ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านร่ อม
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่ วนตาบลและลูกจ้ าง
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านร่ อม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
********************************
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ผู้รับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความ
ประพฤติ ได้แก่
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่น อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และ มีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่ อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ขอประกาศ ให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการ
ดังกล่าวข้างต้น เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม”
และขอกาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสาหรับ
ประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๒๑ คือ
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทางาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้ กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ ประสาน
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้สาเร็จทันการ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้อง เป็นธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้ รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ
ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่
ควร
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่
(๑) การใช้อานาจรัฐต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทามิได้

-2(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(๗) ทางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม
(๘) ส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย
การตัดสินใจ การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๔ วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ ให้ประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน
(๔) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรคกล้าหาญต่อสู้ เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิ
และมีศักดิ์ศรี
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน
๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่
(๑) หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับได้
ไม่ตามกระแสหรืออานาจตัวบุคคล เสมอภาค
(๒) หลักคุณธรรม : การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่แก่
สังคม ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
(๓) หลักความโปร่งใส : การทางานอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้
(๔) หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็น
(๕) หลักความรับผิดชอบ : ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มุ่งแก้ปัญหากล้ายอบรับผลการกระทาของตน
(๖) หลักความคุ้มค่า : บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ค่านิยม ที่พึงประสงค์สาหรับการยึดถือปฏิบัติ
ในการทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่
(๑) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด

-3(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน
ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
(๒) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้ มีความโปร่งใส
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และถูกต้อง
- ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความ มีน้าใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
๗. หลักธรรมหรือคาสั่งสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์สาหรับการกระทาผิดและไม่ผิดกฎหมาย
ไม่มีพฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดทานองคลองธรรม
เช่น
๑ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามกฎหมายระบุไว้
( Nonfeasance)
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระทาการที่
ก่อให้เกิดความบกพร่อง สูญเสียหรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการในสิ่งที่ทาเกินขอบเขตอานาจหน้าที่
กฎหมายระบุไว้ ( Overfeasance )
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีที่ผิด
กฎหมาย ( Misfeasance )
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗

-๕จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค
และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน
และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพ มีน้าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

-6ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
กรอบแนวทางการเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
- เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๑. มีความซื่อสัตย์
๒. มีความสุจริต
๓. การใช้อานาจและ
หน้าที่ในทางที่ถูกต้อง
๔. มีความโปร่งใส
๕ มีความพร้อมและยินดี
ให้มีการตรวจสอบ

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

๑.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่
ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ

- มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา โดย
คานึงถึงประโยชน์สุข
ประชาชน
- การไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่หาผลประโยชน์
- มีความรับผิดชอบต่อ
ตาแหน่งหน้าที่

๑. การปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ มติ
ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ

๑.จานวนข้อทักท้วง
ร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย มติ ค.ร.ม.
ฯลฯ
๒. จานวนเรื่องที่ถูก
ร้องเรียนว่าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๓. จานวนข้าราชการที่
ถูกลงโทษดาเนินการ
ทางวินัย
๔. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๕. จานวนข้อร้องเรียน
ของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง

พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผย โปร่งใส พร้อม
ให้ความตรวจสอบ

-๘ความหมาย

-มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
แผนการทางาน
และการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน โดย
สามารถ แจ้งลาดับ
ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ ให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการได้
ทราบ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบและ
ติดตามได้

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
๒. การไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ
๓. การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามพระ
บรมราโชวาท
๔.ผู้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่าง
๕. ควบคุมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไม่นาของ
ราชการไปใช้เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล
๖.จานวนผู้ปฏิบัติงานที่
ถูกตรวจสอบว่าร่ารวย
ผิดปกติ
๗. ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท

๑. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนด
นโยบายแผนงาน
โครงการ
๒. การเปิดเผยข้อมูล
ข้อสารและการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร

๒. จานวนสื่อที่ใช้ในการ
เผยแพร่ เช่น วารสาร,
หอกระจ่ายข่าว ,ฯลฯ
๓.ร้อยละของจานวน
ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบที่ได้มี
การประกาศในที่
สาธารณะ

๘. จานวนผู้ร้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา

๑. จานวนประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ

-๙พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
- มีการตั้งคณะทางาน ๓.มีคู่มือการ
หรือคณะกรรมการที่ ปฏิบัติงานของ
ประกอบด้วย ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ และ
ภาคเอกชน และภาค คู่มือการติดต่องาน
ประชาชน ในการ
ของประชาชน
ตรวจสอบการ
๔. ประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานของ
การปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชรทราบทุก
หน่วยงาน
ขั้นตอน
๕ มีขั้นตอนการ
-มีการเปิดเผยข้อมูล
ปฏิบัติงานแผนการ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทางานมอบหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมาด้วย ชัดเจน และมีการ
ภาษาที่ชัดเจนและ
จัดทาหนังสือ
เข้าใจง่าย
แนะนาการติดต่อ
ราชการ
๖. กาหนด
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ
๗. มีการสรุปผล
งานประจาปี
๘ ผู้บังคับบัญชา
ต้องติดตามการ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล
๔ จานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและการ
ติดต่องานที่ได้มีการ
จัดทาขึ้นในแต่ละงาน
๕. ร้อยละของข้อ
เรียกร้องที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖ อัตราร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

๗. ความถี่ในการ
ติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา

-๑๐พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
- เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๑ ปฏิบัติงานด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนักงานและประชาชน

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. พึงให้บริการด้วย
ความเสมอภาค สะดวก
รวดเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของ ประชาชนเป็น
หลัก

ความหมาย
-การให้บริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
อย่างเสมอภาค
ทั่วถึง เป็นธรรม

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

๑ กาหนดหลักเกณฑ์ ๑ ร้อยละของผลงานที่
และมาตรฐานในการ สาเร็จตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน มาตรฐาน
และประกาศให้
ประชาชนรับทราบ

- การให้บริการด้วย ๒ นาระบบ one
๒ ร้อยละของผู้มารับ
ความสะดวกรวดเร็ว stop service มาใช้ บริการที่มีความพึงพอใจ
และตรงต่อเวลา
ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
๒ การปฏิบัติงานต้อง
คานึงถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการ
๓ มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน
๔ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มา
รับบริการ
๕ มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทา
๖ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

- การให้บริการด้วย ๓ ลดขั้นตอนในการ
ความเต็มใจ ยิ้มแย้ม ปฏิบัติงาน
แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับ
บริการทุกคน
๔ กระจ่ายอานาจ
การ ตัดสินใจ
๕ การให้บริการนอก
สถานที่ในบาง
ลักษณะงาน
๖ จัดระบบการรับ
บริการ ก่อน- หลัง
๗ จัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจ
สอบเบื้องต้น

๓ จานวนระยะเวลาใน
การให้บริการที่เร็วขึ้น
กว่าเดิม
๔ ร้อยละของผู้บริหารที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๕ ร้อยละของระบบ
บริการที่มีการใช้บัตรคิว
๖ จานวนจุดให้บริการ
ตรวจเอกสารก่อนหรือ
แจกเอกสาร แผ่นพับแก่
ผู้มารับบริการที่
เพิ่มขึ้น

-๑๑พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความหมาย

๗ ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี ๔ พึงปฏิบัติหน้าที่โดย
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร่วมทาให้บุคคลผู้มีส่วนได้ อย่างคุ้มค่า
เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องเกิด
การยอมรับก่อนและหลัง
ดาเนินการที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม
๙ รักษา/ภูมิใจในเกียรติ
และศักดิ์ศรีของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
๘ นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้

- การปฏิบัติหน้าที่ให้
แล้วเสร็จตามกาหนด
และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้
- การปฏิบัติหน้าที่
โดยคานึงถึงผลลัพธ์
และผู้มารับบริการ
โดยอยู่ภายใต้
ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย
- การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประหยัด มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และ
คุ้มค่าทั้งในส่วนของ
การใช้เงิน และใช้
เวลา

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

๗ ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
๙ สร้างมาตรการจูง ๘ จานวนผู้ได้รับรางวัล
ใจในการตรงต่อเวลา ที่เพิ่มขึ้นในการตรงต่อ
เวลา
๑ การปฏิบัติงานให้ ๑ ร้อยละของผลผลิต/
แล้วเสร็จตามกาหนด ผลลัพธ์ที่บรรลุ
และบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือพันธ
๒ ปรับปรุงวิธีการ
กิจ
ปฏิบัติงาน
๒ ร้อยละของค่าใช้
จ่ายที่ลดลง โดยได้รับ
ปริมาณงานและคุณ
๓ พัฒนาบุคลากรให้ ภาพงานที่เท่าเดิมหรือ
เปลี่ยนทัศนคติใน
เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงาน
๓ ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาใน
๔ การประเมินผล
หลักสูตรการ
โครงการทั้งก่อนและ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
หลังการทา
๔ จานวนโครงการที่
โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และ
๕ปฏิบัติงานโดย
เป้าหมายของโครงการ
คานึงถึงผลลัพธ์
๕ จานวนงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้ระเบียบ
สาเร็จภายใต้ระเบียบ
กฎหมาย
กฎหมาย

-๑๒พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
๖ กาหนด เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้
ชัดเจน
๗ กาหนดรางวัลและ/
หรือค่าตอบแทนตาม
ผลงาน
๘ การใช้ทรัพย์กร
อย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ
๙ มีการประเมินผลเป็น
ระยะ ๆ โดยการตั้งใน
รูปคณะกรรมการ
ชุมชน
๑๐ มีการส่งเสริมให้
รางวัลแก่พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์
ผลตามเป้า
หมาย

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

-๑๓พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๕ พึงพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
- การศึกษาหาความรู้ที่ ๑ เปิดโอกาสให้
ทันสมัย ที่เป็นการ
พนักงานได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ ฝึกอบรมพัฒนาด้าน
พัฒนาจิตใจของตนเอง จิตใจ ความรู้และ
อยู่เสมอด้วยวิธีการ
ทักษะ
พัฒนารูปแบบต่างๆ
๒ กาหนดแผนงาน
เช่น การเข้าร่วมอบรม การเข้ารับการฝึก
ประชุม สัมมนา และ อบรมสัมมนาและ
การศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาดูงาน
เป็นต้น
๓ ต้องพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้
๔ มุ่งเน้นเทคนิคการ
ฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความ
ตระหนัก
๕ เปิดโอกาสให้
พนักงานไปศึกษาดู
งาน
๖ เจ้าหน้าที่มี
การศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง
๗ หมุนเวียนการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๕60
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล
๑ จานวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักศีลธรรมและการ
ปฏิบัติในหน้าที่
๒ จานวนครั้งเฉลี่ยใน
การฝึกอบรมต่อตน
ต่อปี
๓ จานวนคนที่ผ่านการ
อบรม

๔ จานวนครั้งที่ศึกษาดู
งาน
๕ จานวนเจ้าหน้าที่
ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง
๖ ความพึงพอใจของ
พนักงานและ
ผู้รับบริการ
๗ จานวนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานบุคคล
ลดลง

