
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทาง                             
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง                                      
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น                              
เพื่อการประเมินผล 

-  เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

    

๑. มีความซื่อสัตย ์
 
๒. มีความสุจริต 
 
๓. การใช้อ านาจและหนา้ที่
ในทางที่ถูกต้อง 
 
๔. มีความโปร่งใส 
 
๕. มีความพร้อมและยินดีให้มี
การตรวจสอบ 
 
 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

- มีการปฏิบัติหนา้ที่อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยค านึงถึง
ประโยชน์สุขประชาชน 
- การไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่หา
ผลประโยชน ์
- มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่ง
หน้าที ่

๑. การปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การ 
มติ ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ 

๑. จ านวนข้อทักท้วง ร้องเรียน
ของบุคคลภายนอกว่าไม่ปฏบิัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. 
ฯลฯ  
๒. จ านวนเร่ืองที่ถูกร้องเรียนว่า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. จ านวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ
ด าเนินการทางวนิัย 
๔. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. จ านวนข้อร้องเรียนของ
ประชาชนผู้รับบริการที่เพิ่มข้ึน
หรือลดลง 
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ประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
๓. การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามพระบรมราโชวาท 
๔. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่าง 
๕. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้              
ไม่น าของราชการไปใช้เปน็
ทรัพย์สินสว่นตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. จ านวนผูป้ฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบว่าร่ ารวยผิดปกต ิ
๗. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักพระบรมราโชวาท 
๘. จ านวนผู้ร้องเก่ียวกับ
พฤติกรรมการทุจริตของ
ผู้บังคับบัญชา 
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 ๒. พึงปฏิบัติหนา้ที่อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 

- มีขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน โดย
สามารถแจ้งล าดบัขั้นตอน             
การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบตัิงาน และ
ระยะเวลาแลว้เสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการไดท้ราบ  เพื่อ
สามารถตรวจสอบและติดตามได้ 
- มีการตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเจ้าหนา้ที่และ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ 
๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 
 
๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และคู่มือการติดต่องาน
ของประชาชน 
๔. ประชาสัมพนัธ์การปฏบิัติงาน
ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 

๑. จ านวนประชาชนที่มี                
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
๒. จ านวนสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ 
เช่น วารสาร,หอกระจายข่าว ฯลฯ 
๓. ร้อยละของจ านวนข้อมูล
ข่าวสารทีป่ระชาชนควรทราบทีไ่ด้
มีการประกาศในทีส่าธารณะ 
๔. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน
และการติดต่องานทีไ่ด้มีการจัดท า
ขึ้นในแต่ละงาน 
๕. ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
๑. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมต่อพนักงาน
และประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจงา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม 

๕. มีขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
แผนการท างานมอบหน้าที่ชัดเจน 
และมีการจัดท าหนังสือแนะน า
การติดต่อราชการ 
๖. ก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ 
๗. มีการสรุปผลงานประจ าป ี
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการปฏบิัติงานให้
ชัดเจน และประกาศให้ประชาชน
รับทราบ 
๒. น าระบบ one stop service  
มาใช ้

๖. อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
๑. ร้อยละของผลงานที่ส าเร็จ
ตามระยะเวลามาตรฐาน 
 
 
๒. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่
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๒. การปฏิบัติงานต้องค านึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 
๓. มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
๔. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารบั
บริการ 
๕. มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานที่ท า 
๖. มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน 
๗. ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ               
ทุกคน 

๓. ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 
๔. กระจายอ านาจการตัดสนิใจ 
๕. การให้บริการนอกสถานที่ใน
บางลักษณะงาน 
๖. จัดระบบการรับบริการ               
ก่อน – หลัง 
๗. จัดเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์
และบริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
๘. น าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ 
 
 
๙. สร้างมาตรฐานการจูงใจใน
การตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 

๓. จ านวนระยะเวลาในการ
ให้บริการที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 
๔. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่
๕. ร้อยละของระบบบริการที่มี
การใช้บัตรคิว 
๖. จ านวนจุดให้บริการตรวจ
เอกสารก่อนหรือแจกเอกสาร แผ่น
พับ แก่ผู้รับบริการที่เพิ่มข้ึน 
๗. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏิบัตงิานกับ
อุปกรณ์/เทคโนโลยสีมัยใหม่ได ้
๘. จ านวนผูไ้ด้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้น
ในการตรงต่อเวลา 
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๘. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมท าให้
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือส่วน
เก่ียวข้องเกิดการยอมรับก่อนและ
หลังด าเนินการที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม 
๙. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

๔. พึงปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยยึด
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

- การปฏิบัติหนา้ที่ให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเปา้หมายที่
วางไว ้
- การปฏิบัติหนา้ที่โดยค านงึถึง
ผลสัมฤทธิ์และผู้มารับบริการโดย
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย 
- การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด มีประสทิธิภาพ 
ประสิทธผิล และคุ้มค่าทั้งในส่วน
ของการใช้เงิน และใช้เวลา 

๑. การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเปา้หมาย 
๒. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัตงิาน 
 
 
๓. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏบิัติงาน 
 
๔. การประเมินผลโครงการทั้ง
ก่อนและหลังการท าโครงการ 
 
๕. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์
ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย 
๖. ก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัตงิานให้
ชัดเจน 
๗. ก าหนดรางวัลและ/หรือ
ค่าตอบแทนตามผลงาน 
๘. การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด มีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
๒. ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีล่ดลง 
โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพ
งานเทา่เดิมหรือเพิ่มข้ึน 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาในหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
๔. จ านวนโครงการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 
๕. จ านวนงานทีป่ฏิบัตสิ าเร็จ
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
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๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทนัสมัย 
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและ
พัฒนาจิตใจของตนเองเสมอด้วย
วิธีการพัฒนารูปแบบตา่ง ๆ เชน่ 
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
และการศึกษาด้วยตนเอง เป็นตน้ 

๙. มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน 
๑๐. มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่
พนักงานที่ปฏบิัติหน้าที่ไดส้ัมฤทธิ์
ผลตามเปา้ประสงค ์
 
๑. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รบั
การฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ 
ความรู้และทักษะ 
 
๒. ก าหนดแผนงานการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา ดู
งาน 
๓. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้
๔. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก 
๕. เปิดโอกาสให้พนักงานไป
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. จ านวนบุคลากรที่ผา่นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติใน
หน้าที ่
๒. จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการ
ฝึกอบรมต่อคนต่อปี 
 
๓. จ านวนคนทีผ่่านการอบรม 
 
๔. จ านวนคร้ังที่ศึกษาดงูาน 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ
ประเมินผล 

   ๖. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๗. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

๕. จ านวนเจ้าหนา้ที่ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๖. ความพึงพอใจของพนักงาน
และผู้รับบริการ 
๗. จ านวนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานบุคคลลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


