กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในเทศบาลตาบลริมเหนือ
อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์
- เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
1. มีความซื่อสัตย์
2. มีความสุจริต
3. การใช้อานาจและหน้าที่
ในทางที่ถูกต้อง
4. มีความโปร่งใส
5. มีความพร้อมและยินดีให้มี
การตรวจสอบ

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิ

ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
เพือ่ การประเมินผล

- มีการปฏิบัตหิ น้าที่อย่างตรงไป
ตรงมา โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชน
- การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์

1. การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม. หรือ
วิชาชีพ
2. การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาท
4. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัตติ นเป็น
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ ไม่นา
ของราชการไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว

1. จานวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบ
กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ
2. จานวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. จานวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ
ดาเนินการทางวินัย
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ ีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จานวนข้อร้องเรียนของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
6. จานวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบ
ว่าร่ารวยผิดปกติ
7. ร้อยละของผู้ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท
8. จานวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติ-กรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา
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พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
1. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบ

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิ

ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
เพือ่ การประเมินผล

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทางาน และการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผู้ปฏิบตั ิงาน
และระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้
- มีการตั้งคณะทางานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงาน
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
3. มีคู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
และคู่มือการติดต่องานของประชาชน
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ทางานมอบหน้าที่ชัดเจน และมีการ
จัดทาหนังสือแนะนาการติดต่อราชการ
6. กาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านให้
ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ
7. มีการสรุปผลงานประจาปี
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

1 จานวนประชาชนที่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
2 จานวนสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่
เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , ฯลฯ
3 ร้อยละของจานวนข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบทีไ่ ด้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ
4 จานวนคู่มือการปฏิบัติงานและ
การติดต่องานที่ได้มีการจัดทาขึ้นในแต่
ละงาน
5 ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6 อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7 ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา
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- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน
1 ปฏิบัติงานด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนักงานและประชาชน
2 การปฏิบตั ิงานต้องคานึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ
3 มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
4 มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ
5 มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทา
6 มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
7 ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิ

ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
เพือ่ การประเมินผล

3.พึงให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงต่อ
เวลา

- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็น
ธรรม
- การให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน

1. กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ
ประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ
2 นาระบบ one stop service มา
ใช้
3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 กระจายอานาจการตัดสินใจ
5 การให้บริการนอกสถานที่ในบาง
ลักษณะงาน
6 จัดระบบการรับบริการก่อน-หลัง
7 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น
8 นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
9 สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อ
เวลา

1 ร้อยละของผลงานทีส่ าเร็จตามระยะเวลา
มาตรฐาน
2 ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ ีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
3 จานวนระยะเวลาในการให้บริการที่เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม
4 ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
5 ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้บัตร
คิว
6 จานวนจุดให้บริการตรวจเอกสารก่อน
หรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/เทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้
8 จานวนผูไ้ ด้รับรางวัลที่เพิม่ ขึ้นในการตรง
ต่อเวลา
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มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

8 เปิดโอกาสให้ประชาชน
4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ร่วมทาให้บุคคลผู้มสี ่วนได้เสีย
ความคุม้ ค่า
หรือส่วนเกี่ยวข้องเกิดการ
ยอมรับก่อนและหลังดาเนินการที่
มีผลกระทบต่อส่วนร่วม
9 รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ความหมาย
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยคานึงถึง
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิ

1 การปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็จตามกาหนด
และบรรลุเป้าหมาย
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
3 พัฒนาบุคลากรให้เปลีย่ นทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน
4 การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการทาโครงการ
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
5 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลลัพธ์
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
คุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ 6 กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ใช้เวลา
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
7 กาหนดรางวัลและ/หรือ
ค่าตอบแทนตามผลงาน
8 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ
9 มีการประเมินผลเป็นระยะๆ
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน
10มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าประสงค์

ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
เพือ่ การประเมินผล
1 ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ
2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง
โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพ
งานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ
4 จานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ
5 จานวนงานที่ปฏิบัตสิ าเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย
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มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
5 .พึงดารงตนให้ตั้งมั่นใน
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และ
ตนเองให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ

ความหมาย
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
และการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิ
1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ความรู้
และทักษะ
2 กาหนดแผนงานการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3 ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4 มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความตระหนัก
5 เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษา
ดูงาน
6 เจ้าหน้าทีม่ ีการศึกษาหาความรูด้ ้วย
ตนเอง
7 หมุนเวียนการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
เพือ่ การประเมินผล
1 จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกีย่ วข้องกับ
หลักศีลธรรมและการปฏิบตั ิในหน้าที่
2 จานวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อปี
3 จานวนคนที่ผ่านการอบรม

4 จานวนครั้งที่ศึกษาดูงาน
5 จานวนเจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง
6 ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผู้รับบริการ
7.จานวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง

