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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
******************
ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
สานักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคาว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า
หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตน และการถือเอาเป็น
หลักเทียบทางข้อความประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วน
ราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าข้อความประพฤติ
อะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ข้อความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา”
โดยสรุป “มาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่
องค์กรประมวลขึ้น ให้ ส มาชิกใช้ยึ ดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพ
เดียวกันให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม

ความสาคัญและที่มาของการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้ องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี
มีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยน้ อ มน าพระราชจริ ย วั ต ร พระราชกรณี ย กิ จ และอั ญ เชิ ญ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถ
แล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติ
ให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงกาหนดบทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ “รัฐต้องจัดทามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน

-๒-

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อนุ ส นธิ จ ากคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.ถ.) ได้ ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ.
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดดู
ภาคผนวก ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
๑.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
หมายถึง - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน
- การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์
- มีความรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่
๒.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
หมายถึง - มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทางาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน
โดยสามารถแจ้งลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลา
ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามได้
- มีการตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงาน
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๓.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ประชาชนเป็นหลัก
หมายถึง - การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่ผู้มา
รับบริการทุกคน
๔.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
หมายถึง - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกาหนดและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
- การปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของระเบียบ กฎหมาย

-๓- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา
๕.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หมายถึง - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของ
ตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม
ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

วิธีการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรไปดาเนินการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มเติมจากที่ ก.ถ. กาหนด เพื่อใช้สาหรับหน่วยงานของตนเองตามความต้องการและสอดคล้องกับ
หน้าที่ ภารกิจ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้นๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยในการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนอย่างใดก็ได้ แต่ที่สาคัญ
ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดทาด้วย หรืออาจใช้วิธีการและขั้นตอนตามที่ได้เสนอเป็น
ตัวอย่างไปพิจารณาปรับปรุงใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้
๑.พิจารณาจั ดตั้งคณะทางานเพื่อจั ดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งประกอบด้ว ย
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน
๒.เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนาอบรม
เพื่อจะได้ร่วมรับรู้เข้าใจในความหมาย เนื้อหา สามารถซึมซับคุณค่าหรือความสาคัญของสิ่งที่ตนได้จัดทาขึ้น
๓.ในการจั ด มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของข้ าราชการ พนั ก งาน และลู กจ้ า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัจจัยสาคัญที่ควรคานึงถึงและนามาประกอบการพิจารณาจัดทาในหลายมิติ ดังที่ได้
รวบรวมเสนอแนะเป็นแนวทางไว้แล้ว
๔.เมื่อได้จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาเป็นประกาศ และแจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ
ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และให้ติดประกาศโดยเปิดเผยดังตัวอย่างประกาศที่ได้จัดทา
ไว้แล้ว
ทั้ง นี้ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ในการจัด ท ามาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของข้ า ราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ
๑.การมีส่วนร่วมในการจัดทา : ร่วมคิด
๒.การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือพนักงาน : ร่วมทา
๓.การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ

-๔-

แผนภาพขั้นตอนการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
แต่งตั้งคณะทางานฯ

คณะทางานฯ
จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

เห็นชอบ

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ
ติดประกาศ

เห็นเป็นอย่างอื่น

คณะทางานมีหน้าที่
๑.จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม (และมาตรการที่จะนาไปสู่
การปฏิบัติ)
๒.รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจาก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๓. เสนอมาตรฐานฯ ต่อผู้บริหาร
๔. ผลักดันมาตรฐานสู่ความสาเร็จ
คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา แนะนา

คณะทางานฯ
นามาแก้ไขปรับปรุง

แนวทางดาเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากการร่วมคิด ร่วมทา และ
ร่วมยอมรับแล้ว การดาเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาจทาได้ ๒ ประการควบคู่กัน คือ การนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมากาหนด
เป็นมาตรการทางการบริหารขององค์กร เช่น การนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการ
สรรหาบุคคล การฝึกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง และการสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร เป็นต้น และการสร้างปัจจัยสนับสนุนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดาเนินการได้หลายวิธี
โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสริมสร้างดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น
๑.ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สร้ า งความรู้ แ ละทั ศ นคติใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่ว ยงานทุกคนให้ รับรู้ และเข้าใจอย่ างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น

-๕๒.การใช้ ม าตรการยกย่ อ งให้ ร างวั ล แก่ ผู้ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริย ธรรมจนเป็ นที่ป ระจั กษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัว เงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรดาเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระทาดี
๓.การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสาคัญ คือ
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นาในการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ใต้บังคับ
บัญชาและชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๔.การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย
เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
๕.การจัดกิจกรรมรณรงค์
คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ว มในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทาให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
๖.การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทาโปสเตอร์ ติดประกาศ ทาจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น
๗.การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ หรือ
การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
๘.น าหลั กธรรมหรื อคาสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลู กจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางในการประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองแล้ว ควรที่
จะประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตรวจสอบประเมินสถานภาพขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่า การปฏิบั ติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพียงใด โดยในการ
ประเมินผลอาจดาเนินการได้ทั้งสองแนวทาง กล่าวคือ การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน และการ
ประเมินผลโดยบุคคลภายในหน่วยงาน
การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน
การประเมิน ผลโดยบุ ค คลภายนอกหน่ว ยงาน คือ การประเมินผลจากผู้ ที่ ไม่ไ ด้ปฏิ บัติง านใน
หน่วยงานนั้นๆ อันประกอบไปด้วย ประชาชนผู้มารับบริการ และ/หรือคณะผู้ประเมินที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจดาเนินการได้ด้วยการว่าจ้างที่ปรึ กษาหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้
ประเมิน

-๖การประเมินผลโดยบุคคลภายในหน่วยงาน
การประเมินผลโดยบุคคลภายในหน่วยงาน คือ การประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ
โดยอาจมีวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล ดังนี้
๑.ผู้จัดทาการประเมินผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดผู้รับผิดชอบการประเมินผลในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งควร
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานชุดเดียวกันกับชุดที่จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผล
วิธีที่จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับหน่วยงานตน เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การวิจัย
ประเมินผล การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร เช่น รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
๓.ขั้นตอนการประเมินผล
คณะผู้จัดทาการประเมินผลควรมีขั้นตอนในการดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จัดทาขึ้น
(๒) กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแต่ละข้อในเชิงพฤติกรรม เพื่อ
เป็นเครื่องชี้ถึงความสาเร็จที่จะสามารถวัดได้ โดยต้องสอดคล้องกับประเภทภารกิจหน้าที่ของ หน่วยงาน และอยู่ใน
ขอบเขตของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดทาขึ้น เช่น
ตัวชี้วัดมาตรฐานการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ คือ อัตราความพึงพอใจของประชาชนหลังจากได้รับการ
บริการ ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนหรือที่ให้ประชาชนรอก่อนที่จะให้บริการ ขั้นตอนการติดต่อ
ราชการที่สั้นลง เป็นต้น
(๓) กาหนดวิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายของการประเมินผลว่าจะเป็นรูปแบบหรือ
ประเภทใด โดยอาจกาหนดขึ้นเองหรือตามที่ได้แนะนาแนวทางตามความเหมาะสม
(๔) ดาเนินการตามแผนงานและระยะเวลา
(๕) นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ว่ามีความเหมือนและความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร
(๖) สรุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป

กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มีตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล ซึง่ ได้
จัดทาเป็นตัวอย่างไว้แล้ว
**************************

