
 
 

แนวทางการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

****************** 
ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา    
หมายถึง “ส่ิงที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายในโดยรูไดเฉพาะตน และการถือเอา
เปนหลักเทียบทางขอความประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องคกรนั้น 
หรือสวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหมและประพฤติปฏิบัติรวมกันวา
ขอความประพฤติอะไรเปนสิ่งที่ดี อะไรเปนสิ่งที่ช่ัว ขอความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไม
ควรทํา” 
 โดยสรุป “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่    
องคกรประมวลขึ้นใหสมาชิกใชยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของคนในองคกรหรืออาชีพ   
เดียวกันใหอยูในความถูกตองดีงาม 
 

ความสําคัญและที่มาของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน
กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดี    
มีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรง 
 โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมใน
การปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น โดยมี
บทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ จึงกําหนดบทบัญญัติในมาตรา  ๗๗  ใหเจาหนาที่ของ
รัฐ  ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กลาวคือ “รัฐตอง
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจาง
ของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” 
 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตอง    
เหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด      
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม     
ที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (อ.ก.ถ.) ดานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ใน 
ก.ถ. ไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน     
ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โปรดดู       
ภาคผนวก ประกาศ ก.ถ. เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ         
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 
 ๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และ   
มีความรับผิดชอบ 

หมายถึง - มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน 
- การไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชน 
- มีความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ 

 ๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  หมายถึง - มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการทํางาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน        
    โดยสามารถแจงลําดบัขั้นตอนการปฏิบตังิาน ผูปฏิบตัิงาน และระยะเวลา  
    ใหแกผูมาตดิตอราชการไดทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบและติดตามได 

- มีการตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการที่ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของเจาหนาที่และ      
หนวยงาน 

   - มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษา 
    ที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
 ๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง  - การใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม 

    - การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว และตรงตอเวลา 
- การใหบริการดวยความเต็มใจ ย้ิมแยม แจมใส และรักษาประโยชน          
แกผูมารับบริการทุกคน 

 ๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง  - การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จตามกําหนดและบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 

- การปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการโดยอยูภายใตขอบเขต
ของระเบียบ กฎหมาย 

- การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา 
 ทั้งในสวนของการใชเงินและใชเวลา 
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๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

  หมายถึง  - การศึกษาหาความรูที่ทันสมัยที่เปนการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของ
ตนเองอยูเสมอดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน การเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

 

วิธีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงควรไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ    
จริยธรรมเพิ่มเติมจากที่ ก.ถ. กําหนด เพ่ือใชสําหรับหนวยงานของตนเองตามความตองการและสอดคลองกับ   
หนาที่ ภารกิจ และสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือใหไดมาตรฐานทางคุณธรรมและ      
จริยธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ    
จริยธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนอยางใดก็ได แตที่
สําคัญควรเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรไดมีสวนรวมในการจัดทําดวย หรืออาจใชวิธีการและขั้นตอนตามที่ได
เสนอเปนตัวอยางไปพิจารณาปรับปรุงใชตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งประกอบดวย    
ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูแทนประชาชน 
 ๒. เปดโอกาสใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําตั้งแตเร่ิมตนดวยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนาอบรม 
เพ่ือจะไดรวมรับรูเขาใจในความหมาย เนื้อหา สามารถซึมซับคุณคาหรือความสําคัญของสิ่งที่ตนไดจัดทําข้ึน 
 ๓. ในการจัดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ    
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําในหลายมิติ ดังที่ได
รวบรวมเสนอแนะเปนแนวทางไวแลว 
 ๔. เมื่อไดจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเสร็จเรียบรอย ใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดทําเปนประกาศ และแจงใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน
ทราบ ยึดถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และใหติดประกาศโดยเปดเผยดังตัวอยางประกาศที่
ไดจัดทําไวแลว 
 ทั้งนี้ ส่ิงที่สําคัญและจําเปนในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีดวยกัน ๓ ประการ คือ 
 ๑. การมีสวนรวมในการจัดทํา : รวมคิด 
 ๒. การมีสวนรวมตองมาจากความตองการของขาราชการหรือพนักงาน : รวมทํา 
 ๓. การมีสวนรวมที่จะปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ : รวมปฏิบัติ 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะทาํงานฯ 

คณะทํางานฯ 
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ

เสนอ 
ผูบริหารพิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเปนอยางอ่ืน

ลงนามประกาศ/ 
แจงทุกคนทราบ 
ติดประกาศ 

 

คณะทํางานฯ 
นํามาแกไขปรบัปรุง 

คณะทํางานมหีนาที่
๑. จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม (และมาตรการที่จะนําไปสู
การปฏิบัต)ิ 
๒. รับฟงความคิดเห็น/ระดมสมอง
จากขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
ประชาชน ตลอดจนผูเก่ียวของ 
๓. เสนอมาตรฐานฯ ตอผูบริหาร 
๔. ผลักดนัมาตรฐานสูความสําเร็จ

คณะกรรมการขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
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แนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ปจจัยแหงความสําเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากการรวมคิด รวมทํา และ      
รวมยอมรับแลว การดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 
เปนรูปธรรมและยั่งยืน อาจทําได ๒ ประการควบคูกัน คือ การนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนด
เปนมาตรการทางการบริหารขององคกร เชน การนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในกระบวนการ   
สรรหาบุคคล การฝกอบรมพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการสรางวัฒนธรรมของ
องคกร เปนตน และการสรางปจจัยสนับสนุนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดําเนินการไดหลายวิธี
โดยหลายหนวยงานที่เก่ียวของ ปจจัยเสริมสรางดังกลาว ยกตัวอยางเชน 
 ๑. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ  
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่
พึงละเวน  
 ๒. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง    
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย    
การมอบโล การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 
 ๓. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ คือ        
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนําในการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแก          
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔. การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ     
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 
 ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน 
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร
เปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชน 
มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 
 ๖. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง    
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 
 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได 
หรือการใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 
 ๘. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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แนวทางในการประเมินผล 
 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองแลว   
ควรที่จะประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตรวจสอบประเมินสถานภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินวา การปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพียงใด          
โดยในการประเมินผลอาจดําเนินการไดทั้งสองแนวทาง กลาวคือ การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน 
และการประเมินผลโดยบุคคลภายในหนวยงาน  
 การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน 
 การประเมินผลโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน คือ การประเมินผลจากผูที่ไมไดปฏิบัติงานใน  
หนวยงานนั้นๆ อันประกอบไปดวย ประชาชนผูมารับบริการ และ/หรือคณะผูประเมินที่คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาจดําเนินการไดดวยการวาจางที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาเปน      
ผูประเมิน 
 การประเมินผลโดยบุคคลภายในหนวยงาน 
 การประเมินผลโดยบุคคลภายในหนวยงาน คือ การประเมินผลจากผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ 
โดยอาจมีวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผล ดังนี้  
 ๑. ผูจัดทําการประเมินผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดผูรับผิดชอบการประเมินผลในรูปของคณะกรรมการ     
ซึ่งควรเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดเดียวกันกับชุดที่จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. วิธีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินผล  
  วิธีที่จะดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินผลมีอยูหลายวิธีดวยกัน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับหนวยงานตน เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม การวิจัย
ประเมินผล การจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร เชน รายงานผลการตรวจสอบภายใน เร่ืองราวรองทุกข เปนตน  

๓. ข้ันตอนการประเมินผล 
คณะผูจัดทําการประเมินผลควรมีข้ันตอนในการดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทําความเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงค และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและ  
จริยธรรมที่จัดทําข้ึน 
  (๒) กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแตละขอในเชิง       
พฤติกรรม เพ่ือเปนเครื่องช้ีถึงความสําเร็จที่จะสามารถวัดได โดยตองสอดคลองกับประเภทภารกิจหนาที่ของ   
หนวยงาน และอยูในขอบเขตของเปาหมาย วัตถุประสงค และความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่จัดทําข้ึน เชน ตัวชี้วัดมาตรฐานการใหบริการประชาชนผูมารับบริการ คือ อัตราความพึงพอใจของประชาชน
หลังจากไดรับการบริการ ระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานใหบริการประชาชนหรือที่ใหประชาชนรอกอนที่จะใหบริการ 
ข้ันตอนการติดตอราชการที่ส้ันลง เปนตน  
  (๓) กําหนดวิธีการ ระยะเวลา และกลุมเปาหมายของการประเมินผลวาจะเปนรูปแบบหรือ
ประเภทใด โดยอาจกําหนดขึ้นเองหรือตามที่ไดแนะนําแนวทางตามความเหมาะสม 
  (๔)  ดําเนินการตามแผนงานและระยะเวลา     
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  (๕)  นําขอมูลที่รวบรวมไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไววามีความเหมือนและ     
ความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
  (๖)  สรุปผลและขอเสนอแนะ  พรอมเสนอแนวทางแก ไขปญหาและอุปสรรคแก          
ผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงตอไป  
 

กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  เ พ่ือ เส ริมสร างใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบั ง เ กิดผลในทางปฏิบัติ          
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มีตัวชี้วัดเพื่อ     
การประเมินผล ซึ่งไดจัดทําเปนตัวอยางไวแลว 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




