
 

       
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  การน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในการพิจารณา 

ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2566 
----------------------------------------------------- 

  “บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรส าคัญและมีคุณค่าท่ีสุดต่อการขับเคลื่อนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงก าหนดให้มีการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้
ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ดังนี้ 

1. การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
6. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่วนที่ ๑ การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
- วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
- กรอบอัตราก าลัง และการปรับกระบวนการท างาน 
- ทบทวนอัตราก าลัง เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๑.๒ การสรรหาและการคัดเลือก 
- กระบวนการสรรหาสอดคล้องกับการวางแผนอัตราก าลังคน 
- การสรรหาบุคคลค านึงถึงเป้าหมาย และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- กระบวนการสรรหาด าเนินการสรรหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- การสรรหาคัดเลือกมาจากความสามารถของผู้สมัคร คงไว้ซึ่งความมีมาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความถูกต้อง 
- ต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหามีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
ตลอดกระบวนการคัดเลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
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๑.๓ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตามหลักเกณฑ์  

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาบุคลากร 

 ๒.๑ นโยบายการพัฒนาบุคลกร 
-  มุ่งเน้นการให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองและให้องค์กรเติบโต เพื่อให้พนักงานท างานได้ดี       

มีประสิทธิภาพ องค์กรต้องส่งเสริมใส่ใจพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้น 
-   มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรพัฒนาฝีมือ ทักษะการท างาน ตลอดจนมีองค์ความรู้ต่างๆ       

ที่ดีข้ึนเพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 -   มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงการดูแลขององค์กร ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตลอดจน 
ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความก้าวหน้าให้เป็นรูปธรรม 
 -   มุ่งเน้นให้พนักงานมีความภักดีกับองค์กร ทั้งยังเป็นการรักษาพนักงานที่ดีมีศักยภาพให้อยู่
กับองค์กรได้ระยะยาว 
 -   มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบในการเพิ่มพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๒ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
-  มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ซึ่งต้องจัดท าเป็นประจ าตาม 

วงรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
-  จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลการในแต่ละต าแหน่ง 
-  ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล 
-  จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในทุกส่วนราชการที่มีต่อพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
-  จัดให้มีการอบรมภายในและการอบรมภายนอก 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ๓.๑ การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือ ผลักดัน

ให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยงต่อเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ในระดับ 
องคก์ร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเขาด้วยกัน โดยผานกระบวนการก าหนดเป้าหมายผลการ ปฏิบัติ 
ราชการขององคก์รที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ อย่าง 
ต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับเป้าหมายที่ได้ก าหนด และผลที่ได้จากการประเมิน 
น าไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ๓.๒ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การด าเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการนั้น ก็คือการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งก าหนดโดย ตัวชี้วัดและคาเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการ 
โดยสมรรถนะ (Competency) ในการประเมนิจะน าคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์กับคะแนนการประเมิน 
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สมรรถนะอีกสวนหนึ่ง น ามาค านวณรวมกันจะได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งน าไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 

๓.๓  วธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพื้นฐานเป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติ 
ราชการที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามคา่เป้าหมาย (Goals) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติที่ 
สามารถปฏิบัติงานได้ผลที่ดีเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายจะได้รับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผู้ปฏิบัติที่ 
ปฏิบัติไดผ้ลที่ดอ้ยกว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ก าหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance 
Indicator) และก าหนดคา่เป้าหมาย (Goal) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายของผล
หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากท่ีผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจนครบรอบ การประเมินแล้ว ท าการประเมินโดย
เทียบกับผลทีเ่กิดขึ้นจริง กับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ตั้งไวเพ่ือสรุปเป็นคะแนน การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
๑. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 
๒. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-focused Method) 
๓. การเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workfow-charting Method) 
๔. การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ 

๓.๔  การประเมินสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หมายถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ แสดงออก

ในระหว่างการปฏิบัติราชการเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจ ที่จะส่งผลต่อ ความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติหนาที่ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จไปด้วยดี การประเมินสมรรถนะก็ คือ การประเมินว่า ผู้ปฏิบัติ 
นั้นๆ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะที่ควรจะเป็นของต าแหน่ง หรือไม่ ประการใด หากผู้ปฏิบัติ 
นั้นได้แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่ควรจะเป็น แล้ว ย่อมถือได้วาผู้ปฏิบัตินั้นๆ มี 
สมรรถนะได้ตามที่ต าแหน่งที่รับผิดชอบ การที่ท าได้ตามพฤติกรรมที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้นยอมส่งผลถึงผลการ 
ปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัตินั้นๆ ประกอบกับการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการ 
ประเมิน เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน และสร้างขวัญ 
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๓.๕  การแจ้งผลประเมินและแนวทางการให้ค าปรึกษา 
หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินต้องแจงผลการประเมิน

ดังกลา่วให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมินทราบ การแจ้งผลการประเมินนี้จะตองด าเนินการใน ๒ กรณี 
 (๑) การแจง้ผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือน าไปสูการพัฒนา ผลการ
ปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม ก่อนเริ่มการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณใหม่ตอไป ซึ่งในการแจ้งผลการ 
ประเมินกรณีนี้ ต้องให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบด้วย 

(๒) การแจง้ผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก และประกาศให้เทราบทั่วกัน เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเป็นการยกยอ่ง ชมเชย ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก เป็นที่ 
ประจักษ์โดยทั่วกัน 
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ส่วนที่ ๔  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
มนุษย์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณ 
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
๔.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๔.๓ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4.๔ จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุคลากร 

ร่วมกันเรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักตันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๔.๕ จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ ๕  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสโดยมุ่งเน้นการ 
ด าเนินภารกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๗.๑ มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร 
- ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
- ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

- มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความ 
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี 
- ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท าได้ต่อเมื่อ 

มีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
- ต้องรักษาและเสริมสร้างสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ส่วนที่ ๖ การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- องค์ประกอบหลักในการวางแผนทางเดินอาชีพ 
- กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- บัญชีเทียบประเภทและระดับต าแหน่งระบบชีกับระบบแท่ง 
- การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน 
- การเปลี่ยนต าแหน่ง 
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- กลุ่มงานที่เก่ียวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ส่วนที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 

      

 
(นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น



แบบฟอร์มการรายงานผลการน าการประเมินจริยธรรม 
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 
 แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรายงานการน าผลการ
ประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายใน
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การ
ประเมินสมรรถนะ หรือการปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือการพัฒนา หรือ       
การสอบวัดความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน  วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน 
ชื่อประมวลจริยธรรม   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น พ.ศ.๒๕๖๖ 
URL ที่เผยแพร ่ https://www.wangjun.go.th 

ข้อก าหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน  
ชื่อข้อก าหนดจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
URL ที่เผยแพร ่ https://www.wangjun.go.th 
ชื่อการด าเนินการหรือกิจกรรมการประเมินการพฤติกรรมทางจริยธรรมที่น าไปใช้ในการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

การน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

๑. ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้น าผลการประเมินพฤติกรรมไปใช้ประกอบการด าเนินงาน 
๑. ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
2. น าผลการประเมินมาประกอบการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหา             

ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
๒. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ

ประมวลจรยิธรรม หรือข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า (Dos & Don'ts) 
๑. ยืดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
๖. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

๓. สรุปผลการด าเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

                            ---------------------------------------------- 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอ        
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ 

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารวังจั่นในทุกระดับ โดยฝ่าย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคมตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่นทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. ๒566 

 

                                                   ( นางน้ าค้าง  พลายละหาร ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

 



 

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่

กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท า
ดังกล่าว  
1.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  
1.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม  
 

2. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน  
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
2.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระท าการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
2.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ 
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3. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้
โทษแก่บุคคลนั้น  
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  
3.3 ไม่กระท าการหรือดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่  
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม  
3.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ  
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา
ด้วยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย  

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี
หน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
4.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่  
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมี
ลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการ
กระท าดังกล่าว  
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ  
4.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง   
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 เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

5. การให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ 

5.1 ปฏิบัติให้ลลุ่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มี
อยู่ตามกฎหมาย  
5.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนนิการอ่ืน โดยค านงึศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระ
หรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  
5.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เปน็ธรรมในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชื้อ
ชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐก าหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเปน็ที่
ยอมรับกันทั่วไป  
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ ์การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบตอ่ความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดง
ความคิดเห็นทางวชิาการตามหลักวิชา  
5.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เปน็พิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
5.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผูอ้ื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิไดร้ะบุแหล่งที่มา  
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ  
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
เทคนิคหรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
5.10 การปฏิบัติดว้ยความถูกตอ้ง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น  
5.11 เปิดช่องทางการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้สว่นเสียใน
สถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพฒันา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน  

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใช้การการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น  
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จรงิอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว ้ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสบิห้าวันท าการ นับแต่
กระท าการดังกลา่วหรือได้รับการ ร้องขอ  
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ  
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 ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เปน็ความลบัของทางราชการ  

6.5ปกปิดข้อมูลสว่นบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผดิชอบของ
หน่วยงาน 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

7.1 ปฏิบัตงิานโดยมุง่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานให้เกิดผลดีที่สุด
จนเต็มก าลังความสามารถ  
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ทีท่างราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัตงิานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มก าลังความสามารถที่มอียู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏบิัติงานอืน่ของรัฐด้วย 
จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสยีหาย  
7.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอืน่ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานสว่นต าบลอื่นโดยมชิอบ  
7.6 ใช้ดุลยพนิิจและตัดสนิใจการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรู้ ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบัติหนา้ที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลนั  
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ  
7.9 ไม่สัง่ราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ืองดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ือง
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  
7.10 ปฏิบัตงิานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหนา้ที่
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลล าเร็จ
ตามเป้าหมายภายในเวลาไดผ้ลลัพธ์ตามเปา้หมาย คุม้ค่าด้วยวธิีการที่ถูกต้อง
ที่ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ
ประเทศชาต ิประชาชน  
7.11 ปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู ้ความสามารถ และ
หน่วยงานโดยใชท้รัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ  
7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู ้ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
7.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานทีด่ี มีคุณภาพประสทิธิภาพ 
ประสิทธผิลและเป็นแบบอย่างได้  
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอ้ือ
อานวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างประหยดั คุ้มค่า 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
 เหมาะสม ด้วยความระมดัระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง

เสมือนเป็นทรัพย์สนิของตนเอง 
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 

8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการ
ปกครอง ระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศ ไทย  
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์ 
พระมหากษัตริย์พระราชินีและ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  9.1 จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏบิัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไมล่ะเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสยั หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทา
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และ
จะด าเนนิการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่แล้ว  
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิ
ของต าแหน่งหน้าที่  
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ด ีอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปน็ผู้
มีคุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเต็มกาลงัความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับทีไ่ด้จากการปฏิบัติหนา้ที่ การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รบัอนุญาตจากผู้บังคบับัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม
กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
-เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน  



 

-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแยง้
อย่างมีเหตุผล  
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพนัธ์อันด ีต้องไม่ปิดบังข้อมูลทีจ่ าเปน็
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไมน่ าผลงานของผู้อื่น
มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

 

๔. รายละเอียดการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑. ด้านการสรรหา น ารูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปประกอบใน 
การสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๒. ด้านการพัฒนา น ารูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อ 
ลดจุดอ่อนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง 
 ๓. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใช้ประโยชน์) แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐานจริยธรรม 
ในแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อส่งเสริมการใช้/แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมให้ 
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
 ๔. ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลื่อนระดับ 
ต าแหน่งเพื่อให้ภาครัฐรักษาและได้ผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๕. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - ขาดการติดตาม สอดส่อง และประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 มีการศึกษาข้อมูล ได้แก่ 
 ๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการน าพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมไปใช้ใน 
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งใจ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหารงานกับหน่วยงาน 
 ๒. วรรณกรรมวิจัยต่าง ๆ และแนวทางที่ดีต่าง ๆ เชน องค์ความรู้ทฤษฎี รูปแบบ หรือเครื่องมือ 
เชิงพฤติกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานกับหน่วยงาน 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความประพฤติทางจริยธรรมอันดี สมควรพิจารณาให้ความดี 
ความชอบและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกอบในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 

   (นางสาวนงนุช   ผากา) 
           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 
   (นายอนุชา    แสงก่ า) 
                หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(ลงชื่อ)    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 (นายอภิศักดิ ์  หันทิพย์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

(ลงชื่อ)      ผู้อนุมัตคิวามเห็นชอบ 
 (นางน้ าค้าง  พลายละหาร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 


