
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เรื่อง การน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

******************************************************* 
“บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรส าคัญและมีคุณค่าท่ีสุดต่อการขับเคลื่อนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลดอนสักให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องด าเนิน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Imtegrity and Transparency Assessment : ITA) และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก พ.ศ. 2566 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยนายบุญธรรม  นิยกิจ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนสัก จึงก าหนดให้มีการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก ดังนี้  

1. ด้านการสรรหา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหา 
คนตาม คุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที ่ 
รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่เปลี่ยนแปลงไป  

1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างให้ทัน ต่อ 
การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน  

1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร เป็น 
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก และทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก www.donsak.go.th และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้าง
การรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที ่
ก าหนด เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถ  
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2. ด้านการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียม 
ความพร้อมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก พัฒนาความรู้  ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตาม เส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ ฝึกอบรม 

ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง  
  2.3 จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักจ้าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

3. ด้านเก็บรักษาไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู องค์การ
บริหารส่วนต าบล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือให้ บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน รับทราบ 
3.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ 

ให้เป็นปัจจุบัน  
3.3 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น พนักงาน 

ครู อบต. ดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก และ
หากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายก  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

3.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน ครู องค์การบริหารส่วนต าบล หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวม
และรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักพิจารณาโดยด่วน 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันใน 
การบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง 

ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและ มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ทราบโดยเร็ว  

          4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด ารง       
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในต าแหน่งต่างๆ โดยจะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
  4.3 จัดท าช่องทางการ้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล    ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสัก 

  จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน 

ประกาศ  วันที่ 27 มีนาคม 2566 

 

(นายบุญธรรม  นิยกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานผลการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค ์
  แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการน าผล
การประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมิน
สมรรถนะ หรือการปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 27 มีนาคม 2566  

ประมวลจริยธรรมท่ีหน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน 
  ชื่อประมวลจริยธรรม  ประมวลจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  URL ที่เผยแพร่ http://www.donsak.go.th/news.php?id_type=67 
ข้อก าหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน (ถ้ามี) 
  ชื่อข้อก าหนดจริยธรรม – ไม่มี 

URL ที่เผยแพร่      - 
การด าเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่น าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้น าผลการประเมินพฤติกรรมไปใช้ประกอบการด าเนินงาน 
1.1 ประเมินพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
1.2 น าผลการประเมินมาประกอบการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหา ด้าน 

การพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร   
2. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ 

ประมวล 
จริยธรรม หรือข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า 

2.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.2 ซื่อสัตว์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2.3 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
2.5 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
2.6 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

http://www.donsak.go.th/news.php?id_type=67


3. สรุปผลการด าเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 
1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.ไม่มีการกล่ าวให้ ร้ ายต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.ไม่มีการกระท าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อชาติ ศาสนา หรือ
พระมหากษัตริย์ 

2.ซื่อสัตว์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 1.มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการ
ติดต่อราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ 
2.ไม่มีการรับสินบน ไม่คอร์รัปชั่นและระมัดระวังใน
กระบวนการปฏิบัติงาน 
3.มีการระมัดระวังเรื่องการรับของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง การรับบริการ ทรัพย์สินหรือเงินบริจาคให้
โปร่งใสและถกูต้องตามระเบียบ 
4.ไม่มีการละท้ิงงานข้ามวันหรือโดยไม่มีเหตุอันควร 
5.ไม่เบียดบังทรัพย์สินหรือบุคลากรของหน่วยงานไป
ในเรื่องส่วนตัว 

3.กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง 1.มีการายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระท าที่
เห็นว่าเป็นการละเมิดระเบียบ/กฎหมาย 
2.ไม่มีการขัดขวางการสืบหาข้อเท็จจริง และไม่
รายงานเท็จหรือกลั่นแกล้งกัน 
3.หลีกเลี่ยงกระท าการที่ไม่สมควร ปราศจากเหตุผล
และความชอบธรรม รวมถึงไม่ชักจูงให้ชักจูงให้ผุ้ อ่ืน
กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
4.ให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือผู้รับบริการที่ถูก
รังแกหรือได้รับการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม 
5.ไม่สร้างข่าวเท็จ ข่าวลือ ข้อมูลผิดหรือโฆษณาชวน
เชื่อที่สร้างความเข้าใจผิดแก่คนอื่น หรือมวลชน 

4.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 1.มีการปฏิบัติและบริการต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ 
สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือ
ความเชื่อทางการเมือง 
2.ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ หรืออ านวยความสะดวกแก่
บุคคลใดเป็นพิเศษ 
3.เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน 
4.ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่เกี่ยงงาน และ
เต็มใจท างานที่ได้รับมอบหมาย 
5.ปฏิบัติ งานในวิชาชีพด้วยหลักวิชาการ หรือ
มาตรฐานงาน 
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 6.แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ โดยตั้งอยู่

ในความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เห็นความส าพันธ์
ส่วนตัว ความเป็นพวกพ้องหรือบุญคุณส่วนตัว 

5.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ 

1.ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 
2.รับผิ ดชอบต่อสั งคมและความยั่ งยืนทั้ ง ด้ าน
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการด าเนินการใน
องค์กร 
3.ไม่ใช้ข้อมูลหรือต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่พวก
พ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว 
4.ท างานในหน่วยงานของตนโดยไม่ประกอบอาชีพ
เสริมที่จะท าให้มีประโยชน์ทับซ้อนกับหน้าที่ของตน 
5.หมั่นช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือแก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนแม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง 
6.อาสาช่วยเหลืองานองค์กร 

6.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 1.เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2.พร้อมท างานให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
องค์กรด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีการบริหาร
จัดการเวลาที่เหมาะสม 
3.ปฏิบัติ ง านด้ วยความประหยั ด  คุ้ มค่ าและมี
ประสิทธิภาพ 
4.เร่งท างานให้เสร็จ รับผิดชอบ ไม่ผลักภาระความ
รับผิดชอบให้แก่เพ่ือร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.แสดงความทุ่มเทและกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.ใช้เทคโนโลยี หรือดิจิตอลมาประกอบการท างาน 
เพ่ือลดต้นทุน หรือท าให้ขั้นตอนหรือวิธท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7.ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ 

1.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมทั้งในและ
นอกสถานที่ท างาน 
2.น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางตามพระ
ราชด ารัสมาใช้ในการท างาน 
3.วางตัวดี และไม่ประพฤติตนที่น าความเสื่อมเสียหรือ
มลทินมัวหมองมาสู่ราชการ เช่น ชู้สาว ฯลฯ เป็นต้น 
4.วางตนเป็นกลางทางการเมือง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองในนามตนเอง นอกเวลางานอย่างเหมาะสม 
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 และหลีกเลี่ยงการกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่ากระท า

ในนามส่วนราชการ 
5.เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
6.ประหยัด อดออม ไม่ฟุ้งเพ้อ หรูหรา และไม่สร้าง
หนี้สินจนเกินตัว 
7.อดทน และไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก 

 
4. รายละเอียดการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการสรรหา น ารูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปประกอบใน 
การสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ด้านการพัฒนา เพ่ิมรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อ 
ลดจุดอ่อนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง 

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ใช้ประโยชน์) แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐานจริยธรรม 
ในแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการใช้/แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมให้ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

4. ด้านการรักษาว้าซึ่งบุคลากร สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลื่อนระดับ 
ต าแหน่งเพื่อให้ภาครัฐรักษาและได้น าผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขาดการติดตาม สอดส่อง และประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ มีการศึกษาข้อมูล ได้แก่  

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการน าพฤติกรรมเชิงพฤติกรรม 
ไปใช้ในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอน
สัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหารกับหน่วยงาน 

2. วรรณกรรมวิจัยต่าง ๆ และแนวทางที่ดีต่าง ๆ และแนวทาที่ดีต่าง ๆ เช่น องค์ 
ความรู้ ทฤษฎี รูปแบบ หรือเครื่องมือเชิงพฤติกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานกับ
หน่วยงาน 
  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการน าประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความประพฤติทางจริยธรรมอันดี สมควรพิจารณาให้ความดี
ความชอบและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกอบในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 


