
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แก้ไขเพิ่มเติม)  

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

  โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และ
ข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย 
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดให้หน่วยงานมีมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้มีการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 
และน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยก าหนดให้น าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแต่ละวงรอบการประเมิน ในส่วนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก หัวข้อ “การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม” โดยแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                (นายอินศวร ทองประดิษฐ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมนิพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 1  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมเล็กน้อย 
 2 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมปานกลาง 
 3  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจน 
 4 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ  
 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                             ต าแหน่ง  
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซ่ึง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

  1.1 จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคง 

    

  1.2 น าหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ     
  1.3 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ     
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตาม
ท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกที่ดี 

    

  2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้     
  2.2 รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ     
  2.3 รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของตนพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผดิในผลของ
การปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 

    

 3. กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

    

  3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม     
  3.2 ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งท่ีไม่
ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    

 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ     
  4.1 มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน     
  4.2 สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน     
  4.3 มีจิตอาสา โดยอุทิศกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม     
 5. มุ่งผลสัมฤทธิข์องงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  5.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

    

  5.2 ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ 

    

  5.3 รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตผุลใหแ้ก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการ ใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

    

  6.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม     
  6.2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคต ิ
และไม่เลือกปฏิบัต ิ

    

  6.4 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง 
มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

    

 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

  7.1 ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโขวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติหน้าที ่

    

  7.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความเหมาะสม     
  7.3 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยยดึถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล     

รวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
 
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผูป้ระเมิน 
       (......................................) 
                                      ต าแหน่ง........หัวหน้าส่วนราชการ......                             
           
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผู้รบัการประเมิน 
       (......................................) 
          ต าแหน่ง.........................................  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 ตามที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้หน่วยงานมีมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้
มีการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ และน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา
ในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยก าหนดให้มีการน าผล
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละวงรอบการ
ประเมิน ในส่วนของการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                (นายอินศวร ทองประดิษฐ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบประเมนิพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานครู  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 1  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมเล็กน้อย 
 2 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมปานกลาง 
 3  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจน 
 4 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ  
 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                             ต าแหน่ง  
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซ่ึง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

  1.1 จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคง 

    

  1.2 น าหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ     
  1.3 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ     
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตาม
ท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกที่ดี 

    

  2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้     
  2.2 รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ     
  2.3 รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของตนพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผดิในผลของ
การปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 

    

 3. กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

    

  3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม     
  3.2 ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งท่ีไม่
ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    

 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ     
  4.1 มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน     
  4.2 สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน     
  4.3 มีจิตอาสา โดยอุทิศกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม     
 5. มุ่งผลสัมฤทธิข์องงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  5.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

    

  5.2 ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ 

    

  5.3 รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตผุลใหแ้ก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

    



2 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการ ใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

    

  6.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม     
  6.2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคต ิ
และไม่เลือกปฏิบัต ิ

    

  6.4 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง 
มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

    

 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

  7.1 ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโขวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติหน้าที ่

    

  7.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความเหมาะสม     
  7.3 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยยดึถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล     

รวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................. ........................................................................................  
 
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผูป้ระเมิน 
       (......................................) 
          ต าแหน่ง........หวัหน้าส่วนราชการ......                             
           
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผู้รบัการประเมิน 
       (......................................) 
          ต าแหน่ง.........................................  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(แก้ไขเพิ่มเติม)  
************************************************  

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 ข้อ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้ าง 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ การเลื่อนค่าตอบแทน 
การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอ่ืน ๆ และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายความรวมถึงพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้หน่วยงานมี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้มีการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ และน าผลการประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยก าหนดให้มีการน าผลการประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละวงรอบการประเมิน  
ในส่วนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก หัวข้อ “การยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจริยธรรม” โดยแบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้เป็นตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                (นายอินศวร ทองประดิษฐ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 1  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมเล็กน้อย 
 2 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมปานกลาง 
 3  หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจน 
 4 หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ  
 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                             ต าแหน่ง  
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซ่ึง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

  1.1 จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคง 

    

  1.2 น าหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ     
  1.3 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ     
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตาม
ท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกที่ดี 

    

  2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้     
  2.2 รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ     
  2.3 รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของตนพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผดิในผลของ
การปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 

    

 3. กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

    

  3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม     
  3.2 ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งค าสั่งท่ีไม่
ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    

 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ     
  4.1 มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

    

  4.2 สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน     
  4.3 มีจิตอาสา โดยอุทิศกระท าการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม     
 5. มุ่งผลสัมฤทธิข์องงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  5.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

    

  5.2 ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ 

    

  5.3 รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบช้ีแจง และอธิบายเหตผุลใหแ้ก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการ ใช้ความรู้สึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

    

  6.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม     
  6.2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคต ิ
และไม่เลือกปฏิบัต ิ

    

  6.4 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง 
มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

    

 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

  7.1 ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโขวาท หลักค าสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติหน้าที ่

    

  7.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความเหมาะสม     
  7.3 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยยดึถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล     

รวม  
คะแนนเฉลี่ย  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..................................................... 
 
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผูป้ระเมิน 
       (......................................) 
          ต าแหน่ง........หวัหน้าส่วนราชการ......                             
           
 
                                                                   ลงชื่อ......................................ผู้รบัการประเมิน 
       (......................................) 
          ต าแหน่ง.........................................  
 
 


