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วัตถุประสงค ์
 แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐรายงานการนำผลการประเมิน
จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ หรือ 
การปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 
 
ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน 
 1. ประมวลจรยิธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ประมวลจรยิธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. ประมวลจรยิธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

URL ที่เผยแพร่ http://thamo.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=170 
 
กิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ 
 1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย                 
เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่
วันที่ 13-23 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ 
ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ซึ่งในการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการ ดังน้ี 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประกอบด้วย  
  เจ้าหน้าที่รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ     
ซึ่งการสรหาพนักงานจ้าง ดังกล่าว มีรายละเอียดการสอบ ดังน้ี 
- ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) มีแบบทดสอบ จำนวน 50 ขอ้ 
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มแีบบทดสอบ จำนวน 50 ข้อ 
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้กำหนดให้มีองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา  
  การประเมิน ประกอบด้วย 
 

/องค์ประกอบที่ 1….. 
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  องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ (15 คะแนน) พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
  - ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ประสบการณ์ทางการศึกษา การงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถ (15 คะแนน) พิจารณาจากความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 
หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการ     
ตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
  องค์ประกอบที่ 3 บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (20 คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  - ความประพฤติและอุปนิสัย 
  - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 
  - ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเช่ือที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ 
 2. ผลการสรรหา  

มีผู้สมคัรจำนวน 1 ราย สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศฯ รายละเอียดดังน้ี 
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มีแบบทดสอบ จำนวน 50 ข้อ ผู้เข้ารับการสรรหา

สามารถตอบแบบทดสออบได้ จำนวน 34 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 68 
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มีแบบทดสอบ จำนวน 50 ข้อ ผู้เข้ารับ               

การสรรหาสามารถตอบแบบทดสออบได้ จำนวน 27 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 54 
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหา สามารถ

ทำคะแนนได้ คิดเป็นร้อยละ 63 ตามลำดับ 
 

การนำผลการประเมินพฤตกิรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรพัยากรบคุคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอได้มีการนำประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุดจากการประเมินพฤติกรรมทาง

จริยธรรมในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปใช้ในการกำหนดประเด็นเพ่ือ
จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และผู้นำชุมชน (เป็นขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม
จิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและองค์ความรู ้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลทมอ โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมะกับการ
ปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน  
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน คือ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ไม่ทันตามความต้องการใช้งานในตำแหน่งที่ต้องการ เกิดจาก
เจ้าหน้าที ่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าบุคลากรมีความประสงค์จะขอลาออก หรือแม้บุคคลที่ต้องการลาออกจะแจ้ง                 
งานบริหารงานบุคคลก่อนล่วงหน้า 30 วัน แล้วแต่ระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อสรรหาและบรรจุ
แต่งตั ้งก็ไม่สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั ้งได้ทันตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ซึ ่งมีสาเหตุ 
กระบวนการและขั้นตอนของการเปิดรับสมัครต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ                 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ และตามข้อกำหนดของ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อเสนอแนะ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลของหน่วยงาน ควรมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ยึดหลักคุณธรรมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นภายหลัง 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การออกข้อสอบเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมในการสรรหาพนักงานจ้าง ต้องมีความเหมาะสมในเรื่อง
ของเน้ือหา เข้าใจง่าย มีจำนวนข้อที่เหมาะสม และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหา 

    /ผู้รายงาน….. 




