
๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๑. การยดึมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรมและไม่เบียดบังเวลาราชการ  - ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 - มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชอบธรรม

 - ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

 - ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ

 - ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง  - เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดขึ้น 

 - ส่งเสริม หรือเชิญชวนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่

หน่วยงานและองค์กรอื่นจัดขึ้น

 - เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่หน่วยงาน

หรือองค์กรอื่นๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมปกป้องผลประโยชน์  - ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยยึดผลประโยชน์ของทาง

  ของทางราชการ ราชการเป็นหลัก

 - พูดหรือแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

เป็นธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ

การใช้แบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. ประกอบการบริหารงานบุคคล

หนา้ที ่1



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๑.๔ เสนอความคิดเห็น ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพื้นฐานของ  - เสนอความคิดเห็น บนพื้นฐานของหลักการและระเบียบ 

หลักการและระเบียบกฎหมาย โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ กฎหมายโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

เป็นหลัก  - ตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและระเบียบ 

กฎหมายโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

 - กระทําการใดๆ บนพื้นฐานของหลักการและระเบียบ

กฎหมายโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

๑.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรม  - มีความรับผิดชอบต่องาน

 - ซื่อสัตย์สุจริต

 - ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

 - ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 - สนับสนุน ส่งเสริมผู้อื่น ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

รวมคะแนนข้อ ๑

๒. มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ

   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๒.๑ มุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม  -ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น 

  ความสามารถ อุทิศตน และเสียสละ 

 - ใช้ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาและ

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจ

ตามกฎหมาย

 - รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

หนา้ที ่2



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม  - ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น 

   โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ รักษาผลประโยชน์ของราชการ โดยไม่คํานึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนตน

 - มีความรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

แก่ทางราชการ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือ

ของเพื่อนร่วมงาน

๒.๓ ไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อไปแสวงหาประโยชน์  - ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนตน ผู้อื่น

๒.๔ ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ส่วนตัว การกระทําโดยวิธีการอื่นใด  - ไม่เรียก-รับ หรือไม่สนับสนุน หรือการกระทําใดๆ 

 หรือเสนอให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ของตนเอง ในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง

หรือผู้อี่น

๒.๕ ให้คําปรึกษาและบริการแก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ  - แสดงออกถึงความเต็มใจในการให้คาํปรึกษาและบริการ

ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม  - ให้ข้อมูล/คําแนะนําที่เกี่ยวกับงานที่ให้บริการ

อย่างถูกต้อง ชัดเจน

 - ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้มาขอคําปรึกษาแนะนํา / 

ให้บริการทุกคนด้วยความสุภาพ เต็มใจ จริงใจในการบริการ

และปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

รวมคะแนน ข้อ ๒

หนา้ที ่3



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๓.แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์

  ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

๓.๑ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมายในภาพรวม  - ร่วมมือและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วย

ขององค์กร ความเต็มใจเพื่อประโยชน์ในองค์กร

 - ช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ปฏิเสธ

หรือหลีกเลี่ยง

 - มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทํางาน ให้ได้เป้าหมาย

ตามที่กําหนด

๓.๒ ไม่ใช้เวลาและทรัพยากรของทางราชการไปกระทําโดยวิธีการอื่นใด  - เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อ

เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ทางราชการอย่างเต็มที่

 - ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง

ประหยัดคุ้มค่า มิให้เสียหาย

 - ไม่ใช้เวลาและทรัพยากรทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ส่วนตนและผู้อื่น

 - ไม่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น การทํางานพิเศษ

๓.๓ ปฎิบัติงานโดยไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง  - ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่

และยึดประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินและไม่ใช่ตัวเงินหรือไม่ใช่ทรัพย์สิน

แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 - ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่กระทําการใดๆ โดยมิชอบที่เป็น

คุณหรือโทษแก่ผู้อื่น

หนา้ที ่4



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๓.๔ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน  -  มีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมแก่

ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานด้วยความเสมอภาคและ

เป็นธรรม

๓.๕ ได้รับการยกย่อง ชมเชยว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนโดย - ได้รับการยกย่อง ชมเชย เรื่องประพฤติตนเป็น

  ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนทั้งจากภายในหน่วยงาน 

ภายนอกหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป 

รวมคะแนนข้อ ๓

๔. ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่

และไม่ทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม

๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้ตําแหน่งแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ  - ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่รับผลประโยชน์ใดๆ 

และหน่วยงาน จากผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม

๔.๒ ไม่ดําเนินการหรือเสนอ/อนุมัติโครงการ หรือการทํานิติกรรม  - ทําสัญญา/โครงการ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ

หรือสัญญา ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอื่น ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการหรือองค์กร

๔.๓ กระทําการใดๆ โดยไม่เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปถัมภ์  - ไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงออกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการ

เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ต่อผู้รับบริการ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับบริการ

หนา้ที ่5



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายและไม่อยู่ภายใต้  - ไม่กระทําการโดยไม่มีอํานาจ/นอกเหนือหน้าที/ ไม่ถูกต้องตาม

อํานาจที่ไม่ชอบธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รูปแบบขั้นตอน วิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ 

 ์โดยมิชอบ ไม่สุจริต/มีลักษณะที่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม/สร้างขั้นตอน

โดยไม่จําเป็น หรือสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่สมควร

๔.๕ ไม่เรียกรับ ยอมรับ ยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมรับจะรับซึ่ง  - แสดงออกอย่างชัดเจนในการไม่เรียกรับ ยอมรับ ยอมให้ผู้อื่น

ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน เรียกรับ ยอมจะรับ สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด

รวมคะแนนข้อ ๔

๕. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

๕.๑ รู้และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามข้อบังคับระเบียบกฎหมายและ  - ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามข้อบังคับระเบียบกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

 - ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่ผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อบังคับระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง 

๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  - มีการกําหนดระยะเวลา ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงาน

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบข้อซักถาม ชี้แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบได้อย่างชัดเจน

 - มีการประกาศขั้นตอนการทํางาน การสื่อสาร เปิดเผยข้อมูล

ได้อย่างครบถ้วน

๕.๓ ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง  -  ไม่ใช้วิธีการที่หลีกเลี่ยงข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่กําหนด

และเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ใช้ช่องว่าง

ของกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง

และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น 

 - ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามข้อกฎหมายที่กําหนด
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๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๕.๔ เสนอทบทวนในกรณีที่เห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตาม  - กล้าเสนอความเห็นให้มีการทบทวนในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติ

ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ราชการที่ได้รับมอบหมายขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายและ

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

๕.๕ มีส่วนร่วมในการกําหนด ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน   - ร่วมคิด หรือร่วมทํา หรือร่วมรับผิดชอบ ในการกําหนด ทบทวน 

ข้อบังคบั ระเบียบ กฎหมายเมื่อได้รับคําร้องจากผู้รับบริการหรือคําแนะนํา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายเมื่อ

จากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับคําร้องจากผู้รับบริการหรือคําแนะนําจากองค์กรหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมคะแนนข้อ ๕

๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง มีจิต

มุ่งบริการโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ

๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่และใหบ้ริการแก่ผู้รับบริการอย่างเที่ยงธรรม ทั่วถึงและ  - ให้บริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปราศจาก

เท่าเทียมกัน อคติ ลําเอียง

 - แสดงออกถึงความเต็มใจในการให้บริการ

 - ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอย่างสุภาพมีเหตุผล โดยคํานึง

ถึงประโยชน์ผู้รับบริการ

 - ให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามลําดับของการมารับบริการ

๖.๒ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้ม  - ให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความกระตือรือร้นสุภาพ

แจ่มใส เต็มใจ สุภาพ มีน้ําใจเอื้ออาทร และเต็มใจ

 - เอาใจใส่ เป็นธุระและให้บริการอย่างรวดเร็ว

 - อํานวยความสะดวก ตอบคําถาม และให้คําแนะนําแก่

ผู้รับบริการอย่างสุภาพและเต็มใจ

หนา้ที ่7



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง  - แสดงออกว่าไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ประโยชน์กับฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะกรณีใดอย่างเคร่งครัด

 - ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด

 - แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเป็นกลาง

๖.๔ ให้บริการเต็มตามความรู้ ความสามารถ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  - ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มความรู้ ความสามารถ

รอบคอบ ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความถูกต้องทันเวลา

 - ให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ

 - แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการ

แก่ผู้รับบริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด

๖.๕ รับฟังข้อเสนอแนะช่วยเหลือให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาให้แก่  - รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการบริการด้วยความเต็มใจ

ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ  - ให้คําแนะนําและช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจ

 - ตอบคําถามและให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการทุกคน

รวมคะแนนข้อ ๖

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วด้วยความครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๗.๑ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด

 - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

หนา้ที ่8



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๗.๒ แสดงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  - อธิบาย/แสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานและ

ให้ผู้รับบริการทราบ ผู้รับผิดชอบให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน

๗.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการและ  - ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ

ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการดําเนินงานไปเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะ

หรือบุคคลอื่น กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๔ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ  - ไม่ปกปิด บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อประโยชน์

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการ บุคคลใด บุคคลหนึ่ง

ดําเนินงาน  - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

๗.๕ ดูแล รักษา และทบทวนปรับปรุงข้อมูลข่าวสารราชการให้เป็นปัจจุบัน  - ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารทางราชการ

และสอดคล้อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 - ดูแลข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างระมัดระวังและ

ใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง

รวมคะแนนข้อ ๗

๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

๘.๑ พัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ อย่างสม่ําเสมอ  - ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้

 - แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ทั้งภายในและ

ภายนอก ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม

 - สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนําไปใช้ในการทํางานและ

ชีวิตประจําวันได้

 - มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๘.๒ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากร  - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย

อย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ  - มีการกําหนดขั้นตอนกระบวนงานและสามารถปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนกระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการภายในเวลา

และงบประมาณที่กําหนดไว้

 - ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย เสร็จก่อนกําหนดเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถประหยัดงบประมาณได้

๘.๓ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ ให้เกิดประสิทธิผล โดยคํานึงถึง  - มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงาน บรรลุตามเป้าหมาย

 - มีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานและปรับปรุงวิธี

การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมีผลงานที่ดีกว่าเดิม

อย่างเห็นได้ชัด

 - พัฒนาระบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

โดดเด่นและแตกต่าง

๘.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและนําผลมาปรับปรุงพัฒนา  - ปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดสอดคล้องกับงานของตน

งานอย่างต่อเนื่อง  - ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและมีข้อเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงาน

ที่เหมาะสม

 - นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานจนบรรลุตามเป้าหมายทุกครั้ง
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๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๘.๕ ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  - มีการกําหนดขั้นตอน วีการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของตน มีประสิทธิภาพ

 - มีการนํากระบวนการทํางานของตนเองมาวิเคราะห์ปรับปรุง

 - มีการนําผลการปรับปรุงกระบวนการมาพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ

 - มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

รวมคะแนนข้อ ๘

๙. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

๙.๑ สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  - ชักชวน กระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมงานให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทรงเป็นประมุข เมื่อมีการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศหรือท้องถิ่น

 - ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย

ทุกครั้ง

 - มีจิตสํานึกในการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม

๙.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  - มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์

 - แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส

หนา้ที ่11



๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๙.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ  - เข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

โครงการพระราชดําริ

 - ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยยึดหลักพอประมาณ

อย่างมีเหตุผล

 - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๙.๔ ประพฤติ ปฏิบัติตนและดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  - ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ แม้มีความรู้สึก

ขัดแย้ง

 - ยอมรับฟังและปรับเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนใหญ่

ของเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 - เคารพสิทธิของผู้อื่น

๙.๕ ปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด ทํา  - เปิดโอกาสเพื่อนร่วมงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและรับผิดชอบ ของตนเอง

 - แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่

ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ําเสมอ

 - ปฏิบัติงานโดยให้เพื่อนร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการคิด ทํา

และรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

รวมคะแนนข้อ ๙

๑๐. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ

๑๐.๑ ปฏิบัติตนตามธรรมเนียม วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์  - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร

ขององค์กร  - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา การอยู่ร่วมกันในองค์กร
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๐ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

รายการประเมินคุณลักษณะที่ดี  ตัวอย่างพฤติกรรม (ไม่แสดง (แสดงออก (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม (แสดงพฤติกรรม

พฤติกรรม หรือ ตามที่กําหนด ด้านนี้เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง/ยังไม่สม่ําเสมอ อยู่ในระดับที่เป็น

แสดงอย่างไม่ น้อยมาก) และยังไม่แสดงให้ และมีบางครั้งที่ แบบอย่างได้

ชัดเจน) เห็นอย่างเด่นชัด) แสดงออกไม่ชัดเจน) อย่างชัดเจน)

๑๐.๒ พิจารณาหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต  - คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

อย่างมีเหตุผล รอบคอบ มีหลักวิชา และเป็นธรรมสอดคล้องกับ  - มีความรอบคอบ ระมัดระวัง

สถานการณ์จริงและบริบททางสังคม  - มีความซื่อสัตย์ สุจริต

 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๑๐.๓ ดํารงชีวิตโดยยึดหลักค่านิยมพึ่งตนเอง เรียบง่าย พอประมาณ  - การดํารงชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  - ดํารงชีวิตยึดค่านิยมพึ่งตนเอง เรียบง่ายและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาที่นับถือ

๑๐.๔ มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองโดยไม่ประมาท มีสติ  - มีทัศนคติที่ดี

ในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิต  - มีการวางแผนการทํางานอย่างมีระบบ

 - มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว

 - พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

 - แก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต

ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล

๑๐.๕ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และ  - แก้ไข ฟังความเข้าใจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อรักษาชื่อเสียง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขององค์กร

 - ร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดภาพลักษณธ์ที่ดีขององค์กร

รวมคะแนนข้อ ๑๐

รวมคะแนนทั้งหมด
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