
 
 

 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เรื่อง การน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบายและ

กระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

**************************** 
  “บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรส าคัญและมีคุณค่าที่สุดต่อการขับเคลื่อนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจะต้อง 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จึงก าหนดให้มีการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ตลาดไทร  ดังนี้  

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

ส่วนที่ 1 การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.1 การวางแผนอัตราก าลัง  

- วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  
- กรอบอตัราก าลัง และการปรับกระบวนการท างาน  
- ทบทวนอัตราก าลัง เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.2 การสรรหาและการคัดเลือก  
- กระบวนการสรรหาสอดคล้องกับการวางแผนอัตราก าลังคน  
- การสรรหาบุคคลค านึงถึงเป้าหมาย และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- กระบวนการสรรหาด าเนินการสรรหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
- การสรรหาคัดเลือกมาจากความสามารถของผู้สมัคร คงไว้ซึ่งความมีมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะ และความถูกต้อง  
- ต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหามีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม  
- ตลอดกระบวนการคัดเลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

1.3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ 
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  

2.1 นโยบายการพัฒนาบุคลกร  
- มุ่งเน้นการให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองและให้องค์กรเติบโต เพ่ือให้พนักงานท างานได้ดีมี 

ประสิทธิภาพ องค์กรต้องส่งเสริมใส่ใจพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้น  
- มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรพัฒนาฝีมือ ทักษะการท างาน ตลอดจนมีองค์ความรู้ต่างๆท่ีดีขึ้น 

 เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
- มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงการดูแลขององค์กร ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตลอดจน 

ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความก้าวหน้าให้เป็นรูปธรรม  
- มุ่งเน้นให้พนักงานมีความภักดีกับองค์กร ทั้งยังเป็นการรักษาพนักงานที่ดีมีศักยภาพให้อยู่กับ 

องค์กรได้ระยะยาว  
- มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพ่ือ 

สร้างความรับผิดชอบในการเพ่ิมพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2.2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

- มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ซึ่งต้องจัดท าเป็นประจ าตาม 
วงรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

- จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  
- ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล  
- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในทุกส่วนราชการที่มีต่อพัฒนาบุคลากรองค์การ 

บริหารส่วนต าบลตลาดไทร  
- จัดให้มีการอบรมภายในและการอบรมภายนอก  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3.1 การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยงต่อเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล
เขา้ด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการ อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายที่ได้ก าหนด และผลที่ได้จากการ ประเมิน น าไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน  

3.2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการนั้น ก็คือการประเมิน
ตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งก าหนดโดย ตัวชี้วัดและคาเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออก
ในการปฏิบัติราชการ ก าหนดโดยสมรรถนะ (Competency) ในการประเมินจะน าคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
สวนหนึ่ง กับ คะแนนการประเมิน สมรรถนะอีกสวนหนึ่ง น ามาค านวณรวมกันจะได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
น าไปใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนเป็นขอมูลในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตอไป 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

3.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพ้ืนฐานเป็นการประเมินที่
พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ ที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามคาเป้าหมาย (Goals) มากน้อยเพียงใด 
ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติที่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ผลที่ดีเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายจะได้รับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผู้
ปฏิบัติที่ ปฏิบัติได้ ผลที่ด้อยกว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ก าหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance 
Indicator) และ ก าหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายของผล
หรือสิ่งที่ตอ้งการให้บรรลุผล ภายหลังจากท่ีผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจนครบรอบ การประเมินแล้ว ท าการประเมินโดยเทียบ
กับผลที่เกิดข้ึนจริง กับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ตั้งไวเพ่ือสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์  

๑. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)  
๒. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-focused Method)  
๓. การเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)  
๔. การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ  

3.4 การประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หมายถึงสิ่งที่ผู้
ปฏิบัติแสดงออกใน ระหว่างการปฏิบัติราชการเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจ ที่จะส่งผลต่อ 
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติหนาที่ตามต าแหนงที่รับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จไปด้วยดีการประเมินสมรรถนะก็คือ การ
ประเมินว่า ผู้ปฏิบัติ นั้นๆ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอ้นสมรรถนะที่ควรจะเป็นของต าแหนง หรือไม่ ประการใด 
หากผู้ปฏิบัติ นั้นได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่ควรจะเป็นแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ปฏิบัตินั้นๆ 
มีสมรรถนะได้ตามที่ต าแหนงที่รับผิดชอบ การที่ท าได้ตามพฤติกรรมที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้นยอมส่งผลถึงผลการ 
ปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัตินั้นๆ ประกอบกับการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการ 
ประเมิน เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน และสร้างขวัญ ก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

3.5 การแจ้งผลประเมินและแนวทางการให้ค าปรึกษา หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินตองแจงผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมินทราบ การแจ้งผล
การประเมินนี้จะตอ้งด าเนินการใน ๒ กรณ ี 

(๑) การแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ผลการปฏิบัติ 
ราชการรวมทั้งพฤติกรรม ก่อนเริ่มการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณใหม่ต่อไป ซึ่งในการแจ้ง ผลการประเมิน
กรณนีี้ต้องใหผู้้รับการประเมินลงนามรับทราบด้วย  

(๒) การแจง้ผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก และประกาศให้ทราบทั่วกัน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน และเป็นการยกยอ่ง ชมเชย ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก เป็นที่ประจักษ์โดย
ทั่วกัน  
ส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณ  เอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
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4.3 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ

การใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
4.4 จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุคลากร  ร่วมกันเรียนรู้

และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
4.5 จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสโดยมุ่งเน้นการ 

ด าเนินภารกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
5.1 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร  

- ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
- ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
- ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
- ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  
- ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน  

- มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความ 
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี  
- ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท าได้ต่อเมื่อ 

มีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
- ต้องรักษาและเสริมสร้างสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ส่วนที่ 6 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

- องค์ประกอบหลักในการวางแผนทางเดินอาชีพ  
- กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
- บัญชีเทียบประเภทและระดับต าแหน่งระบบซีกับระบบแท่ง  
- การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน  
- การเปลี่ยนต าแหน่ง  
- กลุ่มงานที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ส่วนที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา  
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๓   เดือน มกราคม   พ.ศ. 25๖๖ 
  

 
    

        (นายสุวิชญ์   ห้อยไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงานผลการน าการประเมินจริยธรรม  
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

วัตถุประสงค์  
แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐรายงานการน าผลการประเมิน 

จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ หรือ การ
ปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น  
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน  

ชื่อประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนตลาดไทร  พ.ศ.2566 
URL ที่เผยแพร่ 
http://taladsai.go.th/2021/02/04/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a
1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0
%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/  

ข้อก าหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ด าเนินการภายในหน่วยงาน (ถ้ามี)  
ชื่อข้อก าหนดจริยธรรม  
URL ที่เผยแพร่ 
http://taladsai.go.th/2023/03/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8
2%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0
%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8
%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/  

ชื่อการด าเนินการหรือกิจกรรมการประเมินการพฤติกรรมทางจริยธรรมที่น าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
              1. ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้น าผลการประเมินพฤติกรรมไปใช้ประกอบการด าเนินงาน           
                       1. ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  
                       2. น าผลการประเมินมาประกอบการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหา ด้านการ 
พัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร  
              2. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวล 
จริยธรรม หรือข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท า (Dos & Don’ts)  
                      1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                      2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่  
                      3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  
                      4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
                      5. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ  
                      6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
                      7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
              3. สรุปผลการด าเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 



 

ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๑ 

ยึดมั่นในสถำบันหลกัของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

หลักกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน.และพิทักษ์รักษาสถาบันหลัก 
ของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์และ 
ชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตาม 
หลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ รวมท้ังปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย 
ค ำอธิบำย 
ยึดมั่น หมายถึง ก. ยึดถืออย่างมั่นคง 
ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักการ 
ยึดมั่นในตัวบุคคล 
ส่งเสริม หมายถึง ก. เกื้อหนุน ช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้ดีขึ้น 
สนับสนุน หมายถึง ก. ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
อุปการะ 
พิทักษ์ หมายถึง ก. ดูแลคุ้มครอง 
รักษำ หมายถึง ก. ระวัง เช่น รักษาสุขภาพ ดูแล 
เช่น รักษาทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน เช่น รักษา 
บ้านเมือง สงวนไว้ เช่น รักษาไมตรี 
เทิดทูน หมายถึง ก. ยกย่อง เชิดชูไว้เป็นท่ี 
เคารพ 
ต่อต้ำน หมายถึง ก. ปะทะไว ้ต้านทานไว้ สู้รบ 
ป้องกันไว ้
ปฏิปักษ ์หมายถึง 
(๑) น. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู 
(๒) ว. ท่ีตรงกันข้าม เช่น ฝ่ายปฏิปักษ์ 

ยึดมั่นในสถำบันหลกัของประเทศฯ เช่น 
๑. แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และยึดถือ 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ 
๒. ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์และความมั่นคง 
ของประเทศชาติ 
๓. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ 
อธิปไตยของชาติให้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูมิ 
๔. ไม่แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่น เหยียด 
หยาม หรือไม่กระท าการอันเป็นการท าลาย 
ความมั่นคงของชาติ รวมท้ังไม่กระท าการอัน 
เป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 
ภาพลักษณ์ของประเทศ 
๕. ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และ 
เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา 
๖. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
๗. ยกย่อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๘. ไม่แสดงการต่อต้าน หรือกระท าการอันอาจ 
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 

 
 



มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๒ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ด ีและรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

หลักกำร 
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย 
และตามท านองคลองธรรม มีจิตส านึกท่ีดี 
โดยมีความสุจริตใจเป็นท่ีตั้ง และมีความพร้อมรับ 
การตรวจสอบและรับผลจากการกระท าของตน 
ค ำอธิบำย 
ซื่อสัตย ์หมายถึง ก. ประพฤติตรงและจริงใจ 
ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ควำมซื่อสัตย์ (วิกิพีเดีย ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒) 
หมายถึง แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึง 
คุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความตรงไป 
ตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจน 
การงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย 
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึง 
ความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและ 
ความบริสุทธิ์ใจอีกด้วย 
ควำมซื่อสัตย์ (โครงการศึกษาและพัฒนาแบบ 
ประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ส านักงาน 
ก.พ., ๒๕๕๗) หมายถึง การปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ด ีและรับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่ เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา 
ไม่กระท าการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ในงานหรืออาชีพของตน 
๒. ตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าท่ีและ 
การนัดหมาย 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว เต็มก าลังความสามารถ 
๔. กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ี และพร้อมรับการตรวจสอบ 
รวมถึงรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 
อธิบายสิ่งท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ 
ชอบธรรม กล้ายอมรับผลดีและผลเสียท่ีเกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 
๕. มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และ 
พร้อมท่ีจะรับผิดเมื่อท างานผิดพลาดและ 
ยินดีแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับท้ังหลาย ไม่คดโกง ไม่ 
ลักขโมย ไม่เอาของหลวงมาเป็นของตน แต่ความ 
ซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเท่านั้นอาจ 
ไม่เพียงพอ นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง 
มีจิตส านึกของความซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา 
ไม่หาทางตีความกฎหมายหรือข้อบังคับให้ตนเอง 
สามารถคอร์รัปชันได้ 
สุจริต หมายถึง น. ความประพฤติชอบ 
สุจริตใจ หมายถึง ว. บริสุทธิ์ใจ จริงใจ เช่น 
เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยความสุจริตใจ ไม่ได ้
หวังส่ิงตอบแทน 
มโนสุจริต หมายถึง น. ความประพฤติชอบทางใจ 
มี ๓ อย่าง ได้แก ่ความไม่โลภอยากได้ของ 
ของผู้อื่น ๑ ความไม่พยาบาท ๑ ความเห็นถูก 
ตามท านองคลองธรรม ๑ 
จิตส ำนึก หมายถึง น. ภาวะท่ีจิตตื่นและรู้ตัว 
สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัส 
ท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ีสัมผัสได ้
ด้วยกาย 
รับผิดชอบ หมายถึง ก. ยอมรับผลท้ังท่ีดีและไม่ด ี
ในกิจการท่ีตนได้ท าลงไปหรือท่ีอยู่ในความดูแล 
ของตน เช่น สมุห์บัญชีรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับ 
การเงิน 
ควำมรับผิดชอบ (โครงการศึกษาและพัฒนาแบบ 
ประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ส านักงาน 
ก.พ., ๒๕๕๗) หมายถึง ความรับรู้หรือความ 
ตระหนักในภาระหน้าท่ีของตนว่ามีอะไรบ้าง 
มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และถ้ามีความ 
ผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะต้องยอมรับผิด 
 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และค านึงถึงหลักสากลในการ 
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในงานของตน 
เช่น เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติ โดยไม่กอ่ให้เกิดผลเสียต่อ 
องค์กรท่ีสังกัด 
๗. อดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ 
ท่ีเย้ายวน โดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศร ี
๘. ไม่น าข้อมูลส าคัญหรือข้อมูลความลับ 
ของหน่วยงานและของทางราชการไปใช้เพื่อ 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
๙. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมท่ี 
จะแก้ไขหรือปรับปรุงเมื่อพบข้อผิดพลาด 
โดยเร็วท่ีสุด 
๑๐. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมา และให้ข้อมลูรายละเอียด 
ท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน เพียงพอ 
๑๑. ไม่ใช้เวลาและทรัพยากรของทางราชการ 
เพื่อไปท างานภายนอกให้ผลประโยชน์กับ 
ตนเองและครอบครัว 
๑๒. ระมัดระวัง ใส่ใจในการปฏิบัติงานเพื่อ 
รักษาทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
๑๓. ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น 
ของตนเองโดยมิได้ระบแุหล่งที่มา รวมท้ัง 
การไม่ใช้สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ 
ท่ีเป็นการละเมดิลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย 
๑๔. ไม่เลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ไม่กล่าวโทษผู้อื่นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

ควำมพร้อมรับผิด (คู่มืออบรมวิทยากรการ 
ป้องกันทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”, สพฐ. และส านักงาน 
ป.ป.ช.) หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐหน่วยงาน ซึ่งยึดหลักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ี 
ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียท่ีแสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
พฤติกรรมตำมค่ำนิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ 
(รายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและ 
เครื่องชี้วัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม 
ข้าราชการยุคใหม่, ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๗) 
หมายถึง การท่ีข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม 
ความสามารถด้วยการทุ่มเทก าลังกาย สติปัญญา 
และเวลาให้แก่ทางราชการ ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 
ตรงตามก าหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย 
มีความเสียสละในการปฏิบัติงานท่ีบางครั้งอาจ 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากหน้าท่ีหรือเวลาราชการ 
ท้ังนี้ เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการหรือ 
ประชาชน ไม่น าทรัพยากรของทางราชการมาใช้ 
เป็นของส่วนตัว และแสดงพฤติกรรมท่ีคงไว้ 
ซึ่งเกียรติของข้าราชการ โดยไม่โอนอ่อนต่อความ 
ทุจริต หรือผู้มีอิทธิพล 

๑๕. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ 
ระมัดระวัง ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
อย่างเต็มความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๓ 
กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

หลักกำร 
กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ท่ีท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ท่ีท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
รวมท้ังไม่ยอมกระท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมเพียง 
เพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 
ค ำอธิบำย 
กล้ำ หมายถึง ก. ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม 
ถูกต้อง หมายถึง ก. ไม่ผิด เช่น ค าตอบถูกต้อง 
ชอบธรรม หมายถึง ว. ถูกตามหลักธรรม 
ถูกตามนิตินัย 
ชอบ หมายถึง 
(๑) ก. ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว 
(๒) ก. เหมาะ เช่น ชอบด้วยกาลเทศะ 
(๓) ก. มีสิทธิ์ เช่น ชอบท่ีจะท าได้ 
ท ำนอง หมายถึง น. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, 
เช่น ท านองคลองธรรม ท านองเดียวกัน 
คลองธรรม (คู่มือการก าหนดสมรรถนะ 
ในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก, 
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๓) หมายถึง การยึดมั่น 
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และ 
จริยธรรม (คู่มือการก าหนดสมรรถนะใน 
ราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก, 
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๓) หมายถึง การด ารงตน 
และการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม 

กล้ำยืนหยัดท ำในสิ่งทีถู่กต้องชอบธรรม เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้อง ชอบธรรม 
๒. รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบาย 
สิ่งท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและชอบธรรม 
กล้ายอมรับผลดี และผลเสียท่ีเกิดจากการกระท า 
ของตนเอง 
๓. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การกระท าผิด แม้ผู้กระท าผิดจะเป็นเพื่อน 
ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน 
๔. เปิดเผยการทุจริตท่ีพบเห็นหรือรายงาน 
การทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
๕. ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีถูกละเมิดหรือ 
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
๖. ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทาง 
กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๗. ปฏิบัติงานตามหลักวิชา ตามหลักการ และ 
จรรยาบรรณ โดยไม่ประนปีระนอมกับความเลว 
ไม่หวั่นเกรงต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใด ๆ 
๘. ให้รางวัลแก่ผู้กระท าความดี และกล้าลงโทษ 
ผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
๙. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน 
ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมในทาง 
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 
หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหาย 
แก่ชื่อเสียง และทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามก 

 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ความถูกต้อง ท้ังในกรอบของกฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง 
วิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศกัดิ์ศรี ชื่อเสียง และ 
เกียรติยศของความเป็นข้าราชการทีดี 
พฤติกรรมตำมค่ำนิยมกลำ้ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ 
ถูกต้อง (รายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคล 
ตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
พฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่, ส านักงาน ก.พ., 
๒๕๔๗) หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ข้าราชการที่กล้าต้านทานกับอิทธิพลหรือ 
ผลประโยชน์ท้ังท่ีมาจากภายในหน่วยงานเอง 
หรือจากภายนอกท่ีจะท าให้ข้าราชการผู้นั้น 
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
หรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ท้ังกล้าท่ี 
จะพูดและกระท าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ เมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ 
ท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด ซึง่รวมถึงการหาความ 
ช่วยเหลือจากผู้มีอ านาจกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดสถานการณ์ท่ีไม่ถูกต้องขึ้น 

อนาจาร การส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น 
การรบกวน สร้างความร าคาญหรือเป็นการโฆษณา 
สินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากที่ราชการ 
ก าหนด รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือส่ือท่ีไม่ 
เหมาะสมขณะท างาน เช่น การเล่นพนันออนไลน์ 
การเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือดูหนังออนไลน์ 
๑๐. ใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 
กระท าหรือไม่กระท าด้วยความสุจริตใจ 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประชาชน 
เป็นส าคัญ 
กล้ำคัดค้ำนในสิ่งที่ไม่ถูกตอ้งไม่ชอบธรรม เช่น 
๑. ไม่ท าผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชา 
จะสั่งให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องก็กล้าท่ีจะคัดค้าน 
ตรวจสอบตามกระบวนการ 
๒. บันทึกการคัดค้านการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องไว้ 
ในรายงานการประชุมหรือในการเสนอเร่ือง 
แล้วแต่กรณี 

 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๔ 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตวั และมีจิตสำธำรณะ 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

หลักกำร 
คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง มีความ 
เสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมท้ังไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัวและมีจิตสำธำรณะ เช่น 
๑. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการ
งานไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากต าแหน่ง
หน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน ์
ส่วนรวม 
ค ำอธิบำย 
คิดถึง หมายถึง ก. นึกถึง นึกถึงด้วยใจผูกพัน 
ประโยชน์ส่วนรวม (วิกพิจนานุกรม ๒๒ ก.ค. 
๒๕๖๒) หมายถึง 
(๑) น. สิ่งท่ีเป็นผลดีแก่คนส่วนใหญ่ในกลุ่ม ๆ หน่ึง
, 
ภาวะท่ีเกิดผลดีเช่นนั้น 
(๒) น. สิ่งท่ีเป็นผลดีแก่ประชาชนส่วนใหญ่, 
ภาวะท่ีเกิดผลดีเช่นนั้น 
(๓) น. (กฎหมาย) ประโยชน์อันเกิดจากการ 
จัดท าบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่ง 
สาธารณูปโภค, ภาวะท่ีเกิดประโยชน์เช่นนั้น 
(๔) น. (กฎหมาย, ไทย) ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
หรือประโยชน์อันเกิดจากการจัดท าบริการ 
สาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ 
ประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการด าเนินการหรือ 
การกระท าซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือ 
สนับสนุนประชาชนเป็นส่วนรวม 
ประโยชน์ส่วนรวม (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ดร.ด ารงค์ ชลสุข, ๒๕๖๑) 
หมายถึง หรือผลประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ 
ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของ 
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มชน 
ประโยชน์ส่วนตัว (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ดร.ด ารงค์ ชลสุข, ๒๕๖๑) 

เช่น ไม่ใช้ความสนิทส่วนตัว ปูนบ าเหน็จพิเศษแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒. ไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาท าให้ประโยชน์
ส่วนรวมต้องเสียไป เช่น ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยไม่ด าเนินการอันจะเป็นการสร้างการ
ผูกมัดหรือรับว่าจะด าเนินการในเรื่องท่ีอยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของตนโดยจงใจ 
๓. มีจิตส านึกในการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร และ
เวลาของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมในงานและอาชีพของตน 
๔. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยคิดถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของ 
ประชาชน 
๕. ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือ แนวทางการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานของตน 
๖. หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีจะได้ 
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
๗. มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิ
และหน้าท่ีในความรับผิดชอบ 
๘. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานหรือ
กิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙. ตัดสินใจและกระท าใด ๆ บนพื้นฐานของ
หลักการกฎหมาย หลักคุณธรรมท่ีชอบธรรม โดย
ยึดหลักเหตุผลของสาธารณะ ประเทศชาติ และ
มนุษยธรรม 
๑๐. สร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนว่าการกระท า 
ของเราไม่ถูกกระท าโดยผลประโยชน์และ 
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
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หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีบุคคลได้รับ โดยอาศัย 
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนหาผลประโยชน์จากบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล มีท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินทองและไม่ได้ 
เกี่ยวกับเงินทอง เช่น ท่ีดิน หุ้น ต าแหน่ง หน้าท่ี 
สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือส่ิงท่ีแสดงน้ าใจ 
ไมตรีอื่น ๆ การล าเอียง การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
ผลประโยชน์ส่วนตน (คู่มือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน, ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 
๒๕๖๐) หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
อ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีท า 
ให้ผู้ได้รับพึงพอใจ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุดความรู้การเฝ้าระวัง 
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ, ส านักงาน 
ป.ป.ช.) หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า 
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือ 
การด าเนินการท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือ 
พวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ีเป็นไปโดย 
ไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (คู่มือการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน,ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔) 
หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตน 
เข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ 

 

๑๑. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรืออิทธิพล กดดันต่อ
การตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ราชการ 
๑๒. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ท่ีท าให้องค์กรหรือ 
บริการของรัฐเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือท าให้ 
ประชาชนขาดความไว้วางใจ 
๑๓. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อให้ได้มาเพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล 
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ และยึด
ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของก านัล การ
รับรองแขกและจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตัดสินใจหรือปฏิบัติ 
หน้าท่ีในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติกัน 
ท่ัวไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับ 
สินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทน 
เพื่อให้ตนเองได้เลื่อนต าแหน่ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐ โดย ดร.ก าชัย 
จงจักรพันธ์, ส านักงาน ป.ป.ช., ๒๕๕๕) หมายถึง 
สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริง 
ท่ีบุคคลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องใช้ดุลพินิจ ปฏิบัติ 
หน้าท่ีหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน 
หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองผลประโยชน์ส่วนตน 
เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้น ๆ 
จิตสำธำรณะ หมายถึง 
(๑) น. (Public mind, Public consciousness) 
คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วน 
ในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็น 
ปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิ 
และหน้าท่ีในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือ 
ปฏิบัติร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อื่น หรือเรียกง่าย ๆ 
ว่าเป็นน้ าใจของคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง 
ผลใด ๆ ตอบแทน 
(๒) น. ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีปรารถนา 
จะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม 
 

 

 



 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๕ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
หลักกำร 
มุ่งมั่น อุทิศตน ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุผล 
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์และความคุ้มค่า 
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐ 
ค ำอธิบำย 
มุ่ง หมายถึง ก. ตั้งใจ เช่น มุ่งท าความดี, ตั้งหน้า 
เช่น มุ่งศึกษาหาความรู้ 
ผล หมายถึง 
(๑) น. สิ่งท่ีเกิดจากการกระท า เช่น ผลแห่งการ 
ท าดี ผลแห่งการท าชั่ว 
(๒) น. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
สัมฤทธิ ์หมายถึง น. ความส าเร็จ ในค าว่า 
สัมฤทธิผล 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์(คู่มือการก าหนดสมรรถนะ 
ในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก, 
ส านักงาน ก.พ.) หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน เช่น 
๑. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน 
อดทนเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ทันตามก าหนดเวลาโดยได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า  
ท้ังใน 
ส่วนของการใช้เงิน เวลา และทรัพยากรอย่าง 
ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. แสวงหาวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น 
๓. ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่ในกฎระเบียบท่ีเป็น 
อุปสรรคต่อการท างาน แตมุ่่งเป้าหมายขององค์กร 
โดยมีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่าการท างานนั้น ๆ 
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีการติดตามผลเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 
๔. มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใฝ่หา 
ความรู้ และน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้พัฒนา 
ตนเองและสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม รวมท้ัง 
พยายามรักษามาตรฐานการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี ใหม้ีประสิทธิผล 
หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์(โครงการศึกษาและพัฒนา 
แบบประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, 
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๓) หมายถึง ความมุ่งมั่น 
จะปฏิบัติราชการให้หรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ 
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่าน 
มาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิ 
ท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายรวมถึง 
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่ 
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน โดยเฉพาะ 
การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบตัิงานเป็นส าคัญ โดยในบางครั้ง 
ก็จะต้องพิจารณาตัดขั้นตอนบางอย่างที่ไม่จ าเป็น 
ท้ิงไปบ้าง เพื่อรังสรรค์งานท่ีมีคุณค่าและ 
คุณประโยชน์อย่างแท้จริง 
พฤติกรรมตำมค่ำนิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
(รายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและ 
เครื่องชี้วัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม 
ข้าราชการยุคใหม่, ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๗) 
หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีมุ่งให้เกิด 
ความส าเร็จในงาน โดยค านึงถึงผลลัพธ์ของงาน 
เป็นหลัก ซึ่งแสดงออกโดยการตั้งเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงาน ท้ังเป้าหมายใหญ่และแยกออก 
เป็นเป้าหมายย่อย มีการจัดสภาพท่ีจะเอื้อต่อ 
ความส าเร็จในงาน และขจดัสภาพท่ีขัดขวางการ 
ท างานให้ส าเร็จ รวมถึงการฟันฝ่าอุปสรรคทุก
อย่าง 

๕. รับฟังความคิดเห็นและค าวิจารณ์ท่ีมีเหตุผล 
พร้อมท่ีจะตอบชี้แจงอย่างมีเหตุผล และอธิบาย 
เหตุผลให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 
ประสานงานกับทีมงานและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้เกิด
ความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานท่ี
ตรงกันเพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 
๗. ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่ ในการ
ท างานท่ีรับผิดชอบอย่างมืออาชีพได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย 
๘. มีมานะ พยายาม ฝ่าฟันอุปสรรค มุ่งมั่นในการ 
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙. จัดสภาพท่ีเอื้ออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จ 
และขจัดสภาพท่ีขัดขวางตอ่การท างาน เช่น การ
ท า 
๕ส, การจัดระเบียบแฟ้มงาน, การใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆเข้ามาช่วยในการท างาน 
๑๐. ปฏิบัติงานและพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมี 
คุณภาพดีกว่าเดิม และมีมาตรฐานสูง 
๑๑. ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน 
ตลอดจน 
กฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ 
ท างานในหน่วยงาน โดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมี 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
๑๒. ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รักษา 
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานและ 
ผูร้ับบริการ มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้งานบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

ท่ีขวางกั้น ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยใช ้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งรวมถึง 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
วิธีการ และเวลา มีการประเมินติดตามการ 
ปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีการปรับปรุงงานท่ีท า 
และกระบวนการท างานเพื่อ ให้งาน มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในท่ีสุดสามารถปฏิบัติงาน 
ได้บรรลุเป้าหมาย 

 

 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๖ 

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัติ 
 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
หลักกำร 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือ 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความ 
แตกต่าง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพ 
ร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ค ำอธิบำย 
เป็นธรรม หมายถึง ว. ถูกต้อง 
ปฏิบัต ิหมายถึง 
(๑) ก. ด าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น 
ปฏิบัติราชการ กระท าเพื่อให้เกิดความช านาญ 
เช่น ภาคปฏิบัติ 
(๒) ก. กระท าตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญา 
(๓) ก. ประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติ 
ต่อกัน 

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ
เช่น 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่น าความรู้สึกส่วนตัว 
เช่นความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง มา
ใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องต่าง ๆ โดย
ในกรณีท่ัวไปต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างเช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
และความเชื่อทางการเมือง ส าหรับในกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วน หรือมีเหตุจ าเป็น ต้องปฏิบัติต่อกลุ่มท่ีควร
ได้รับความคุ้มครองอย่างมีเหตุมีผลเพื่ออ านวย
ความสะดวก เช่น เด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาส หรือหากต้องเลือกท่ีจะบริการแก่
ประชาชนผู้อยู่ห่างไกลและเดินทางล าบาก ก็ต้อง
อธิบายความจ าเป็นให้แก่ผู้รับบริการคนอื่น ๆ ท่ีรอ
อยู่รับทราบทั่วกัน 
 

 
 
 
 



 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

เที่ยงธรรม หมายถึง ว. ตั้งตรงด้วยความเป็น 
ธรรม 
อคติ หมายถึง น. ความล าเอียง มี ๔ อย่าง คือ 
ฉันทาคติ = ความล าเอียงเพราะรัก โทสาคติ = 
ความล าเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ความล าเอียง 
เพราะกลัว โมหาคติ = ความล าเอียงเพราะเขลา 
(ป.) 
พฤติกรรมตำมค่ำนิยมไม่เลือกปฏิบัติ (รายงาน 
การวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัด 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่, 
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๗) 
หมายถึง การท่ีข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ 
ให้บริการแก่ผู้ท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการหรือคนท่ัวไป 
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ระดับความรู้ และความใกล้ชิด ให้บริการด้วย 
ความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ 
อย่างมีน้ าใจ เมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อ กรณีมีเหตุ 
จ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องบริการให้ผู้ใดก่อน 
ก็สามารถอธิบายเหตุผลให้ผู้รับบริการคนอื่น 
ทราบท่ัวกัน 

๒. ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
รักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุกคนเท่าท่ีจะท า
ได ้ใส่ใจผู้อื่นจากใจจริง แสดงออกถึงความห่วงใย 
เคารพศักดิ์ศรีของทุกคนทุกบทบาท ปฏิบัติต่อทุก
คนอย่างให้เกียรติ 

 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ข้อที ่๗ 

ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ีและรักษำภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร 
ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 

หลักกำร 
ด ารงตนแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต ด้วยการ 
รักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและ 

ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ีและรักษำภำพลักษณ์ 
ของทำงรำชกำร เช่น 
๑. ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี 
โดยน้อมน าพระบรมราโชวาท หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 



ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย 
ค ำอธิบำย 
ด ำรง หมายถึง 
(๑) ก. ทรงไว้, ชูไว้, ท าให้คงอยู่, เช่น ด ารงวงศ์ 
ตระกูล ด ารงธรรม, คงอยู ่เช่น ประเทศชาติ 
จะด ารงอยู่ได้ด้วยความสามัคคี 
(๒) ว. ตรง, เท่ียง, มั่นคง, เช่น ไผทของไทยทุก
ส่วน 
อยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวล (แผลงมาจาก ตรง) 
แบบอย่ำง หมายถึง น. ตัวอย่างท่ีจะอ้างเป็น 
บรรทัดฐานได้ 
รักษำ หมายถึง ระวัง เช่น รักษาสุขภาพ ดูแล เช่น 
รักษาทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน เช่น รักษาบ้านเมือง 
สงวนไว้ เช่น รักษาความสะอาด รักษาไมตร ี
ภำพลักษณ์ หมายถึง น. ภาพท่ีเกิดจากความ 
นึกคิดหรือท่ีคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น จินตภาพ 
(อ. image) 
ด ำเนิน หมายถึง ก. เป็นไป เช่น การประชุม 
ด าเนินไปด้วยดี, ท าให้เป็นไป, เช่น ด าเนินงาน 
ด าเนินการ ด าเนินชีวิต 
ชีวิต หมายถึง น. ความเป็น, ตรงข้ามกับ ความ
ตาย 
เกียรติศักดิ์ หมายถึง น. เกียรติ, เกียรติตาม 
ฐานะของแต่ละบุคคล 

 

พอเพียง หลักค าสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ 
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ไม่เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยการเคารพต่อกฎหมายและมี
วินัย 
๓. ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย 
เกียรติคุณ ศักดิ์ศร ีและชื่อเสียงแห่งอาชีพและ 
ทางราชการ 
๔. ด ารงตนอย่างเหมาะสม ศรัทธาและเคารพต่อ 
วิชาชีพของตน 
๕. พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียรประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของ
ตน 
๖. รับรู้ถึงความสามารถของตน มองโลกในแง่ดี 
มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
แก่บุคคลอื่น 
๗. ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
ของสังคมไทยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทย 
ให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
๘. เผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทัน และควบคุมอารมณ์ 
มีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยวิธี 
ท่ีเหมาะสม 
๙. ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ ธ ารงศักดิ์
ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม อุทิศแรงกายแรงใจ 
ผลักดันภารกิจหลักของตนและหน่วยงานให้
บรรลุผลส าเร็จเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชาติและ
สังคมไทย 
๑๐. ส านึกอยู่เสมอในการเป็นข้าราชการท่ีจะต้อง 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือ 
ศรัทธาของประชาชน 
๑๑. ด าเนินการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ 
สาธารณะ และประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีของ 
ประชาชน 



 
4. รายละเอียดการน าผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการสรรหา น ารูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปประกอบใน 
การสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ด้านการพัฒนา นารูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพ่ือ 
ลดจุดอ่อนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง 

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใช้ประโยชน์) แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐานจริยธรรม 
ในแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการใช้/แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมให้ 
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

4. ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลื่อนระดับ 
ต าแหน่งเพ่ือให้ภาครัฐรักษาและได้ผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ขาดการติดตาม สอดส่อง และประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 

- มีการศึกษาข้อมูล ได้แก่ 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการน าพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมไปใช้ใน 

กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานกับหน่วยงาน 

2. วรรณกรรมวิจัยต่าง ๆ และแนวทางที่ดีต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ทฤษฎี รูปแบบ หรือเครื่องมือ 
เชิงพฤติกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานกับหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความประพฤติทางจริยธรรมอันดี สมควรพิจารณาให้ความดี 
ความชอบและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
(ลงชื่อ)     ผู้รายงาน         (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสอบ 

 (นางสุธิชา  ชิดเชื้อ)           (นางสาวเสาวนีย์  เทษะนอก) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 
 
 
(ลงชื่อ)     ผู้ให้ความเห็นชอบ      (ลงชื่อ)                    ผู้อนุมัติความเห็นชอบ 
           (นายนิคม  ช่างเกวียน)                                          (นายสุวิชญ์   ห้อยไธสง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 


