
แบบฟอร์มรายงานผลการนำการประเมินจรยิธรรม 
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
 แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานการนำผล

การประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม                
การประเมินสมรรถนะ หรือการปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา หรือ
การสอบวัดความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน/เดือน/ปี   วันที่  ๓  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566 
ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน 

 ชื่อประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการพลเรือน 
 URL ที่เผยพร่ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื ่อง ประมวล

จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการพลเรือน – องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่จำศีล (paijamsin.go.th)  

ข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน (ถ้ามี) 

ชื่อการดำเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ขั ้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ได้นำผลการประเมินพฤติกรรมไปใช้ประกอบการ
ดำเนินงาน 

1. ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
2. นำผลการประเมินมาประกอบการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหา                   

ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคคลกร 

2. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม                    
หรือประมวลจริยธรรม หรือข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที ่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ                
(Dos & Don’ts) 
         1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
 

/ 4. ปฏิบัติหน้าที่... 
 

http://www.paijamsin.go.th/th/ita/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2/
http://www.paijamsin.go.th/th/ita/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2/
http://www.paijamsin.go.th/th/ita/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2/
http://www.paijamsin.go.th/th/ita/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2/
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      4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
      5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
      7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 

3. สรุปผลการดำเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

1. ยึดมั ่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลัก
ของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสยีง
ของประเทศชาต ิ การปฏ ิบ ัต ิตามหล ักศาสนา               
การเทิดทูนรักษาไว ้ซ ึ ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
2. ไม่มีการกล่าวให้ร ้ายต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
3. ไม่มีการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียต่อชาติ ศาสนา 
หรือพระมหากษัตริย์ 
 

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ
ตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกที่ดี โดยมีความ
สุจริตใจเป็นที่ตั้ง และมีความพร้อมรับการตรวจสอบ
และรับผลจากการกระทำของตน 
2. มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้รับบริการในการ
ต ิ ดต ่ อ ร าชการ  โ ดยปราศจากการ เ ร ี ย กรั บ
ผลประโยชน์ 
3. ไม่มีการรับสินบน ไม่คอร์รัปชั่นและระมัดระวังใน
กระบวนการปฏิบัติงาน 
4. มีการระมัดระวังเรื่องการรับของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง การรับบริการ ทรัพย์สินหรือเงินบริจาคให้
โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ 
5. ไม่มีการละท้ิงงานข้ามวันหรือโดยไม่มีเหตุอันควร 
6. ไม่เบียดบังทรัพย์สินหรือบุคลากรของหน่วยงาน
ไปในเรื่องส่วนตัว 
 

   
 
 

/ 3. กล้าตัดสินใจ... 
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รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 1. กล้าตัดสินใจและยกย่องผู ้ที ่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือ
เสนอให้มีการลงโทษ ผู้ที ่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง            
ไม่ยอมกระทำในสิ่งที ่ไม่เหมาะสมเพียงเพื ่อรักษา
ประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 
2. มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำ
ที่เห็นว่าเป็นการละเมิดระเบียบ/กฎหมาย 
3. ไม่มีการขัดขวางการสืบหาข้อเท็จจริง และไม่
รายงานเท็จหรือกลั่นแกล้งกัน 
4. หลีกเลี่ยงกระทำการไม่สมควร ปราศจากเหตุผล
และความชอบธรรม รวมถึงไม่ชักจูงให้ผู้อื่นกระทำใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
5. ให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือผู้รับบริการที่ถูก
รังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
6. ไม่สร้างข่าวเท็จ ข่าวลือ ข้อมูลผิดหรือโฆษณา
ชวนเชื ่อที ่สร้างความเข้าใจผิดแก่คนอื ่นๆ หรือ
มวลชน 
 

4. คิดถึงประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัวหรือมีจิตสาธารณะ 

1. คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที ่ตั ้ง มีความ
เสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั ้งไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
2. ปฏิบัติหน้าที ่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
3. ร ับผิดชอบต่อสังคมและความยั ่งย ืนทั ้งด ้าน
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการดำเนินการใน
องค์กร 
4. ไม่ใช้ข้อมูลหรือตำแหน่งหน้าทีเอื้อประโยชน์แก่
พวกพ้องหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตัว 
5. ทำงานในหน่วยงานของตนโดยไม่ประกอบอาชีพ
เสริมที่จะทำให้มีประโยชน์ทับซ้อนกับหน้าที่ของตน 
6. หมั่นช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนแม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง 
7. อาสาช่วยเหลืองานขององค์กร 
 

 

/ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์... 
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รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. มุ่งมั ่น อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อให้บรรลุผล
ส ัมฤทธ ิ ์ ตามเป ้ าหมายอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์ และความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากรของรัฐ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
2. พร้อมทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
และองค์กรด้วยความละเอียดรอบครอบ และมีการ
บริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม 
3. ปฏิบัต ิงานด้วยความประหยัด คุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
4. เร่งทำงานให้สำเร็จ รับผิดชอบ ไม่ผลักภาระความ
รับผิดชอบให้แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. แสดงความทุ่มเทและกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6. ใช้เทคโนโลยี หรือดิจิทัลมาประกอบการทำงาน 
เพื ่อลดต้นทุน หรือทำให้ขั ้นตอนหรือวิธีทำงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ 
และไม ่ เล ือกปฏ ิบ ัต ิ โดยการใช ้ความร ู ้ส ึกหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ เหตุผลของความแตกต่าง 
เช ่น เช ื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย 
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
2. มีการปฏิบัติและบริการต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ 
อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะเศรษฐกิจ หรือ
ความเชื่อทางการเมือง 
3. ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ หรืออำนวยความสะดวกแก่
บุคคลใดเป็นพิเศษ 
4. เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน 
5. ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่เกี่ยงงานและ
เต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ปฏิบัต ิงานในวิชาชีพด้วยหลักวิชาการ หรือ
มาตรฐานงาน 
 

 

/ 7. แยกเรื่อง... 
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รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

 7. แยกเรื ่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที ่ โดย
ตั ้งอย ู ่ ในความยุต ิธรรม ไม ่ลำเอ ียง ไม ่เห ็นแก่
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเป็นพวกพ้องหรือบุญคุณ
ส่วนตัว 
 

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ 

1. ดำรงตนแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ด้วยการ
รักษาเกียรติศักดิ ์ของความเป็นข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย
การเคารพกฎหมายและมีวินัย 
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมทั้งใน
และนอกสถานที่ทำงาน 
3. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทาง
ตามพระราชดำรัสมาใช้ในการทำงาน 
4. วางตัวอย่างที ่ดีและไม่ประพฤติตนที่นำความ
เสื่อมเสียหรือมลทินมัวหมองมาสู้ทางราชการ เช่น ชู้
สาว ฯลฯ เป็นต้น 
5. วางตนเป็นกลางทางการเมือง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองในนามตนเองนอกเวลางานอย่างเหมาะสม 
และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่ากระทำ
ในนามส่วนราชการ 
6. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
7. ประหยัด อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรูหรา และไม่สร้าง
หนี้สินจนเกินตัว 
8. อดทน และไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก 

 

4. รายละเอียดการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. ด้านการสรรหา นำรูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไป

ประกอบในการสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2. ด้านการพัฒนา เพิ ่มรูปแบบการพัฒนาที่เชื ่อมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทาง

จริยธรรม เพ่ือลดจุดอ่อนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง 
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใช้ประโยชน์) แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐาน

จริยธรรมในแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อส่งเสริมการใช้/แสดงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี 

4. ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร สร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลื่อน
ระดับตำแหน่ง เพ่ือให้ภาครัฐรักษาและได้ผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

/ 5. ปัญหา... 
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5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ขาดการติดตาม สอดส่อง และประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะ มีการศึกษาข้อมูล ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือ

การนำพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมไปใช้ในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น                   
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานกับ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความประพฤติทางจริยธรรมอันดีสมควรพิจารณาให้ความดี
ความชอบและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกอบในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 


