
แบบฟอรมการรายงานผลการนําการประเมินจรยิธรรม  
ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค 

 แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานของรัฐรายงานการนําผลการประเมิน
จริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายใน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภมิูหลงั/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมิน สมรรถนะ หรือ 
การปฏิบัติราชการ หรือการแตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนตําแหนง หรือการพัฒนา หรือการสอบ วัดความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เปนตน 

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  

องคการบริหารสวนตําบลกุดแห  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู                                                    . 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                      . 

วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน  วันท่ี   1   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                                                            . 

ประมวลจริยธรรม หนวยงานใชดําเนินการภายในหนวยงาน 

ชือ่ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง                                      . 

URL ท่ีเผยแพร .........................................................................................................................................................
ชื่อการดําเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. ข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดนําผลการประเมินพฤติกรรมไปใชประกอบการดําเนินงาน 
๑. ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาท่ี 
๒. นําผลการประเมินมาประกอบการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการสรรหา ดาน 

การพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการรักษาไวซ่ึงบุคลากร 
๒. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ

ประมวลจริยธรรม หรือขอกําหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ีควรกระทําและไมควรกระทํา (Dos & Don'ts) 
๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. ซ้ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ชอบธรรม 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
5. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวและมีจิตสาธารณะ 
๖. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๗. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 
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3.  สรุปผลการดําเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อัน 
ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ 
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑. ไมมีการกลาวรายตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
๒. ไมมีการกระทําท่ีทําใหเสื่อมเสียตอชาติ ศาสนา หรือ 
พระมหากษัตริย 

2. ชื้อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบ 
หนาท่ี 

๑. มีการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการในการติดตอ 
ราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน 
2. ไมมีการรับสินบน ไมคอรรัปชั่นและระมัดระวังใน 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
๓. มีการระมัดระวังเรื่องการรับของขวัญ การเลี้ยง 
รับรอง การรับบริการ ทรัพยสินหรือเงินบริจาคให 
โปรงใสและถูกตองตามระเบียบ 
4. ไมมีการละท้ิงงานขามวันหรือโดยไมมีเหตุอันควร 
๕. ไมเบียดบังทรัพยสินหรือบุคลากรของหนวยงานไปใน 
เรื่องสวนตัว 

3. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม ๑. มีการรายงานตอผูบังคับบัญชาเมือพบการกระทําที 
เห็นวาเปนการละเมิดระเบียบ/กฎหมาย 
๒. ไมมีการขัดขวางการสืบหาขอเท็จจริง และไมรายงาน 
เท็จหรือกลั่นแกลงกัน 
๓. หลีกเลี่ยงกระทําการท่ีไมสมควร ปราศจากเหตุผล 
และความชอบธรรม รวมถึงไมซักจูงใหผูอ่ืนกระทําในสิ่ง 
ท่ีไมถูกตอง 
๔. ใหความชวยเหลือประชาชนหรือผูรับบริการท่ีถูก 
รังแกหรือไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
5. ไมสรางขาวเท็จ ขาวลือ ขอมูลผิดหรือโฆษณาชวย 
เชื่อท่ีสรางความเขาใจผิดแกคนอ่ืนๆ หรือมวลชน 
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รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 1. เลือกปฏิบัติดวยความแตกตางทางเชื้อชาติ เพศ อายุ 
สภาพรางกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความ 
เชื่อทางการเมือง 
๒. ไมมีการใหสิทธิพิเศษ หรืออํานวยความสะดวกแก 
บุคคลใดเปนพิเศษ 
๓. เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติ ไมเก่ียงงาน และเต็ม 
ใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
๕. ปฏิบัติงานในวิชาชีพดวยหลักวิชาการ หรือมาตรฐาน 
งาน 
6. แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี โดยตั้งอยู 
ในความยุติธรรม ไมลําเอียง ไมเห็นแกความสัมพันธ 
สวนตัว ความเปนพวกพองหรือบุญคุณสวนตัว 

5. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
และมีจิตสาธารณะ 

๑. ปฏิบัตหินาโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา 
ประโยชนสวนตวั 
2. รับผิดชอบตอสังคมและความยั่งยืนท้ังดาน 
สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และการดําเนินการใน 
องคกร 
3. ไมใชขอมูลหรือตําแหนงหนาท่ีเอ้ือประโยชนแกพวก 
พองหรือเอ้ือประโยชนสวนตัว 
๔. ทํางานในหนวยงานของตนโดยไมประกอบอาชีพ 
เสริมท่ีจะทําใหมีประโยชนทับซอนกับหนาท่ีของตน 
๕. หม่ันชวยเหลือสังคม ชุมชน หรือแกปญหาความ 
เดือดรอนของประชาชนแมจะไมใชหนาท่ีโดยตรง 
๖. อาสาชวยเหลืองานขององคกร 
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รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 

6. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๑. เรียนรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
๒. พรอมทํางานใหไดตามเปาหมายของหนวยงานและ 
องคกรดวยความละเอียดรอบคอบ และมีการบริหาร 
จัดการเวลาท่ีเหมาะสม 
๓. ปฏิบัติงานดวยความประหยัด คุมคาและมี 
ประสิทธิภาพ 
๔. เรงทํางานใหสําเร็จ รับผิดชอบ ไมผลักภาระความ 
รับผิดชอบใหแกเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือ 
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๕. แสดงความทุมเทและกระตือรือรนตองานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
๖. ใชเทคโนโลยี หรือดิจิทัลมาประกอบการทํางาน เพ่ือ 
ลดตนทุน หรือทําใหข้ันตอนหรือวิธีทํางานมี 
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

7. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณ
ของทางราชการ 

๑. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเหมาะสมท้ังในและ 
นอกสถานท่ีทํางาน 
๒. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางตาม 
พระราชดํารัสมาใชในการทํางาน 
๓. วางตัวอยางดีและไมประพฤติตนท่ีนําความเสื่อมเสีย 
หรือมลหินมัวหมองมาสูทางราชการ เชน ชูสาวฯลฯ 
เปนตน 
๔.วางตนเปนกลางทางการเมือง โดยใชสิทธิทาง 
การเมืองในนามตนเองนอกเวลางานอยางเหมาะสมและ 
หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวากระทําในนาม 
สวนราชการ 
๕. เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
๖. ประหยัด อดออม ไมฟุงเฟอหรูหราและไมสราง 
หนี้สินจนเกินตัว 
๗. อดทน และไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 
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๔. รายละเอียดการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. ดานการสรรหา นํารูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปประกอบ 

ในการหาเจาหนาท่ีของรัฐ 
๒. ดานการพัฒนา เพ่ิมรูปแบบการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 

เพ่ือลดข้ันตอนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอยางแทจริง 
๓. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใชประโยชน แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐาน 

จริยธรรมในฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือสงเสริมการใช/แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมให
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป 

๔. ดานการรักษาไวซ่ึงบุคลากร สรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลื่อนระดับ 
ตําแหนงใหภาครัฐรักษาและไดผูนําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ขาดการติดตาม สอดสอง และประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ  
มีการศึกษาขอมูล ไดแก  
๑. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการนําพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมไปใชใน 

กระบวนการดานทรัพยากรบุคคลของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห 
เพ่ือนํามาปรับใชในการบริหารงานกับหนวยงาน 

2. วรรณกรรมวิจัยตางๆ และแนวทางท่ีดีตางๆ เชน องคความรู ทฤษฎี รูปแบบ หรือเครื่องมือ 
เชิงพฤติกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับใชในการบริหารงานกับหนวยงาน 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอการนําการประเมินจริยธรรมไปใชในกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความประพฤติทางจริยธรรมอันดี สมควรพิจารณาให 

ความดีความชอบและไดรับการยกยอง เชิดชเูกียรติ ประกอบในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  
 


