
 
แบบประเมินคุณลักษณะท่ีดีตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 
ชื่อผูรับการประเมิน       ตําแหนง       . 
ชื่อผูประเมิน                       ประเมินตนเอง       ผูบังคับบัญชา 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

๑.การยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม 
๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ี อยางชอบธรรมและไมเบียดบังเวลาราชการ 

๑๐  

๑.๒ มีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง   
๑.๓ ปฏิบัติงานท่ียืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมปกปองผลประโยชนของ
ราชการ 

  

๑.๔ เสนอความคิดเห็น ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพ้ืนฐานของหลักการ
และระเบียบกฎหมายโดยยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก 

  

๑.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีทางดานคุณธรรมจริยธรรม   
๒.มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
๒.๑ มุงม่ัน อุทิศตน เสียสละปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถ 

๑๐  

๒.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงตรง และเท่ียงธรรม โดยไม
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

  

๒.๓ ไมเบียดบังทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือไปแสวงหาประโยชนสวนตน   
๒.๔ ไมใชอํานาจหนาท่ี ความสัมพันธสวนตัว การกระทําโดยวิธีการอ่ืนใด 
หรือเสนอใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

  

๒.๕ ใหคําปรึกษาและบริการแกผูรับริการและเพ่ือนรวมงานอยางจริงใจ 
ซ่ือสัตยสุจริตและยุติธรรม 

  

๓.แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
๓.๑ ใหความรวมมือและปฏิบัติงานตามนโยบาย เปาหมายในภาพรวมของ
องคกร 

๑๐  

๓.๒ ไมใชเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปกระทําโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

  

๓.๓ ปฏิบัติงานโดยไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงผลประโยชนใหแกตนเอง และ
ยึดประโยชนสวนรวมของทางราชการมากกวาประโยชนสวนตน 

  

๓.๔ ใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานแกผูรับบริการและเพ่ือนรวมงานดวยความ
เสมอภาคและเปนธรรม 

  

๓.๕ ไดรับการยกยอง ชมเชยวาเปนผูท่ีประพฤติตนโดยยึดถือประโยชน
สวนรวมมากกวา สวนตน 

  

แบบประเมินท่ี ๔ 



ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 

คะแนนเต็ม คะแนน
ประเมิน 

๔.ละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไม
กระทําการอัน 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
๔.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมใชตําแหนงแสวงหาผลประโยชนจากผูรับบริการและ
หนวยงาน 

๑๐  

๔.๒ ไมดําเนินการหรือเสนอ/อนุมัติโครงการ หรือทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึง
เปนไปเพ่ือผลประโยชนของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

  

๔.๓ กระทําการใดๆ โดยไมเปนการสงเสริม ชวยเหลือ อุปถัมภ เพ่ือ
ผลประโยชนของตนเองหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูรับบริการ 

  

๔.๔ ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับ ระเบียบกฎหมายและไมอยูภายใตอํานาจท่ี
ไมชอบธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

  

๔.๕ ไมเรียกรับ ยอมรับ ยอมใหผูอ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน 

  

๕.เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 
๕.๑ รูและปฏิบัติหนาท่ีของตนเองตามขอบังคับระเบียบกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ 

๑๐  

๕.๒ ปฏิบัติหนาท่ี อํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  

๕.๓ ปฏิบัติงานโดยไมใชชองวางของกฎหมายเพ่ือประโยชนของตนเองและ
เอ้ือประโยชนตอผูอ่ืน 

  

๕.๔ เสนอทบทวนในกรณีท่ีเห็นวางานท่ีไดรับมอบหมายไมเปนไปตาม
ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายและขัดตอรัฐธรรมนูญ 

  

๕.๕ มีสวนรวมในการกําหนด ทบทวน ปรบัปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
ขอบังคับ ระเบียบกฎหมายเม่ือไดรับคํารองขากผูรับบริการหรือคําแนะนําจาก
องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

๖.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง มีจิตมุง
บริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
๖.๑ ปฏิบัติหนาท่ีและใหบริการแกผูรับบริการอยางเท่ียงธรรม ท่ังถึงและเทา
เทียมกัน 

๑๐  

๖.๒ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความยิ้มแยม
แจมใส เต็มใจ สุภาพ มีน้ําใจเอ้ืออาทร 

  

๖.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลางทางการเมือง   
๖.๔ ใหบริการเต็มตามความรู ความสามารถ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว 
รอบคอบ          ไมเลือกปฏิบัติ 

  

๖.๕ รับฟงขอเสนอแนะชวยเหลือใหคําแนะนําและแกไขปญหาแก
ผูรับบริการดวยความเต็มใจ 

  



ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 

คะแนนเต็ม คะแนน
ประเมิน 

๗.การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ อยาง
เครงครัดและรวดเร็วดวยความครบถวน ถูกตอง ทันการณและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
๗.๑ เปดเผยขอมูลในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐  

๗.๒ แสดงลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบใหผูรับบริการ
ทราบ 

  

๗.๓ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการและไมใชขอมูล
ขาวสารท่ีไดจากการดําเนินงานไปเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

  

๗.๔ ใหขอมูลขาวสารแกผูรับบริการอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปด
โอกาสใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผลการดําเนินงาน 

  

๗.๕ ดูแล รักษา และทบทวนปรับปรุงขอมูลขาวสารราชการใหเปนปจจุบัน
และสอดคลองกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

  

๘.มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 
๘.๑ พัฒนาตนเอง ใฝเรียนรู สั่งสมความเชี่ยวชาญ อยางสมํ่าเสมอ 

๑๐  

๘.๒ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคา และรักษาผลประโยชนทางราชการ 

  

๘.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ัน รอบคอบ ใหเกิดประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
เปาหมาย วัตถุประสงค และผลลัพธของงาน 

  

๘.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและนําผลมาใชในการปบปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

  

๘.๕ ใชความรู ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของตน 

  

๙.ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
๙.๑ สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

๑๐  

๙.๒ มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

  

๙.๓ สงเสริม และสนับสนุน และมีสวนรวมในกิจกรรมตามโครงการ
พระราชดําริ 

  

๙.๔ ประพฤติ ปฏิบัติและดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย   
๙.๕ ปฏิบัติงานโดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด ทํา ตรวจสอบ
และรับผิดชอบ 

  



๑๐.เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของราชการ 
๑๐.๑ ปฏิบัติตนตามธรรมเนียม วัฒนธรรมและคานิยมสรางสรรคขององคกร 

๑๐  

๑๐.๒ พิจารณาหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตอยางมี
เหตุผล รอบคอบ มีหลักวิชา และเปนธรรม สอดคลองกับสถานการณจริง
และบริบททางสังคม 

  

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ 

คะแนนเต็ม คะแนน
ประเมิน 

๑๐.๓ ดํารงชีวิตโดยยึดหลักคานิยมพ่ึงตนเอง เรียบงาย พอประมาณ ไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

  

๑๐.๔ มีทักษะชีวิต และภูมิคุมกันท่ีดีในตนเองโดยไมประมาท มีสติในการ
ปฏิบัติงานและดํารงชีวิต 

  

๑๐.๕ มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน และธาํรงไวซ่ึงชื่อเสียง และ
ภาพลักษณท่ีดี   ขององคกร 

  

รวม ๑๐๐  

 
 หมายเหตุ หากมีคะแนนครบตัวยอย ๕ (บุลเล็ต) ไดเต็ม ๑๐ คะแนน หากขาดหายขอใดปรับลดลง
ตามสัดสวน คิดน้ําหนักรอยละ ๑๐ 

 

 


