
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม

การตอตานการทุจริตการตอตานการทุจริต

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ

4 เมษายน 25654 เมษายน 2565

การประชุม

ในหนวยงาน

ซื่อสัตย สุจริต
มีจิตสํานึกที่ดี
ซื่อสัตย สุจริต
มีจิตสํานึกที่ดี

PCR
U

PCR
U

สามารถแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากหนาที่การงาน
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

จากตําแหนงหนาที่

สามารถแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากหนาที่การงาน
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

จากตําแหนงหนาที่
มีจิตสํานึกในการใชทรัพยสิน บุคลากร

และเวลาของหนวยงานอยางคุมคา

มีจิตสํานึกในการใชทรัพยสิน บุคลากร
และเวลาของหนวยงานอยางคุมคา

มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม
อุทิศตนโดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

ของประชาชน 

มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม
อุทิศตนโดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

ของประชาชน 

ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ

บนพ้ืนฐานของหลักการ กฎหมาย

หลักคุณธรรม โดยยึดประเทศชาติ
และมนุษยธรรม

ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ

บนพ้ืนฐานของหลักการ กฎหมาย

หลักคุณธรรม โดยยึดประเทศชาติ
และมนุษยธรรม

หลีกเลี่ยงการเขาไปอยู
ในสถาณการณที่จะไดประโยชน

จากการปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายหรือ

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลีกเลี่ยงการเขาไปอยู
ในสถาณการณที่จะไดประโยชน

จากการปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายหรือ

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ 
ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง

หรือทําใหประชาชนขาดความไววางใจ

หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ 
ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง

หรือทําใหประชาชนขาดความไววางใจ

คิดถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว

คิดถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่1

  ตอตานหรือกระทําการ
อันอาจเปนปฏิปกษตอการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

  ตอตานหรือกระทําการ
อันอาจเปนปฏิปกษตอการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

แสดงออก
ถึงความภมูิใจในชาติ 

ปกปอง ดูแลความมั่นคงและยึดถือ

ผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ

แสดงออก
ถึงความภมูิใจในชาติ 

ปกปอง ดูแลความมั่นคงและยึดถือ

ผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ

ยึดมั่นและพิทักษ
รักษาไวซึ่งเอกราชและ

อธิปไตยของชาติ 
ใหคงอยูอยางมีเกียรติภูมิ

ยึดมั่นและพิทักษ
รักษาไวซึ่งเอกราชและ

อธิปไตยของชาติ 
ใหคงอยูอยางมีเกียรติภูมิ

ยกยอง เชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

ยกยอง เชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

ประพฤติปฏิบัติ
อยูในกรอบศีลธรรมอันดี

ประพฤติปฏิบัติ
อยูในกรอบศีลธรรมอันดี

ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
และเคารพในความแตกตาง

ของการนับถือศาสนา

ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
และเคารพในความแตกตาง

ของการนับถือศาสนา

  ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ไมทําลายความมั่นคง

ของชาต ิ

ไมใหรายหรือกอความเสื่อมเสีย

ตอภาพลักษณของประเทศ

  ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ไมทําลายความมั่นคง

ของชาต ิ

ไมใหรายหรือกอความเสื่อมเสีย

ตอภาพลักษณของประเทศ

ไม ไม

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง ระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง ระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่2 ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี
และรับผิดชอบตอหนาที่
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี
และรับผิดชอบตอหนาที่

ปฏิบัติหนาที่ดวยความจริงใจ
ตรงไปตรงมา 

ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

ยับยั้งชั่งใจตอผลประโยชน

โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี

ปฏิบัติหนาที่ดวยความจริงใจ
ตรงไปตรงมา 

ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

ยับยั้งชั่งใจตอผลประโยชน

โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี

ตรงตอเวลา
ทั้งการมาปฏิบัติหนาที่

และการนัดหมาย

ตรงตอเวลา
ทั้งการมาปฏิบัติหนาที่

และการนัดหมาย

มีจิตสํานึก
ตอการปฏิบัติหนาที่

คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ

และประชาชน ไมใชเวลาและทรัพยากร

ของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว 

มีจิตสํานึก
ตอการปฏิบัติหนาที่

คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ

และประชาชน ไมใชเวลาและทรัพยากร

ของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว 

กลารับผิดชอบ
ในความผิดพลาด
พรอมรับการตรวจสอบ

ไมกลาวโทษผูอื่นเมื่อเกิดขอผิดพลาด

กลารับผิดชอบ
ในความผิดพลาด
พรอมรับการตรวจสอบ

ไมกลาวโทษผูอื่นเมื่อเกิดขอผิดพลาด

ระมัดระวัง
ใสใจในการปฏิบัติงาน
รักษาทรัพยสินและผลประโยชน

สาธารณะและสิ่งแวดลอม

อยางเต็มความสามารถ

ระมัดระวัง
ใสใจในการปฏิบัติงาน
รักษาทรัพยสินและผลประโยชน

สาธารณะและสิ่งแวดลอม

อยางเต็มความสามารถ

ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 

พรอมที่จะแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด 

ใหคําปรึกษาแนะนําผูอื่นดวยความซื่อสัตย 

ตรงไปตรงมา

ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 

พรอมที่จะแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด 

ใหคําปรึกษาแนะนําผูอื่นดวยความซื่อสัตย 

ตรงไปตรงมา

    นําขอมูลสําคัญ
หรือขอมูลความลับ 

ของหนวยงาน และของทางราชการ

ไปใชเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนสวนตน

หรือพวกพอง

    นําขอมูลสําคัญ
หรือขอมูลความลับ 

ของหนวยงาน และของทางราชการ

ไปใชเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนสวนตน

หรือพวกพอง

ไม    ลอกหรือนําผลงาน

ของผูอื่นมาใช
โดยไมไดระบุแหลงที่มา

รวมทั้งการไมละเมิดลิขสิทธิ์

   ลอกหรือนําผลงาน

ของผูอื่นมาใช
โดยไมไดระบุแหลงที่มา

รวมทั้งการไมละเมิดลิขสิทธิ์

ไม



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่3 กลาตัดสินใจ และกระทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรม
กลาตัดสินใจ และกระทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรม

ปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองชอบธรรม 

มีเหตุผล กลายอมรับผลดีและผลเสีย

ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง

ปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองชอบธรรม 

มีเหตุผล กลายอมรับผลดีและผลเสีย

ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง

เปดเผยการทุจริตที่พบเห็น
รายงานการทุจริตตอผูบังคับบัญชา

หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ แมเปนเพื่อน

หรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานเดียวกัน

เปดเผยการทุจริตที่พบเห็น
รายงานการทุจริตตอผูบังคับบัญชา

หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ แมเปนเพื่อน

หรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานเดียวกัน

ใหความชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

เพ่ือประโยชนของสวนรวม

หรือประชาชนเปนสําคัญ

ใหความชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

เพ่ือประโยชนของสวนรวม

หรือประชาชนเปนสําคัญ

ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไมใชชองวางทางกฏหมาย

เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไมใชชองวางทางกฏหมาย

เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

ใหรางวัลแกผูกระทําความดี
และกลาลงโทษผูกระทําผิด 

อยางเหมาะสม เปนธรรม

ใหรางวัลแกผูกระทําความดี
และกลาลงโทษผูกระทําผิด 

อยางเหมาะสม เปนธรรม

บันทึกคัดคาน
การดําเนินการที่ไมถูกตอง

ในรายงานการประชุมหรือในการเสนอเรื่อง

แลวแตกรณี

บันทึกคัดคาน
การดําเนินการที่ไมถูกตอง

ในรายงานการประชุมหรือในการเสนอเรื่อง

แลวแตกรณี

      ใชระบบคอมพิวเตอร
ของสํานักงาน ในการเผยแพร

ขอมูลที่ไมเหมาะสม
ในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย

      ใชระบบคอมพิวเตอร
ของสํานักงาน ในการเผยแพร

ขอมูลที่ไมเหมาะสม
ในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย

ไม



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่4 คิดถึงประโยชนสวนรวม มากกวา
ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ
คิดถึงประโยชนสวนรวม มากกวา
ประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ

สามารถแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากหนาที่การงาน

ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

จากตําแหนงหนาที่

สามารถแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากหนาที่การงาน

ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

จากตําแหนงหนาที่

มีจิตสํานึก
ในการใชทรัพยสิน บุคลากร

และเวลาของหนวยงานอยางคุมคา

มีจิตสํานึก
ในการใชทรัพยสิน บุคลากร

และเวลาของหนวยงานอยางคุมคา

มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม
อุทิศตนโดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

ของประชาชน 

มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม
อุทิศตนโดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

ของประชาชน 

ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ
บนพื้นฐานของหลักการกฎหมาย

หลักคุณธรรม โดยยึดประเทศชาติ

และมนุษยธรรม

ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ
บนพื้นฐานของหลักการกฎหมาย

หลักคุณธรรม โดยยึดประเทศชาติ

และมนุษยธรรม

หลีกเลี่ยงการเขาไปอยู
ในสถาณการณที่จะไดประโยชน

จากการปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายหรือ

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลีกเลี่ยงการเขาไปอยู
ในสถาณการณที่จะไดประโยชน

จากการปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายหรือ

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ 
ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือทําใหประชาชนขาดความไววางใจ

หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ 
ที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือทําใหประชาชนขาดความไววางใจ



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงานมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบ

ใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

และแสวงหาวิธิปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

และประหยัดมากขึ้น

ปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบ

ใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

และแสวงหาวิธิปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

และประหยัดมากขึ้น

ปฏิบัติงานโดยไมยึดติด
อยูในกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

ตอการทํางาน
แตมุงเปาหมายขององคกรโดยมีตัวชี้วัด

เปนรูปธรรม

ปฏิบัติงานโดยไมยึดติด
อยูในกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

ตอการทํางาน
แตมุงเปาหมายขององคกรโดยมีตัวชี้วัด

เปนรูปธรรม

มุงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

รักษาและพัฒนามาตรฐาน

การทํางานที่ดี

มุงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

รักษาและพัฒนามาตรฐาน

การทํางานที่ดี

ปรับปรุงวิธีการ
กระบวนการทํางาน

สรางสรรคสิ่งใหมเพื่อใหไดผลงาน

ที่มีคุณภาพดีกวาเดิม

ปรับปรุงวิธีการ
กระบวนการทํางาน

สรางสรรคสิ่งใหมเพื่อใหไดผลงาน

ที่มีคุณภาพดีกวาเดิม

รับฟงความคิดเห็น
พรอมที่จะชี้แจงและอธิบายเหตุผล

ใหแกผูรวมงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

รับฟงความคิดเห็น
พรอมที่จะชี้แจงและอธิบายเหตุผล

ใหแกผูรวมงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

เชื่อมั่นในระบบการทํางานเปนทีม
มีความสามัคคีเพ่ือใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย

และเปนประโยชนตอสวนรวม

เชื่อมั่นในระบบการทํางานเปนทีม
มีความสามัคคีเพ่ือใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย

และเปนประโยชนตอสวนรวม

ใชทักษะและสมรรถนะอยางเต็มที่
มุงมั่น และจัดสภาพที่เอื้ออํานวย

ตอการทํางานใหสําเร็จ

ใชทักษะและสมรรถนะอยางเต็มที่
มุงมั่น และจัดสภาพที่เอื้ออํานวย

ตอการทํางานใหสําเร็จ



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่6 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม
ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ

กรณีที่มีเหตุจําเปน ตองปฏิบัติตอกลุมที่ควรไดรับ

ความคุมครองอยางมีเหตุมีผล 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม
ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ

กรณีที่มีเหตุจําเปน ตองปฏิบัติตอกลุมที่ควรไดรับ

ความคุมครองอยางมีเหตุมีผล 

ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยม แจมใส
รักษาประโยชน และเคารพศักดิ์ศรีของทุกคน ทุกบทบาท

ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยม แจมใส
รักษาประโยชน และเคารพศักดิ์ศรีของทุกคน ทุกบทบาท



ตัวอยางพฤติกรรมตัวอยางพฤติกรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม

ประการที่ประการที่7 ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
และรักษาภาพลักษณของทางราชการ
ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
และรักษาภาพลักษณของทางราชการ

ดํารงตนเปนขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐที่ดี

โดยนอมนําพระบรมราโชวาทหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักคําสอนทางศาสนา

จรรยาวิชาชีพ มาใชในการดําเนินชีวิต

และการปฏิบัตหนาที่

ดํารงตนเปนขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐที่ดี

โดยนอมนําพระบรมราโชวาทหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักคําสอนทางศาสนา

จรรยาวิชาชีพ มาใชในการดําเนินชีวิต

และการปฏิบัตหนาที่

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ในระบบประชาธิปไตย

ดวยการเคารพ

ตอกฎหมายและมีวินัย

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ในระบบประชาธิปไตย

ดวยการเคารพ

ตอกฎหมายและมีวินัย

ปกปองผลประโยชน
ของชาติและสาธารณะ
และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี

ของประชาชน

ปกปองผลประโยชน
ของชาติและสาธารณะ
และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี

ของประชาชน

พัฒนาตนเอง
ใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร

ประหยัด รับรูถึงความสามารถของตน

มองโลกในแงดี เอื้อเฟอเผื่อแผ

แกบุคคลอื่น

พัฒนาตนเอง
ใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร

ประหยัด รับรูถึงความสามารถของตน

มองโลกในแงดี เอื้อเฟอเผื่อแผ

แกบุคคลอื่น

ประพฤติปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงาน
เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมความเปนไทย

ใหดํารงอยูอยางยั่งยืน

ประพฤติปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงาน
เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมความเปนไทย

ใหดํารงอยูอยางยั่งยืน

เผชิญปญหา อยางรูเทาทัน 
ควบคุมอารมณ มีสติสัมปชัญญะ

ในการตัดสินใจและแกไขปญหา

ดวยวิธีที่เหมาะสม

เผชิญปญหา อยางรูเทาทัน 
ควบคุมอารมณ มีสติสัมปชัญญะ

ในการตัดสินใจและแกไขปญหา

ดวยวิธีที่เหมาะสม

ภาคภูมิใจ
ในความเปนขาราชการ
อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันภารกิจ

ใหบรรลุผลสําเร็จ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

สังคมไทย

ภาคภูมิใจ
ในความเปนขาราชการ
อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันภารกิจ

ใหบรรลุผลสําเร็จ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

สังคมไทย

   กระทําการใด ๆ 

อันเปนเหตุใหเสื่อมเสีย
เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง

แหงอาชีพและทางราชการ

เคารพตอวิชาชีพของตน

   กระทําการใด ๆ 

อันเปนเหตุใหเสื่อมเสีย
เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง

แหงอาชีพและทางราชการ

เคารพตอวิชาชีพของตน

ไม


