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โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว 
การคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 

ประจําป 2562 
                  

1. หลักการและเหตุผล 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ีดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการ 

ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกําหนดใหสวน
ราชการเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตอภาครัฐ และใหบําเหน็จความชอบโดยการชมเชย มอบเครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2562 ยุทธศาสตร 
ท่ี  1 การสงเสริมคุณธรรมภายในหนวยงาน กลยุทธ ท่ี  1.1 สงเสริมคานิยม คุณธรรม ความพอเพียง  
และจิตอาสา แผนงานสงเสริมการยกยองบุคลากรดีเดน กําหนดใหจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรม
ปศุสัตว / กิจกรรมคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 

กรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการสงเสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2562 
จึงเห็นควรดําเนินการจัดทําโครงการยกยองผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562 เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน
ของกรมปศุสัตว ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ท้ังนี้ เม่ือไดผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 
2562  จะไดดําเนินการมอบรางวัลในวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว ในโอกาสตอไป 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสรรหาขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมี

จรรยาบรรณท่ีดีงาม ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรมอันด ีปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
อุทิศตน  และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีมนุษยสัมพันธอันดี  มีน้ําใจเอ้ืออาทร  และเปนแบบอยาง 
ท่ีดีงาม 

2.2 เพื่อยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณ  สรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจแกผูไดรับ
การคัดเลือกเปนแรงบันดาลใจใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวทุกระดับ มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการทําความดี  ยึดถือ
เปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนและสรางสรรคผลงาน ท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานและประชาชน 
เปนอยางดี 

2.3 เพ่ือปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธํารงไวซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

3. เปาหมาย... 

 

 

 

 



2 

 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กรมปศุสัตวมีจรรยาบรรณ 
ท่ีดีงาม ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตน  
และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีมนุษยสัมพันธอันดี  มีน้ําใจเอ้ืออาทร  

3.2 เพื่อยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณ  สรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจแกผูไดรับ
การคัดเลือกเปนแรงบันดาลใจใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวทุกระดับ มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการทําความดี  ยึดถือ
เปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนและสรางสรรคผลงาน ท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานและประชาชน 
เปนอยางดี 

4. เปาหมาย 

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณยกยองเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว โดยมี

จํานวนผูไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ไดแก 

4.1 ขาราชการพลเรือน 

- ประเภทอํานวยการสูงและตน จํานวน 1 รางวัล 

- ประเภทชํานาญการพิเศษ, อาวุโส จํานวน 1 รางวัล 

- ประเภทชํานาญการ, ชาํนาญงาน จํานวน 1 รางวัล 

- ประเภทปฏิบัติการ, ปฏิบัติงาน จํานวน 1 รางวัล 

4.2 ลูกจางประจํา จํานวน 1 รางวัล 

4.3 พนักงานราชการ จํานวน 1 รางวัล 

5. การดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป  
2562 ระดับกรม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

2. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค แตงต้ังคณะกรรมการระดับ กอง/สํานัก
เพ่ือสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และพิจารณาคัดเลือกประวัติ การประเมิน ผลงาน แนวทาง  
ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม ของผูสมควรไดรับคัดเลือก โดยจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  
(ดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”) 

3. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค สงรายชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา  
และพนักงานราชการ ท่ีมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือเขารวมพิจารณาการคัดเลือก 
ประเภทละ 1 ราย ดังนี้ 

3.1 ขาราชการพลเรือน 

- ประเภทอํานวยการสูงและตน จํานวน 1 ราย 

- ประเภทชํานาญการพิเศษ, อาวุโส จํานวน 1 ราย 

- ประเภทชาํนาญการ, ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย 

- ประเภทปฏิบัติการ, ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย 

4.2 ลูกจาง... 
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3.2 ลูกจางประจํา จํานวน 1 ราย 

34.3 พนักงานราชการ จํานวน 1 ราย 

4. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค สงประวัติและผลงานของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการท่ีไดรับคัดเลือก ใหกองการเจาหนาท่ี ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2562  
เพ่ือเสนอชื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562 พิจารณาคัดเลือก 

5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562  
พิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติและความเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562 เพ่ือเสนอชื่อเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562  
ตออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณาตอไป 

6. ประกาศรายชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีไดรับเลือกทางเว็บไซต 
กองการเจาหนาท่ี โดยจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณในวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว 
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

- วันท่ี 1 – 30 เมษายน 2562 

7. คาใชจายในการดําเนนิการ 

งบประมาณในสวนของกองการเจาหนาท่ี 

8. ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑. นายสรวศิ ธานโีต อธิบดีกรมปศุสัตว 

2. นายเศรษฐเกียรติ กระจางวงษ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ (เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

๑. นายกฤชฐา นาควิจิตร นิติกรชํานาญการพิเศษ  

2. นายพฤศจิ เนื่องจํานงค นิติกร  

10. คณะทํางาน (เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

1. นายนฤชา แกวอุดมวัชระ นิติกรชํานาญการพิเศษ 

2. นายสิรภพ เดชพันธุ นิติกร  

3. นายอนุรักษ จันทรพลงาม นิติกร  

4. นายอัครพงษ อินทรศักดิ์ นิติกร  

5. นางสาวภัทรานิษฐ คชอาจ นิติกร  
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