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คํานํา 
กลุ มงานค ุมครองจรยิธรรมกรมปศุสตัว 

 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ ใหสวนราชการ   
มีกลุมงานคุมครองจริยธรรม มีหนาท่ีดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกําหนดใหสวนราชการเสริมสรางแรงจูงใจ              
แกขาราชการพลเรือนสามัญ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภาครัฐ และใหบําเหน็จ
ความชอบโดยการชมเชย มอบเครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2562 ยุทธศาสตรท่ี 1          
การสงเสริมคุณธรรมภายในหนวยงาน กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมคานิยม คุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา แผนงาน
สงเสริมการยกยองบุคลากรดีเดน กําหนดใหจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว / กิจกรรมคัดเลือก
ผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 

กรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการสงเสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2562 จึงเห็น
ควรดําเนินการจัดทําโครงการยกยองผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2561 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนของกรมปศุสัตว 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ท้ังนี้  เม่ือไดผู มี คุณธรรมจริยธรรมดี เดนกรมปศุสัตว ประจําป 2561               
จะไดดําเนินการมอบรางวัลในวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว ในโอกาสตอไป 

 



 

1. คุณสมบัติของผูทีจ่ะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการคดัเลือก 

หนา ๑ จาก 2 

1.1. เปนขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

1.2. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกรมปศุสัตวติดตอกันไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ี        
๓0 กันยายน 2561 โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการ 

(1) กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติ 
ราชการตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม 

(2) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกติ 

1.3. เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดแก 
(1) ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม 
(2) มีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
(3) สามารถแยกเรื่องสวนตัวอออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของ

ประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน 
(4) ละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอัน

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม 
(5) เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน โดยมี

อัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไม

ถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหนาท่ี และใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(8) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด 
(9) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(10) เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของทางราชการ

โดยรวม 
1.4. เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเชิงประจักษและเปนท่ียอมรับแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

สมควรไดรับการยกยอง  
1.5. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
1.6. ไมเปนผู อยู ระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู ระหวาง

การ ดำเนินคดีอาญาในศาล 
1.7. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิดท่ี

ได กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.8. ไมเปนผู เคยไดรับการคัดเลือกผู มีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลา

รับ ราชการนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเร ือน 
1.9. กรณีผลงานของลูกจางประจำและพนักงานราชการ ซึ ่งมีขอจํากัดทางเอกสาร 

เพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ ใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานเปนท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสําคัญ 
1.10. ขาราชการชวยราชการใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกของตนสังกัด 

1.11 กลุมของ 
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หนา 2 จาก 2 
1.11. กลุมของผูเขารับการคัดเลือกจําแนกเปน 6 กลุม เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการพิจารณา 

แตการสงผลการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ไมจําเปนตองมีทุกกลุม  
จําแนกกลุมตามประเภทและระดับตําแหนง ดังนี้ 

กลุมท่ี ตําแหนง ประเภท และระดับ 
1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน, ระดับสูง 
2 ประเภทชํานาญการพิเศษ, อาวุโส 
3 ประเภทชํานาญการ, ชํานาญงาน 
4 ประเภทปฏิบัติการ, ปฏิบัติงาน 
5 ประเภทลูกจางประจํา 
6 ประเภทพนักงานราชการ 

 
2. ข้ันตอนการดําเนินการ 

2.1. ใหสํานักงานปศุสัตวเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ระดับเขต, สํานัก/กอง หรือเทียบเทา เพ่ือสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในระดับเขต ใหสรรหาขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ระดับจังหวัด
ดวย 

2.2. ใหผูท่ีไดรับการสรรหา กรอกแบบฟอรมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด (สามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม ไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ ”) 

2.3. ใหคณะกรรมการตามขอ 2.1 คัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ โดยพิจารณาจากประวัติ ผลการประเมิน พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ และผลงานที่แสดงถึง
ความมีคุณธรรมจริยธรรม (ถามี) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามขอ 1 ขางตน จํานวนกลุมละไมเกิน 1 
ราย โดยไมจําเปนตองมีทุกกลุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการตามขอ 2.1 อาจมีการ
สอบถามขอมูลจากหัวหนางาน หรือเพื่อนรวมงานในปจจุบัน หรือในอดีต เพ่ือใหมีขอมูลเพียงพอสําหรับ
ประกอบการพิจารณาใหไดรับคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 

2.3. ใหสํานักงานปศุสัตวเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา สงประวัติของผูไดรับการ
คัดเลือก ใหกองการเจาหนาท่ี ภายในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562 เพ่ือเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป 2562 (ระดับกรม) พิจารณาตอไป 

ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ใหสงไฟลขอมูลในรูปแบบ word หรือ pdf  มายัง
อีเมล person6@dld.go.th หัวขอ “ สงรายชื่อเขารวมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ประจำป 
2562” พรอมใหจัดสงเอกสารฉบับจริงดวย 

2.4. กรมปศุสัตว จะประกาศรายชื่อผู ที ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดนกรมปศุสัตว ทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th และจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว ในโอกาสตอไป 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  การสรรหาผูมีคณุธรรมจริยธรรมดเีดน ใหหมายรวมถึงหนวยงานสวนภมูภิาคของแตละสาํนัก/กอง หรือเทียบเทา 
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