
(แบบ 2) 
 

 
ชือ่ผูรับการประเมิน............................................................ ตําแหนง ……....................................................... 
สังกัด...........................................................................กลุม/ฝาย/งาน............................................................. 
 

คําช้ีแจง  ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย   ลงในชองใดชองหนึ่ง โดยพิจารณาจากประวัติ ลักษณะนิสัย
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว โดยมี
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ทั ้งนี ้ ในการแสดงความคิดเห็นของผู ประเมิน อาจสอบถามขอมูลจากเพื ่อนรวมงานใน
ปจจุบัน หรือในอดีต รวมถึงผลงานที่แสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม (ถามี) เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอ
สําหรับประกอบการพิจารณาแสดงความคิดเห็น 

หัวขอการประเมิน 

ผลการประเมิน 
เคยเห็น

พฤติกรรม
เชิงประจักษ 

ไมเคยเห็น 
แตทราบวา
มีพฤติกรรม

เหลานี้ 

คาดวาจะมี
พฤติกรรม
ในเรื่อง
เหลานี้ 

ไมทราบ 

3 2 1 0 
๑ ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง
และเปนธรรม 

    

๒ มีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

    

๓ สามารถแยกเรื่องสวนตัวอออกจากตําแหนงหนาท่ี 
และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน 

    

๔ ละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัย
ตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม 

    

5 เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อยางตรงไปตรงมา 

    

6 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลาง
ทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน โดยมี
อัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

    

7 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการอยางเครงครดั รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา 
และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงาน
เพ่ือการในหนาท่ี และใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

    

แบบประเมินสําหรับการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๖๒ 



หัวขอการประเมิน 

ผลการประเมิน 
เคยเห็น

พฤติกรรม
เชิงประจักษ 

ไมเคยเห็น 
แตทราบวา
มีพฤติกรรม

เหลานี้ 

คาดวาจะมี
พฤติกรรม
ในเรื่อง
เหลานี้ 

ไมทราบ 

3 2 1 0 
8. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด 

    

9 ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    

10 เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณของทางราชการโดยรวม 

    

รวมคะแนน  
 
ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน 

                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 

(ลงชื่อ) ..........................................  ผูประเมิน 

        (...........................................) 

ตําแหนง.................................................. 

       ............./.................../................... 

 

 

(ลงชื่อ) ..........................................  ผูรับรอง (ถามี) 

        (...........................................) 

ตําแหนง.................................................. 

       ............./.................../................... 

หมายเหตุ ระดับตําแหนงของผูประเมิน และผูรับรอง เปนไปตามคําชี้แจงและหลกัเกณฑการประเมนิแนบทายแบบฟอรมน้ี 



คําช้ีแจงและหลักเกณฑการประเมินสําหรับการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ประจําป  ๒๕๖2 
การกําหนดวาผูใดเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีควรเปนผูประเมินประวัติ และผลงานของ 

ผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจาป พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรพิจารณาตามเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

กลุมท่ี ประเภทของผูรับการประเมิน ผูประเมิน / ผูรับรอง 

1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน , 
ระดับสูง 

รองอธิบดีหรือเทียบเทา 

2 ประเภทชํานาญการพิเศษ, อาวุโส ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา 

3 ประเภทชํานาญการ, ชํานาญงาน ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา 

4 ประเภทปฏิบัติการ, ปฏิบัติงาน ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา หรือ 

ผูอํานวยการศูนยฯ หรือ 

หัวหนากลุม / ฝาย 

5 ประเภทลูกจางประจํา 

6 ประเภทพนักงานราชการ 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีกลุมท่ี 4 – 6 มีหัวหนากลุม / ฝาย หรือ ผูอํานวยการศูนย เปนผูประเมิน  
ใหผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา  หรือปศุสัตวเขต เปนผูรับรองดวย แตถาผูอํานวยการสํานัก /กอง 
หรือเทียบเทา หรือปศุสัตวเขต เปนผูประเมินแลว จะไมลงชื่อในฐานะผูรับรองก็ได 

คําอธิบายหัวขอการประเมิน 

การประเมินของผูประเมิน ใหประเมินหัวขอการประเมิน 10 หัวขอ โดยแตละหัวขอ 
มีประเด็นพิจารณาท่ีกําหนดไวเปนแนวทาง ซ่ึงผูประเมินอาจพิจารณาตามความเหมาะสมของตําแหนงของผูรับ
การประเมิน ดังนี้ 

(๑) ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
- ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ชอบธรรม  
- ยึดหลักวิชา และจรรยาวิชาชีพ 
- ไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ 
- รักษาคําพูด มีสัจจะ เชื่อถือได 
- แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

ราชการ 

(๒) มีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน  
กลารับผิด และมีความรับผิดชอบ 

- อุทิศตนใหกับการปฏิบตัิงานดวยความรอบคอบ เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู  
- ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเองหรือขาราชการอ่ืน  

ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
- ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัต ิ

ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน 

- เม่ือเกิด... 



- เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาทราบโดยพลัน 

- ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งการ
ดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง เพ่ือใหผูสั่งพิจารณา 
สั่งการตอไป 

- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส 
- มีวิธีการใหประชาชนตรวจสอบได 

(๓) สามารถแยกเรื่องสวนตัวอออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผูมีบุญคุณสวนตัว ประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น 
ตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

- ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

- ไมกระทําการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ
ประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 

- ยึดถือประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
- ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง โดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใน

สถานการณท่ีอาจมีความยากลําบาก  
- ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของทางราชการ แมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอ

ความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

(๔) ละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการ 
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตน 
แทนญาติของตน แทนคูสมรส หรือแทนผูซ่ึงอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส ไมวากอนหรือหลัง
ดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ี ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปน
การใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณี หรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

- ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
- ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอ่ืนจะไดผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรม 

(5) เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
- ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ 
- ในกรณีท่ีเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดท่ีตนมีสวนเก่ียวของ 

ไมชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ มีการทักทวงเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา 
- ไมเลี่ยงกฎหมาย ใช หรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

ตน เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน 
- ไมยอมใหบุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชน อ่ืนใด  

แทนบุคคลอ่ืนอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพ่ือปกปดทรัพยสินของตน 

- เม่ือทราบ... 



- เม่ือทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน มีการ
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน  
โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาท่ีมีอยู
ตามกฎหมาย 

- ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอใหเกิดภาระหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย 

- ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึน เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคลอ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัต ิ
ท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 

- ละเวนการแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง 
เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ 

- ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณ และตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

- ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว 
ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหนาท่ี และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

- ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

- ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย 

- เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขต 

(8) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
- ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความประหยัด 

คุมคา ไมฟุมเฟอย 
- ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเครงครัด 
 
 

(9) ยึดม่ัน... 
 



(9) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 

- จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท 
ไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

(10) เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของทางราชการ
โดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

- ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
- ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณ

สวนตัว และควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
- สนับสนุน สงเสริม และยกยองผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน มีความรู

ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
- ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือราชการโดยรวม 
 

------------------------------------ 


