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หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 2561 
(โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2561) 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ ให้ส่วนราชการ
มีหน้าที่ด าเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐประกอบกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และยกย่องชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บ าเหน็จความชอบ
โดยการชมเชย มอบเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัล และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๒๐ ให้ส่วน
ราชการยกย่องข้าราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

กรมปศุสัตว์ จึงจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจของราชการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกย่องข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรม 

และจรรยา ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ 
3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมปฏิบัติงาน

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 
4. เพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ 

3. เป้าหมาย  
1. ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
2. บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์  

2.1 ประเภทข้าราชการพลเรือน 
- ประเภทอ านวยการสูงและต้น 
- ประเภทช านาญการพิเศษ , อาวุโส 
- ประเภทช านาญการ , ช านาญงาน 
- ประเภทปฏิบัติการ , ปฏิบัติงาน 

2.2 ประเภทลูกจ้างประจ า 
2.3 ประเภทพนักงานราชการ 

 
 
 
 
 



                                                                                                           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 

4. การด าเนินการ 
1. จ านวนผู้ที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 

1.1 ประเภทข้าราชการพลเรือน  
- ประเภทอ านวยการสูงและต้น จ านวน 3 รางวัล 
- ประเภทช านาญการพิเศษ , อาวุโส จ านวน 3 รางวัล 
- ประเภทช านาญการ , ช านาญงาน จ านวน 3 รางวัล 
- ประเภทปฏิบัติการ , ปฏิบัติงาน จ านวน 3 รางวัล 

1.2 ประเภทลูกจ้างประจ า จ านวน 3 รางวัล 
1.3 ประเภทพนักงานราชการ จ านวน 3 รางวัล 
1.4 รางวัลชมเชยส าหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ 

และเข้าร่วมการคัดเลือก โดยจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.dld.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”) 

2. ให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ประวัติและผลงานผู้ที่มีคุณสมบัติตามแต่ละประเภทที่ก าหนด 

3. ให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเข้าร่วมพิจารณาการคัดเลือก 
ประเภทละ 1 ราย ดังนี้ 

3.1 ประเภทข้าราชการพลเรือน  
- ประเภทอ านวยการสูงและต้น จ านวน 1 ราย 
- ประเภทช านาญการพิเศษ , อาวุโส จ านวน 1 ราย 
- ประเภทช านาญการ , ช านาญงาน จ านวน 1 ราย 
- ประเภทปฏิบัติการ , ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ราย 

3.2 ประเภทลูกจ้างประจ า จ านวน 1 ราย 
3.3 ประเภทพนักงานราชการ จ านวน 1 ราย 
โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน  

ที่สังกัด กรอกข้อมูลในแบบประวัติและผลงานให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมปศุสัตว์ 
4. ให้ส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่งประวัติและผลงาน ให้กองการเจ้าหน้าที่ 

ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพ่ือเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 พิจารณาต่อไป 

5. กรมปศุสัตว์ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประเภทละ 3 ราย 

6. กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้รับการคัดเลือก 
ยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ โดยจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์  

7. ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการคัดเลือกยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 
2561 จะมีสิทธิ์ได้รับเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 
2561 ของส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
 
 



                                                                                                           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เสนออนุมัติโครงการและแต่งต้ัง
คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก

60 วัน
ขา้ราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

2
กรมปศุสัตว์ประชาสัมพนัธ์โครงการ
พร้อมหลักเกณฑ์และขัน้ตอน

45 วัน
ลูกจ้างประจ า กลุ่มวินัยและเสริมสร้าง

ระบบคุณธณรม

3
คณะกรรมการ พจิารณาคัดเลือกผู้ทีม่ี
คุณสมบติัตามหลักเกณฑ์และเสนอ
กรมปศุสัตว์พจิาณารายชือ่

30 วัน

พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่

4
กรมปศุสัตว์ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและรับมอบรางวัล

15 วัน

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสตัว์ ประจ าปี 2561

ล าดับ ข้ันตอน/วธิีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับท่ี ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 80 - 100 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงมาก 
4 60 - 79 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูง 

3 40 - 59 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมปานกลาง 

2 20 - 39 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมพอใช้ 
1 0 - 19 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ า 



                                                                  กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 

คู่มือประเมินการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปี 2561 

(โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์) 
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ค าน า 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔  

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐประกอบกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกรมปศุสัตว์ ให้ส่วนราชการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และยกย่องชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บ าเหน็จ
ความชอบโดยการชมเชย มอบเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัล และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๒๐ 
ให้ส่วนราชการยกย่องข้าราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

กรมปศุสัตว์ จึงจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 

สารบัญ 
 หน้า 

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 
2. ขั้นตอนการประเมิน 2 
3. วิธีด าเนินการคัดเลือก 3 
4. ค าอธิบายรายตัวช้ีวัด มี 4 มิติ 3 
    มิติที่ 1 การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรมอันดี 3 - 4 
    มิติที่ 2 การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงาน    
              อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

5 - 7 

มิติที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 7 - 9 
มิติที่ 4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการด ารงตนตามหลักปรัชญา 

              เศรษฐกิจพอเพียง 
10 - 12 

5. เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนน ตัวชี้วัด 4 มิติ 13 
มิติที่ 1 การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรมอันดี  

              ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
13 - 15 

มิติที่ 2 การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงาน 
              อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ  
              ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 

16 - 18 

มิติที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 19 - 21 
มิติที่ 4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการด ารงตนตามหลักปรัชญา 

              เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
22 - 24 

ภาคผนวก  
แบบฟอร์มที่ 1   
แบบฟอร์มที่ 2  
แบบฟอร์มที่ 3  
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1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์  ทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค 
2. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ ๓0 

กันยายน 2560 โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการ 
2.1 กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 
2.2 การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการปกต ิ
3. คุณสมบัติและความประพฤต ิ

3.1 เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และเป็น
ที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมต่อผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3.2 เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยค านึงถึง 
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ 
และประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 

3.3 ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 
3.4 เป็นบุคคลที่มีความสามารถ ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์และเสียสละในการปฏิบัติงาน 
3.5 อุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
3.6 ผลงานที่แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรม

อันดีโดยมีพฤติกรรมที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่า ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง , ยืนหยัดต่อสู้
ปกป้องเพ่ือความซือ่สัตย์สุจริต และพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต  

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ

ด าเนินคดีอาญาในศาล 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ

ราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
8. กรณีผลงานของลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสาร เพราะ

ลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
9. ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกของต้นสังกัด 
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2. ขั้นตอนการประเมิน 
๑. การประเมินการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 

(โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์) 
๒. ด าเนินการประเมินผล โดยวิธีการประเมินตนเอง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่  2  

(ผลการประเมินของ........................................ต าแหน่ง..........................................สังกัด........................... ..........) 
๓. จัดท ารายงานผลการประเมิน พร้อมค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ โดยกรอกข้อมูล  

ลงในแบบฟอร์มที่ 3 (ผลการประเมินของ.................................ต าแหน่ง..........................สังกัด..........................)
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิง (เอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือประกอบค าอธิบายกิจกรรม/  
การด าเนินการ 

4. จัดส่งรายงานแบบฟอร์มที่ 1 , แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3 พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ในรูปแบบเอกสารและซีดีข้อมูล  (ถ้ามี ) มายังกองการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่  26 มีนาคม ๒๕61  
(หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา)  

5. ส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ word และ pdf มายังอีเมล์ person6@dld.go.th “หัวข้อ  
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 2561” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 (โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
กรมปศุสัตว์) สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และด าเนินการตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดระดับส านัก/กอง 
ตามแผนดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเชิญหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการ
คัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 

2. หากหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาคของแต่ละส านัก/กอง หรือเทียบเท่า ประสงค์ที่จะส่งผลงานต้องผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด เท่านั้น หากส่งผลการคัดเลือกโดยไม่ผ่านผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือเทียบ  
จะไม่รับพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

mailto:person6@dld.go.th%20“หัวข้อ
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3. วิธดี าเนินการคัดเลือก 
การด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ 

ให้เป็นดุจพินิจของกรมปศุสัตว์ที่จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เป้าหมายและผลการ
ด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์  และสร้างคุณภาพ คุณค่า  
และมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมปศุสัตว์ 

โดยกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการ
ด าเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดลงในแบบผลการ
ประเมินตามแบบฟอร์มที่ ๑ , แบบฟอร์มที่ ๒ และแบบฟอร์มที่ 3 เพ่ือประกอบการพิจารณา 

4. ค าอธิบายรายตัวชี้วัด มี 4 มิติ ดงันี ้
มิติที่ ๑ การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี 

๑.๑ ความตั้งม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี 
การปฏิบัติตนด้วยความยืดมั่น ถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง หรือการไม่อ่อนไหว  

ต่อสิ่งยั่วยุหรือแรงกดดันใดๆ  อันก่อให้เกิดการกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติกรรม  
ที่แสดงออกถึงความซือ่สัตย์สุจริต ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด 

1.2 ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซ่ือสัตย์สุจริต 

การปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระท าใดๆ ที่ไม่ถูกต้องอันส่งผล
ให้เกิดการกระท าทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่สนับสนุน
หรือส่งเสริมการทุจริต รวมถึงการไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

1.3 พากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต 

การปฏิบัติตนที่มุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท าตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

1.4 มีศีลธรรมอันดีและยึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย 

การมีศีลธรรมอันดีและยึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทยการปฏิบัติตามหลักค าสอน 
ในศาสนาท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมไทย การประพฤติปฏิบัติตามจึงช่วยน าความสุข  
ความสงบสุข อาทิเช่น การสร้างความรักความสามัคคีที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน การส่งเสริม 
การมีสัมมาคารวะ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่ดีในการจัด
ระเบียบทางสังคม ท าให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม โดยประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ละเมิดล่วงล้ าสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

1.5 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านทุจริต 

การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ส่วนรวมฯลฯ หรือการได้รับรางวัลเกี่ยวกับ  
คุณความดี คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข  
2 ประการ หรือที่เรียกว่า 3 ห่วง  2 เงื่อนไข คือ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อื่น 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการหลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ 
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3) ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือ ได้อย่างทันท่วงที 

เงื่อนไขส าคัญท่ี ดังนี้ 
1) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย  

ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม  รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ในการด าเนินชีวิต และด้านการกระท า คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่  รู้จักแบ่งปัน  
และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

2) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  
เพ่ือประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ 

การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1) ด้านเศรษฐกิจ : ลดรายจ่าย/เพ่ิมรายได้/ใช้ชีวิตอย่างพอควร/คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ/ 

มีภูมิคุ้มกัน/ไม่เสี่ยงเกินไป/การเผื่อทางเลือกส ารอง 

2) ด้านสังคม : ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด/ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

4) ด้านวัฒนธรรม : รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย/เห็นประโยชน์ 
และคุ้มค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น/รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
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มิติที่ 2 การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้ตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น การปฏิบัติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยงานหรือของชุมชนและครอบครัว 

2.2 ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ รวมถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 

เช่น การสนับสนุน/ส่งเสริม/ยกย่องผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในหน่วยงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นต้น 

2.3 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 

มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 

- ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 

- ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
- การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 

- การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน 

2.4 การประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  
เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตาม
หลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น 
การแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

- ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน 
และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเที่ยงธรรม  
และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 
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2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
พากเพียร และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์  
อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

- ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

- ไม่ให้ค าแนะน าใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย  

- รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 
และถูกต้องชอบธรรมพร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

- ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ 
มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  

- ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง  
3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  

พร้อมรับการตรวจสอบ 

- เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

- ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติก าหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  

- ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และปราศจากอคติ 

- ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ชี้ช่อง  
ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 

- ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอก 

- ไม่กระท าการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดข้อพิพาท 

5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด ได้ผลลัพธ์ 
ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน  
และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบ  
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้อง 

- ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
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2.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 

การน าความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล กลุม่บุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้ หน่วยงานราชการยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ 
คลื่นวิทยุ และดาวเทียม หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเป็น
สื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร้สายก็ได้ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล  

 

มิติที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมมีจิตส านึกที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ต้อง
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์  
ส่วนตน ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
อย่างตรงไปตรงมา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน  
โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงาน  
เพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดยเคร่งครัด  ต้องยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน 
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

3.1 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองตน 

ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ  
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ประกอบให้ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ควรแก่การ  
ยกย่องโดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

1) การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ได้แก่ มีความวิริยะ อุตสาหะ 
ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง มีความอดทน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

2) การประหยัดและเก็บออม ได้แก่  รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ รู้จักใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพ่ือสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ได้แก่ เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป เชื่อฟัง และให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้ตรงต่อเวลา 

4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ได้แก่  ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลง
อบายมุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน และมี
ความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 
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5) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน
ระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล  เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุง
ศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น 

3.2 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองคน 

การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ
ร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า และมีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

2) ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือ ได้แก่ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ 
ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล สามารถปฏิบัติงานเต็มที่  
ตามความรู้ ความสามารถ และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

3) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์  ได้แก่  
มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาคกันทกุระดับ อัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

4) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ได้แก่ ประพฤติและปฏิบัติตรง
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด และถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

5) การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
ได้แก่ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน  และให้
ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

3.3 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองงาน 

ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด  
มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 

2) มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มีความรู้และ
เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย  มีความสามารถในการน าความรู้ 
ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการ
ปฏิบัติงาน รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ได้แก่ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม  
หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปรับปรุงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
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4) ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ  ได้แก่ มีความ
กระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลา
ให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน และสามารถปฏิบัติงานในภาวะ 
ที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ อัตราก าลัง เป็นต้น 

5) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน ได้แก่ การปฏิบัติงานยึดหลัก
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวม
และประชาชน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ร่วมมือ ช่วยเหลือ  
และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 

3.4 พฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นถึงผลงานดีเด่น 

มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้หมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ  
และประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และ/หรือ ผลการปฏิบัติหน้าที่
ของลูกจ้างประจ า เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัดเช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร 
และอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ เอาใจใส่ ดูแล การบริการ
ประชาชน งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

2) ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม ได้แก่ เป็นผลงานที่ทางราชการ
ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณของทางราชการน้อย 
แต่ไดร้ับประโยชน์มาก 

3) เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้  ได้แก่ ผลงาน
เป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน และบุคคลอ่ืนสามารถน าไปใช้เป็น
ตัวอย่างได้ 

4) เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน 

5) เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ได้แก่ ปฏิบัติงานในเวลา
ราชการโดยไม่บกพร่อง อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ และมีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

3.5 ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน การยืนหยัด  
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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มิติที่ 4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการ
ตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักนิติธรรม  

4.1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่า

ต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง  
ของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง 

การตอบสนอง หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ค่านิยมประชาธิปไตย  
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบ

ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 เปิดเผย/โปร่งใส หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

หลักนิติธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

ความเสมอภาค หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
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4.3 ประชารัฐ  
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการ
ด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มี  
ข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

การกระจายอ านาจ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจาย  
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
มีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาค ส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

4.4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร  
คุณธรรม/จริยธรรม หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยม 
หลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ได้แก่ 

 I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A - Accountability ตรวจสอบได ้
 D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
 Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4.5 การด ารงตนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี  
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น  
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้  จะต้องอาศัยความรอบรู้  
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
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๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน  

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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5. เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนน ตัวชี้วัด 4 มิติ  
การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การประเมินจะพิจารณา

จากความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ในการท างาน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 - 5 จากระดับความสมบูรณ์
น้อยไปสู่ระดับความสมบูรณ์มาก ดังต่อไปนี้ 
มิติที่ 1 การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรมอันดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความตั้งม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และศีลธรรม 
1 คะแนน ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกายวาจา ใจ 
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญายึดมั่นถือมั่นในการรักษาวาจา 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 

2. ปฏิบัติตนโดยค านึงความถูกต้องและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง และมีศีลธรรมอันดี  
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือ กฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด และมีผล 
ส าเร็จที่เป็นตัวชี้วัด เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชยหรือสามารถระบุผลลัพธ์ได ้

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.๒ ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไมย่ืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต 
1 คะแนน การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 พากเพียรมุ่งม่ันให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
1 คะแนน การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง 

และผู้อ่ืน  
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุผลส าเร็จและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง  

3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. การละความเห็นแก่ตน ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน  

4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ความพยายามในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ท้อถอย เพื่อให้งานส าเร็จ
ลุล่วง 

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มีศีลธรรมอันดีและยึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไมย่ึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย และศีลธรรมอันดี 
1 คะแนน การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง 

และผู้อ่ืน  
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  และศีลธรรม  
3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. การปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา  
4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. การเป็นพลเมืองดีของสังคม  และอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย  

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ าสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน และยึดค่านิยมพ้ืนฐานการเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย และพระบรมราโชวาท
คุณธรรมสี่ประการ  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการปฏิบัติ หรือความพอเพียงในการด ารงตน 
1 คะแนน ความพอประมาณ เหมาะสมกับฐานะตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ความมีเหตุผลตามหลักวิชาการ กฎหมาย และศีลธรรม รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม  
3 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
4 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และมีการ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

5 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. เดินทางสายกลาง โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจมาปรับใช้  
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มิติที่ ๒ การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้ตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อส่งเสริม/สร้างจิตส านึกให้กับตนเองและบุคคลอ่ืน 
1 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่  

ในหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2 คะแนน มีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกให้กับตนเองและบุคคลอ่ืน 

ให้ปฏิบัติตาม  
3 คะแนน การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบท

ของหน่วยงาน วัด ศาสนสถาน และชุมชน 
4 คะแนน การปฏิบัติตน ทางกาย วาจา จิตใจ ที่ตรงไปตรงมา ไม่แสดงความคดโกงไม่หลอกลวง ไม่เอา

เปรียบผู้อ่ืน ลั่นวาจาว่าจะท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี ไม่กลับกลอก มีความ
จริงใจต่อทุกคน จนเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคน 

5 คะแนน การเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเอง  ครอบครัว และสังคมก าหนดไว้ โดยที่จะปฏิเสธ
ไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ ของสังคมไม่ได้ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง ในสังคมประชาธิปไตย
นั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 
และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง ไม่หลงเชื่อข่าวลือค ากล่าวร้ายโจมตี ไม่มอง  
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
ด้วยสันติวิธี 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
1 คะแนน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2 คะแนน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
3 คะแนน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
4 คะแนน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
5 คะแนน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างใด ๆ 
1 คะแนน มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ 

และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้มาติดต่องาน 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ร่วมถึงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
เป็นประจ า  

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน และเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรม
ของหน่วยงาน/หมู่คณะ/เพ่ือนร่วมงาน/ชุมชน ทั้งในและนอกหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรม/การประพฤติปฏิบัติอย่างใด ๆ 
1 คะแนน การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ เที่ยงธรรม เสียสละ พากเพียร และตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรมและปราศจากอคติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. การประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจราชการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรม/การประพฤติปฏิบัติอย่างใด ๆ 
1 คะแนน น าความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. น าความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และหน่วยงาน 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. การแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ก้าวทันตามเทคโนโลยี  
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. น าความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอ่ืน 
และหน่วยงาน และก้าวทันตามเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 
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มิติที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองตน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1 คะแนน ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การพ่ึงตนเอง ขยันมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. การประหยัดและเก็บออม 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที ่4 และ 

2. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  
3. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองคน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีสัมพันธ์ภาพในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 
1 คะแนน มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ 

และให้ความร่วมมือในหน่วยงาน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือ/ที่ปรึกษา/แนะน า บุคคลอื่นได้ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1 คะแนน ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศึกษา หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีความรู้ เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย  
และมีพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ  

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และปรับปรุงงาน รวมถึงการค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก และด าเนินงานสอดคล้องให้เป็นไปตามความต้องการ
ของส่วนรวมและประชาชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงผลงานดีเด่น 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1 คะแนน ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ผลงานที่ประชาชนยอมรับเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ และเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอ่ืน 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ  
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ผลงานที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ และมีความพากเพียรในการท างาน 
อุทิศตนนอกเหนือเวลาราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
1 คะแนน ประพฤตปิฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศึกษา หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีจิติส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ และมีความพากเพียรในการท างาน  
รวมถึงมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน  
ยืนหลักท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๒ จาก 24 

                                                                      กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 

 

มิติที่ 4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไมต่ระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  
1 คะแนน รู้สึกตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและมีความปรารถนามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามสิทธิเท่านั้น 
แต่ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาสังคมด้วย 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
ข้าราชการ การยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ค่านิยมประชาธิปไตย 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตและจิตส านึกท่ีดี 
1 คะแนน ประพฤติตนอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดและเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ เที่ยงธรรม เสียสละ พากเพียร และตระหนัก 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้ รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ปฏิบัติราชการตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
4. ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
5. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน 
ยืนหลักท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ประชารัฐ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไมเ่ปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วม 
1 คะแนน ประพฤติตนอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. สึกนึกและยึดถือหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/แก้ไขปัญหา 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. การมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
1 คะแนน ประพฤติตนอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. สึกนึกและยึดถือตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ยึดมั่นค่านิยมตามหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที ่3 และ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
3. หลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่ 
 I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A - Accountability ตรวจสอบได ้
 D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
 Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.5 การด ารงตนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่ได้ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 คะแนน ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ความพอประมาณ ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. ความมีเหตุผล การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ภูมิคุ้มกัน การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไข
ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. เงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรม  
    - เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
    - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
แบบกรอกประวัติ 

การคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ) 

     

1. นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 

2. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ............... 

3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง/ระดับ...................................................................................... 

4. ส านัก/กอง................................................................................................................ .. 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................... 

6. จากสถาบันการศึกษา................................................................................................. 

7. โทรศัพทท์ี่ท างาน...........................................................มือถือ.........................................................................  

8. E-mail.............................................................................................................................................................. 

9. สถานภาพทางครอบครัว   โสด    สมรส   

      กรณีสมรส ชื่อ-สกุล คู่สมรส ......................................................................................................................... 

      มีบุตร จ านวน..........................คน ได้แก่ ชาย จ านวน..................คน  หญิง จ านวน...................คน 

10. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.......................... ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..................................... 

จังหวัด....................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................................................... 

11. อดุมคติในการท างาน.................................................................................................... ................................. 

12. เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนทางวินัยหรือไม่    ไม่เคย    เคย *ถ้าเคย ให้ชี้แจงรายละเอียดผลพิจารณา 

13. เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่                 ไม่เคย    เคย  เว้นแต่กรณีกระท าโดยประมาท 

14. เคยถูกร้องเรียนทางอาญาหรือไม่             ไม่เคย    เคย 

15. เคยถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่                ไม่เคย    เคย 

16. ผลงาน/การศึกษา/สิ่งที่ภาคภูมิใจ...............(ผลงานที่ได้รับเป็นประจักษ์ ไม่เกิน 5 ปี ถึงปัจจุบัน)................ 
ให้เขียนผลงานโดยวิธีการบรรยายในกระดาษ A 4 ไม่เกินสองหน้ากระดาษ พร้อมหลักฐานเอกสาร
ประกอบ 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ ๑

  

รูปสี 

ชุดขาว / ชุดสุภาพ 

ขนาด 1.5 นิ้ว 
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17. ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์มาก่อน 

      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

   

      (ลงชื่อ).........................................เจ้าของประวัติ 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับดับต้น (ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หรือเทียบเท่า)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………...... 

 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้บังคับบัญชา 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

 



             ผลการประเมินของ..............................................................ต าแหน่ง......................................... ............................สังกัด............................................................  
 

แบบฟอร์มที่ 2 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

รวม 
ไม่มี มี  
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

มิติที่ ๑ การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี         
๑.๑ ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต         
๑.๒ ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต         
๑.๓ พากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต         
1.4 มีศีลธรรมอันดีและยึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย         
1.5 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านทุจริต         

มิติที่ ๒ การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

        

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้ตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม     
               จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

        

๒.๒ ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่         
2.3 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า 

                และลับหลัง 
        

2.4 การประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551         
2.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ         

มิติที่ ๓ การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน         
๓.๑ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองตน         
๓.๒ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองคน         
๓.๓ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองงาน         
3.4 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงผลงานดีเด่น         
3.5 ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ          



             ผลการประเมินของ..............................................................ต าแหน่ง......................................... ............................สังกัด............................................................  
 

แบบฟอร์มที่ 2 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

รวม 
ไม่มี มี  
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

มิติที่ ๔ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

๔.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่         
๔.๒ ค่านิยมประชาธิปไตย          
4.3 ประชารัฐ         
4.4 ความรับผิดชอบของการบริหาร         
4.5 การด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         

      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

   

      (ลงชื่อ).........................................เจ้าของประวัติ 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

 

 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้บังคับบัญชา 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     
 



             ผลการประเมินของ..............................................................ต าแหน่ง......................................... ............................สังกัด............................................................  
 

แบบฟอร์มที่ 3 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนน
ประเมิน 

ค ำอธิบำย 
กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 

หลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง 

มิติที่ ๑ การประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี    

๑.๑ ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต    
๑.๒ ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความซื่อสัตย์สุจริต    
๑.๓ พากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต    
1.4 มีศีลธรรมอันดีและยึดถือปฏิบัติตามหลักประเพณีไทย    
1.5 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการต่อต้านทุจริต    

มิติที่ ๒ การส่งเสริมหรือประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

   

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้ตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม     
                จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

   

๒.๒ ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่    
2.3 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า 

                และลับหลัง 
   

2.4 การประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
2.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ    

มิติที่ ๓ การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน    
๓.๑ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองตน    
๓.๒ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองคน    
๓.๓ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองงาน    
3.4 พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงผลงานดีเด่น    
3.5 ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ     



             ผลการประเมินของ..............................................................ต าแหน่ง......................................... ............................สังกัด............................................................  
 

แบบฟอร์มที่ 3 

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด) 
คะแนน
ประเมิน 

ค ำอธิบำย 
กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 

หลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง 

มิติที่ ๔ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

๔.๑ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่    
๔.๒ ค่านิยมประชาธิปไตย     
4.3 ประชารัฐ    
4.4 ความรับผิดชอบของการบริหาร    
4.5 การด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

รวมคะแนน................................................คะแนน 

      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

   

      (ลงชื่อ).........................................เจ้าของประวัติ 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

 

 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้บังคับบัญชา 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     


