


 

 
โครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร กรมปศุสัตว(Ethical DNA : DLD) 

หลักสูตร มติิใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล 
(ระดับผูปฏิบัตทิุกหนวยงานในสังกัดสวนกลาง) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนใหทุกสวนราชการกําหนดมาตรการหรือแนวทาการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและพฤติมิชอบ และคําสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ ๐๒๒๑/ว ๔๐๒๔ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนขาราชการท่ีดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงมุงเนนในการสรางวินัยท่ีดีในการทํางาน การปรับทัศนคติ
เชิงบวกและการปลูกฝงการถายทอดงาน ใชกลยุทธในการสรางเสริมสํานึกผิดชอบในหนาท่ีราชการ รวมท้ังจรรยา/
วินัยและการรักษาวินัย การปองกันหรือลดแรงจูงใจท่ีจะนําไปสูการผิดจรรยา/วินัย โดยยึดหลักราชการ ๑๐ ขอ ใน
พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ หมวด ๕ เรื่องการรักษาจรรยาขาราชการ และหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย ซ่ึงจะสงผลตอชีวิตการงาน
ท่ีสมดุล เจริญม่ันคงและสรางองคกรท่ีเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสงมอบบริการใหประชาชน ใหไดรับ
ประโยชนจากนโยบาย แผนงาน โครงการท่ีนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีและประเทศมีความไดเปรียบในการแขงขัน
เพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือรองรับตอนโยบายสําคัญขางตน กรมปศุสัตว จึงเห็นสมควรกําหนดกิจกรรมเรงดวน
เพ่ือใหขาราชการกรมปศุสัตวไดทบทวนบทบาทหนาท่ี พัฒนาจิตสํานึกใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต
โครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร กรมปศุสัตว (Ethical DNA : DLD) หลักสูตร มิติใหม : มาตรฐาน
ขาราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีการเปนขาราชการท่ีดีโดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกตอง 
ซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
 2. เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการใหมีพฤติกรรมในการทํางานภายใตจิตสํานึก ทัศนะคติท่ีดีตามกรอบจรรยาของ
หลักธรรมาภิบาล ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
กลุมเปาหมาย 
  ผูปฏิบัติงานในสังกัดสวนกลาง จํานวน ๑๑๕ คน 
 
ระยะเวลา/สถานท่ี 
  วันวันจันทรท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  หองประชุมสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 
กรอบ/กิจกรรม/เนื้อหา 
 หัวขอ “คนขาราชการ : ตามรอยพระยุคลบาทชวยชาติอยางไร”(๓ช่ัวโมง) 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราช 
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เขาใจปรัชญาของการเปนขาราชการ
เพ่ือประโยชนของแผนดิน  
  เนื้อหา  ๑. กรอบความคิดในการเปนขาราชการคือขาของแผนดิน 
   ๒. หลักประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   ๓. การรวมสรางพลังของแผนดิน 
 วิธีการ บรรยาย การเลาเรื่อง กรณีศึกษา กิจกรรมสะทอนความคิด การถาม-ตอบ 

 หัวขอ “หลักคิดจรรยา ธรรมาภิบาลท่ีหายไป” (๓ช่ัวโมง) 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีการเปนขาราชการท่ี
ดีโดยยึดหลักความถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติ 
 เนื้อหา  ๑. หลักคุณธรรม ๔ ประการในการทํางาน (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
   ๒. จริยธรรม สําหรับขาราชการบทบาทหนาท่ีของการเปนขาราชการท่ีดี 
   ๓. หลักธรรมาภิบาล1ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
   ๔. บทบาทหนาท่ีของการเปนขาราชการท่ีดี 
 วิธีการ การบรรยาย การเลาเรื่อง กรณีศึกษา กิจกรรมสะทอนความคิด การถาม-ตอบ 
 
วิทยากร 
  ๑. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร 
  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ๑. อธิบดีกรมปศุสัตว 
 ๒. รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
 ๓. นายพนม มีศิริพันธุ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๔. นางอัจฉราพร หวงนิกร หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  
 
 



  
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ท่ีปรึกษา และคณะทํางาน 
 ๑. นายวรฉัตร วิรัชลาภ  หัวหนากลุมวินัย 
 ๒. นายนฤชา แกวอุดมวัชระ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 ๓. นายอานนท ชนประชา  นิติกร 
 ๔. นายวิทวัส ขุนแผว  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 ๕. นางภัทรวรรณ ล่ําดี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 ๖. นางสาวปรารถนา พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 ๗. นางสาวสุวิชญา ทันตระการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๘. นางสุวีณา พันธุฤทธิ์  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
 ๙. นางสาวเดือนรุง สุขนุม  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๑๐. นางลินดาวรรณ ทะสะระ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๑. นางสาวพัชนินทร ซายหั่น นักทรัพยากรบุคคล 
 ๑๒. นายตี๋ แสงเพชรรุง  พนักงานขับรถยนต 
 ๑๓. นายเวทย เบ็งจันทึก  พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓ 
  
งบประมาณ 

- คาใชจายระหวางการฝกอบรมเบิกจายจากโครงการ จํานวนเงิน ๓๖,๖๕๐ บาท จากแผนงานสงเสริม
สินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ประเภทรายการคาจางเหมาบริการ   
- รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และรายการอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 

งบประมาณท่ีโครงการจัดให สามารถเบิกจายเงินงบประมาณท่ีสํานักงาน/หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับ 
การประชุมอบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 
การเดินทางไปไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวน คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายตาม 
หลักเกณฑและอัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ 
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 
การประเมินผล 
 ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม เพ่ือประเมินผลหัวขอวิชาและวิทยากร  
 
ประโยชนและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.ขาราชการกรมปศุสัตวมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตองตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรอืนทุกประการ และมีความพรอมท่ีจะเปนองคกรแหงวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมอยางแทจริง 
 ๒. ขาราชการกรมปศุสัตวมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง มีคุณธรรม จริยธรรม  และ
รักษาวินัยตามท่ีบัญญัติไวอยางเครงครัด  
 
 



  

 
กําหนดการโครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร กรมปศุสัตว(Ethical DNA : DLD) 

หลักสูตร มติิใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล 
วันจันทรท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  

หองประชุมสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

(ระดับผูปฏิบัตทิุกหนวยงานในสังกัดสวนกลาง) 
 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.   พิธีเปดโครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร กรมปศุสัตว  

(Ethical DNA : DLD)หลักสูตร มิติใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หวัใจธรรมาภิบาล 
- ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีกลาวรายงาน 
- อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวเปดโครงการฯ 

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  การบรรยาย “หลักคิดจรรยา ธรรมาภิบาลท่ีหายไป”  
    นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร 
๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  การบรรยาย “คนขาราชการ : ตามรอยพระยุคลบาทชวยชาติอยางไร 
    เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.   พิธีปดโครงการ สรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร กรมปศุสัตว  

(Ethical DNA : DLD)หลักสูตร มิติใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หวัใจธรรมาภิบาล 
- อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวปดโครงการฯ  

 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 
หมายเหตุ : ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
จํานวนโควตาการเขารวมโครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกรกรมปศุสัตว 

(Ethical DNA:DLD) หลักสูตร มิติใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล 
วันจันทรท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ หองประชุมสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

(ระดับปฎิบัติของทุกสวนราชการในสังกัดสวนกลาง) 
รวม 115 คน 

 

หนวยงาน 
จํานวน
โควตาท่ี
ไดรับ 

 
หนวยงาน 

จํานวน
โควตาท่ี
ไดรับ 

1 กองคลัง 5 
 

11 
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐาน สินคาปศุสัตว 

8 

2 กองการเจาหนาท่ี 10 
 

12 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว 

7 

3 กองแผนงาน 5 
 

13 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 7 

4 
สํานักพัฒนาอาหาร
สัตว 

5 
 

14 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว 

7 

5 สํานักพัฒนาพันธุสัตว 5 
 

15 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว 

7 

6 สํานักกฎหมาย 4 
 

16 กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 2 
7 ศูนยสารสนเทศ 3 

 
17 กลุมพัฒนาระบบริหาร 2 

8 
สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ 

10 
 

18 กลุมตรวจสอบภายใน 2 

9 
สํานักงานเลขานุการ
กรม 

5 
 

19 
กองความรวมมือดานการปศุ
สัตวระหวางประเทศ 

2 

10 
สํานักควบคุม ปองกัน 
และบําบัดโรคสัตว 

8 
 

20 
สํานักงานปศุสัตว
กรุงเทพมหานคร 

2 

  
60 

 
21 กองสารวัตรและกักกัน 3 

    
22 กองงานพระราชดําริ 3 

    
23 กองควบคุมอาหารและยาสัตว 3 

      
55 

 
 

 
 



  

 
ใบยืนยัน 

การเขารวมโครงการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกรกรมปศุสัตว(Ethical DNA:DLD) หลักสูตร 
มิติใหม : มาตรฐานขาราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล 

วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557 หองประชุมสถาบนัสุขภาพสัตวแหงชาต ิ

(สําหรับระดับปฏิบัติในสังกัดสวนกลาง)       
หนวยงานท่ีสังกัด..................................................................................... 

1. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
2. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
3. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
4. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
5. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
6. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
7. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
8. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
9. ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหนง.......................................... เบอรมือถือ........................ 
10. ชื่อ-สกุล........................................................ตําแหนง......................................... เบอรมือถือ......................... 
หมายเหตุ :  

- กลุมเปาหมาย คือ ผูปฏิบัติงานในสังกัดสวนกลางของกรมปศุสัตว (ขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา) 

- การแตงกายในวันอบรม : ชุดสุภาพ 
- สงใบยืนยันการเขารวมโครงการใหกลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี  

ทางโทรสาร หมายเลข 02-6534927 ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 
- โควตาการสงคนเขาอบรมของแตละหนวยงาน รวม 115 คน 
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