
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 
ถ่ายทอดความรู้

เรื่อง : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ความรักความสามัคคีในองค์กร

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ส านักงานปศุสัตว์จังหวดันครปฐม



นายสัตวแพทยส์าโรช  งามข า

ส านักงานปศุสัตวจั์งหวัดนครปฐม วันศุกรท์ี ่11 กุมภาพันธ์ 2565



ในนามประเทศไทย

ค าร้อง  ท านอง/กมลศักดิ ์ สุนทานนท ์และทมี

เธอคอืคนส่วนน้อย  ทีท่ าเพือ่คนส่วนมาก  ด้วยความรัก  ด้วยหวัใจ
เธอคอืคนส าคัญ ไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่ เธอมคีวามหมาย กับคนบนแผ่นดนินี้

* ไม่ว่าสูงหรือต ่า ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  จงภาคภมูใิจในศักดิศ์รี 
ค่าของความเป็นคน  อยู่ทีผ่ลของการท าด ี ความดไีม่มวัีนตาย 

** สิ่งทีเ่ธอท า  เธอท าในนามของประเทศไทย 
สิ่งทีเ่ธอเป็น  เธอเป็นตัวแทนของความเป็นไทย

จะมกีีค่นทีม่โีอกาส  ได้ท าได้เป็นอย่างนี ้ไม่เสียท ีทีเ่ป็นคนไทย
เธอเป็นดังหยาดฝน หล่ังมาใหค้นชื่นใจ  เป็นแสงไฟ  ในคนืมดืมน
เธอเป็นทีพ่ึง่พงิ ใหกั้บเราคนไทยทุกคน เธอคอืเหตุผล ทีท่ าใหม้วัีนนี้

***ในนามของคนไทย ขอขอบใจพวกเธอทุกคน



วัตถุประสงค์ เพือ่ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม

1. มีความรู้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม

2. สามารถประพฤตปิฏบิัตติามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ



- ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม

- ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม

- แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม :

หลักศาสนา

พระบรมราโชวาท/พระราชด ารัส

มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

- ตัวอย่างการปลุกจติส านึก/การลงโทษ



การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

“ถงึสูงศักดิอั์ครฐานสักปานไหน 
ถงึวิไลเลิศฟ้าสงา่ศรี 

ถงึเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาด ี
ถ้าไม่มคุีณธรรมกต็ ่าคน”

คุณธรรม คือ มาตรฐานความเป็นคน



“การท า งานให้ สัมฤท ธิ์ ผลที่พึ งปรารถนา  อัน เ ป็นประโยชน์
และเป็นธรรมด้วยน้ันจะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า ม สุ จ ริ ต  ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ ใ จ 
ความถูกต้องเป็นธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้น้ัน
เป็นเหมือนเคร่ืองยนตท์ี่ท าให้ยวดยานเคล่ือนไปได้ประการเดียว 

ส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนหน่ึงพวงมาลัยหรือหางเสือ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าพาให้ยวดยานด าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสด ี
คอืปลอดภยัจนบรรลุถงึจุดหมายทีพ่งึประสงค.์..”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
ในพธีิพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ณ สวนอัมพร วันศุกรท์ี ่๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ



• ข้าราชการทีด่ ีคอื ข้าราชการทีมุ่่งม่ัน ปฏบิัตงิาน
ในหน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ดดว้ยหวัใจทีรั่กประชาชน
เพือ่ประชาชน จงึจ าเป็นตอ้งมี
❖ ความซือ่สัตยสุ์จริต 
❖ มีทศันคตเิป็นผู้ใหบ้ริการประชาชน ใหเ้กดิความ

สะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏบิัต ิ
❖ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ
❖ ฯลฯ



ความหมายของ คุณธรรมและจริยธรรม

❑ คุณธรรม หรือสภาพคุณงามความด ี
เป็นสภาพคุณงามความดทีีม่อียู่ในจติใจ

❑ จริยธรรม หรือธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤตปิฏบิัติ
ศลีธรรม  

(พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542) 



VIRTUE 
(คุณธรรม) 

ETHICS 
(จริยธรรม) 

สภาพทีท่รงไว้
ซึง่ความประพฤติ
โดยชอบปรากฏ
ภายนอกตัวคน 

มองเหน็

เป็นความดงีาม
ทางจติภาพ 

เป็นคุณลักษณะทีอ่ยู่
ภายใน

ตัวคน คือความดงีาม
ในจติใจ

มองไม่เหน็ 



หลักศาสนา

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

พทุธ ครสิต์ อิสลาม

ละเว้นการกระท าความช่ัว 
ใหต้ัง้ม่ันอยู่ในการกระท าแต่ความด ี

ใหช้ าระจติของตนเองใหผ่้องใสอยู่เสมอ
ฯลฯ 

หลักความรัก คอื การปรารถนาใหผู้้อืน่
มีความสุข มีความเมตตากรุณา ใหอ้ภัย
ซึง่กันและกัน และยนิดเีมือ่เหน็ผู้อืน่ได้ด ี

หลักศรัทธา ๖ ประการ
๑. ศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์
๒. ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลเลาะฮ์

ฯลฯ 



พระบรมราโชวาท /
พระราชด ารัส

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ



พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2559



พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562



มาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

มาตรา ๗๖
- รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ... 
รวมตลอดทัง้พัฒนา เจ้าหน้าทีข่องรัฐให้มีความซื่อสัตยสุ์จริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิ บัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๕๘ ข.(๔) 
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้
ตามความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา



• ยดึม่ันในสถาบันหลักของประเทศอันไดแ้ก ่ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

1

• ซือ่สัตยสุ์จริต มีจติส านึกทีด่ ีและรับผดิชอบต่อหน้าที่2

• กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งทีถู่กต้องชอบธรรม3
• คิดถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตวั 
และมีจิตสาธารณะ4

• มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน5

• ปฏบิัตหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัติ6
• ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ7

มาตรฐาน
ทาง

จริยธรรม
7 ประการ



ยึดมั่นและยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง

มีจิตส านึกที่ดีใน          
การปฏิบัติราชการ  

แยกเรื่องส่วนตัวออก
จากต าแหน่งหน้าที่

- ไม่แสวงหาประโยชน์
จากหน้าที่                                

/ ไม่กระท าการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนและส่วนรวม

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

ให้บริการที่ดีไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นกลาง

ทางการเมือง

ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ของงาน

ยึดมั่นในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย

เป็นแบบอย่างที่ดี
รักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์

ของราชการ

การประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการ



นางสาวดวงพร  พเิชียรโสภณ 
ปลดัอ าเภอธัญบุรี



1. ยดึหลกัวชิาและจรรยาวชิาชพี / 
ความถกูตอ้งดงีาม

2. ไมโ่อนออ่นตามอทิธพิลใดใด / 
ยบัย ัง้ช ัง่ใจตอ่สิง่เยา้ยวน

3. กลา้แจง้เหต ุ/ รอ้งเรยีน เมือ่พบเห็น
การกระท าผดิ

1. อทุศิตนใหก้บัการปฏบิตังิานในหนา้ที่

2. ละเวน้การท าทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่ต าแหนง่หนา้ที่

3. ใชด้ลุยพนิจิตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ

4. เกดิความผดิพลาดตอ้งรบีแกไ้ข

5. ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ

6. ไมส่ ัง่ราชการดว้ยวาจาในเรือ่งที่
อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

1. ยดึม ัน่
ในจรยิธรรม
และยนืหยดั
กระท าในสิง่ที่
ถกูตอ้งและ
เป็นธรรม

2. มจีติส านกึทีด่ ี
และมคีวาม
รบัผดิชอบ
ตอ่หนา้ที่



1. ไมน่ าความสมัพนัธส์ว่นตวัมา
ประกอบการใชด้ลุยพนิจิ

2. ไมใ่ชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ 
บคุลากร ฯลฯ เพือ่ประโยชนต์นเอง
และผูอ้ ืน่

3. ไมก่ระท าการใด ๆ อนัจะขดักบั
ประโยชนส์ว่นรวม

4. ยดึถอืประโยชนท์างราชการ
เป็นหลกั

3. แยกเรือ่งสว่นตวัออกจากต าแหนง่
หนา้ที ่และยดึถอืประโยชนส์ว่นรวม

เหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นที่สอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง

ลาภ ทรัพย์และเกียรตยิศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวชิาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ”



4 ละเวน้จากการ
แสวงประโยชนท์ีม่ชิอบ
โดยอาศยัต าแหนง่หนา้ที่

ไมก่ระท าการขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นตน

และสว่นรวม

1. ไมเ่รยีก รบั หรอืยอมรบั 
ของขวญั ประโยชนอ์ืน่ใด

2. ไมใ่ชต่ าแหนง่ใหค้ณุ ใหโ้ทษ
เพราะมอีคติ

3. ไมเ่สนอ อนุมตัโิครงการอนัตนเอง
หรอืผูอ้ ืน่จะไดผ้ลประโยชนอ์นัมคิวรได้

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(Conflict of Interest)

ผลประโยชน์
ส่วนตน

ผลประโยชน์
ส่วนรวมขัดแยง้

ต้องเลือกเอาอย่างใด
อย่างหน่ึง

ท าใหต้ัดสินใจได้ยาก
ทีจ่ะปฏบัิตหิน้าทีใ่หเ้กดิความเป็นธรรม

และปราศจากอคติ



5. เคารพและปฏบิตัติาม
รฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย

6. ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความ
เทีย่งธรรม เป็นกลาง

ทางการเมอืง ใหบ้รกิารทีด่ ี
และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
โดยไมเ่ป็นธรรม

1. ไมล่ะเมดิรฐัธรรมนูญ กฎหมาย กฎ
ขอ้บงัคบั

2. กรณีทีเ่ห็นวา่ค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย กฎ ใหท้กัทว้ง
ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร

3. ไมเ่ลีย่ง / ใชช้อ่งวา่งของกฎหมาย
เพือ่ประโยชนข์องตนเองและผูอ้ ืน่

4. เกดิความผดิพลาดตอ้งรบีแกไ้ข

5. ไมย่อมใหบ้คุคลอืน่อาศยัชือ่ตนเอง
ถอืครองทรพัยส์นิ / ใชช้ือ่บคุคลอืน่
ปกปิดทรพัยส์นิแทนตน

1. ปฏบิตัหินา้ทีใ่หล้ลุว่ง ไมห่ลกีเลีย่ง 
ละเลย ละเวน้

2. ค านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
ไมก่ระทบสทิธิ

3. ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

4. ละเวน้การวจิารณ์อนัจะกระทบตอ่
ความเป็นกลาง เวน้แตแ่สดงความเห็น
ทางวชิาการ

5. ไมเ่อือ้ประโยชนพ์เิศษแกผู่ใ้ด

6. ไมล่อกผลงานของผูอ้ ืน่
มาเป็นของตน



1. ไมใ่ชข้อ้มลูเอือ้ประโยชนแ์กต่นเอง/ 
พวกพอ้ง

2. ชีแ้จงแสดงเหตผุล กรณีไมอ่นุมตั ิ
อนุญาต

7. ปฏบิตัติามกฎหมาย
วา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการ

ใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน
อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัการณ์ 

และไมบ่ดิเบอืน ขอ้เท็จจรงิ

8. มุง่ผลสมัฤทธิ ์
ของงาน

1. มุง่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล

2. ใชง้บประมาณ ทรพัยส์นิ
ดว้ยความประหยดั คุม้คา่

3. ใชค้วามรูค้วามสามารถ
ตามคณุภาพและมาตรฐานวชิาชพี
โดยเครง่ครดั    



1. ไมแ่สดงการตอ่ตา้นการปกครอง
ระบบประชาธปิไตย

2. จงรกัภกัดตีอ่พระมหากษตัรยิ ์

1. ไมล่ะเมดิหลกัศลีธรรม 
ศาสนา ประเพณี

2. ปกครองดว้ยความเทีย่งธรรม

3. สง่เสรมิ ยกยอ่ง คนด ีผลงานเดน่ 
ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั

9. ยดึม ัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมขุ

10. เป็นแบบอยา่งทีด่ ี
รกัษาชือ่เสยีงภาพลกัษณ์

ของราชการ



สร้างราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชัน

ได้รับรางวลัชมเชยการประกวดบทความต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
จากส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าปี 2555

ดร.ณัฐจริยา แสงสว่าง ผู้แต่ง

ราชการไทยจะพ้นภัยคอร์รัปชัน
การเมือง รัฐ ราษฎร์พร้อมเพรียงใจ
สุจริตโปร่งใสเป็นทีต่ั้ง
วนัิย จรรยาเป็นเกราะก าบังตน
ประพฤติเถิดประพฤติในความสัตย์
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเลีย้งชีวี
กล้ายืนหยดัยดึหลกัการความถูกต้อง
ส านึกสาธารณะช่วยป้องปกภัย

ต้องร่วมด้วยช่วยกนัคดิแก้ไข
ต่อต้านการให้รับสินบน
ธรรมะเป็นพลงัแห่งเหตุผล
ระบบ คน ล้วนประสานสร้างความดี
อกีปฏิบัตติามหลกัองค์พระทรงศรี
ส านึกที่จะทดแทนแว่นแคว้นไทย
ไม่มัวหมองเกีย่วข้องอามสิไหน
คุณธรรมน าให้ CPI ไทยวัฒนา



ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ส านักงาน ก.พ. 

(02) 547-1000 ต่อ 6899
www.ocsc.go.th

www.jumkunjai.ocsc.go.th
www.facebook.com/jumkunjai


