




 

 

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
อยู่เสมอ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม  

โดยมีการปฏิบัติที่ “ควรกระทำ” ๓๔ ข้อ และ “ไม่ควรกระทำ” ๒๐ ข้อ ดังนี้ 

ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๑. จงรักภักดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาความ 
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
๓. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบ
ทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 
๕. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
๗.แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
๘ .ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๙. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ 
๑๐. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
๑๒. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ตน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผลของ
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบ
ธรรมตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 
๑๔. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลน
หรือด้อยค่าความเป็นไทยอันอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 
๒. ไม่ควรกระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
๓. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดู
แคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
๔. ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ 
ศาสนกิจทั้งปวง 
๕. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาใน
ลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๖. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
๗. ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
๘ .ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการ 
๙. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความ
รับผิดชอบของตนไปให้ผู้อ่ืนเมื่อเกิดความบกพร่อง
หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น 
๑๐. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
๑๑. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือต่อการ
กระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๑๒. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพล 
ใด ๆ ในการชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
๑๓. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง
เพ่ือให้งานเสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๑๕. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีท่ีพบเห็นการ
กระทำผิดหรือการทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 
๑๖. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชา
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
๑๗. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
๑๘. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์สุขของประชาชน 
๒๐. มีความมุ่งม่ันเสียสละ มีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
๒๑. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
๒๒. มีจิตอาสาโดยอุทิศตนกระทำการอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๒๓. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 
๒๔. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อ
เวลาและสถานการณ์ 
๒๕. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วเต็มใจ ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๒๖. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี 
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเชื่อมั่นในระบบการ
ทำงานเป็นทีม 
๒๗. รับฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะตอบชี้แจงและ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๒๘ .ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและ
เที่ยงธรรม 
๒๙. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ 
ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลงมา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

๑๔. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่
ประชาชน 
๑๕. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๑๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายหรือ
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง 
๑๗. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
๑๘. ไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ดำรงตนเป็นฐานานุรูปแห่ง
ตน 
๑๙. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็น
เหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์
ของตนเองและราชการ 
๒๐. ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมี
ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 
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ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๓๐. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
๓๑. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรม
ราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนาและจรรยาวิชาชีพ
มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 
๓๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ 
ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัยและ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงาม 
๓๓. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัด 
๓๔. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามความเหมาะสม 

 

 



 

 

 

 

                             

 

  ***************************************************************************** 

วันพุธท่ี 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรม  

ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้การขับเคลื่อน

ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีบุคลากรในสังกัดส านักงานเข้าร่วม จ านวนท้ังสิ้น 60 คน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ 

ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ” โดย นายชาตร ีเจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการอบรม ท้ังนี้เพื่อปลุก

จิตส านึกของบุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

*********************************************** 
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