
ถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” 

ฝึกอบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

๑. ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น
คนดี มีคุณธรรม มีการท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

ดั งนั้ น  เ พ่ื อ ให้ บุ คลากรกรมพัฒนาที่ ดิ น                     
ทั้งข้าราชการ และพนักงานราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ
และยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนใน
หน่วยงาน ในการเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส                 
และเป็นธรรม กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม  

 

 
หลักสูตร การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขึ้น โดยสอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้าง
ค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียง และจิตอาสา แผนงานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเพ่ือองค์กร
และสังคม เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น า ไปสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรมทีเ่ข้มแข็งภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ประจ าปี

งบประมาณ 2564 เป็นโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นเมือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕64                            
ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน และ VDO Conference ไปห้องประชุม สพข.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ฝึกอบรมจ านวน 208 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการและพนักงานราชการ จาก สพข. จ านวน 180 คน (สพข.ละ 
15 คน) เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สพข.  2)  ข้าราชการและพนักงานราชการ จากส านัก/กองส่วนกลาง จ านวน 
28 คน (หน่วยงานละ 2 คน) เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน จ านวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม       
ทั้งสิ้น  ๒๓๖ คน  โดยมีการบรรยาย 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 

 - หัวข้อ “การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”                       
3 ชั่วโมง บรรยายโดย นางสาวดวงดาว คล้ายปาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงาน ก.พ. 

 - หัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการยุค ๔.๐”  3 ชั่วโมง บรรยาย
โดย นายบากบั่น แสงประทุม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ.  



 ๒ 

 ตัวชี้วัดโครงการ คือ  1) ประเมินความรู้
ก่อนการอบรม (Pre-test) และประเมินความรู้หลัง
การอบรม (Post-test)  2) แบบประเมินโครงการ/
วิทยากร  และ  3) การติดตามและประเมินผลการ
น าความรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายหลัง               
การฝึกอบรม 6 เดือน 

 
         ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 

 

รายการ วันที่ 

ศึกษาแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม  มกราคม 2564 

ก าหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร  มกราคม 2564 

ประสานงานวิทยากร (เนื้อหา ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรม   วันที่จะมาเป็นวิทยากร) 

10 มกราคม 2564 

ขออนุมัติกรมจัดโครงการฝึกอบรม 15 มกราคม 2564 

จองห้องประชุม  27 มกราคม 2564 

แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 28 มกราคม 2564 

ส่งหนังสือเชิญ วิทยากร แจ้งก าหนดการอบรม การเดินทาง  28 มกราคม 2564 

สรุปรายชื่อ เพ่ือแจ้งยืนยัน 16 กุมภาพันธ์ 2564 

เตรียมเอกสารออนไลน์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 1 กุมภาพันธ์ 2564 

เชิญประธานพิธีเปิด  3 กุมภาพันธ์ 2564 

ติดต่อพิธีกรพิธีเปิด 3 กุมภาพันธ์ 2564 

พิธีเปิด 18 กุมภาพันธ์ 2564 

Pre Test /Post Test 18 กุมภาพันธ์ 2564 

ประเมินโครงการ/วิทยากร  18 กุมภาพันธ์ 2564 

สรุปผลการจัดโครงการ 25 มีนาคม 2564 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะ
เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในหน่วยงาน และน าไปสู่การเป็นสังคมคุณธรรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 7.82 คะแนน 



 ๓ 

และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม  8.33 คะแนน และมีความเห็นว่าการฝึกอบรมมีประโยชน์ที่น าไปใช้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในระดับ “มากที่สุด”    
 
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกอง/ส านัก ในส่วนกลาง และส านักงาน
พัฒนาที่ดิน แต่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง มีการเลื่อนการจัดอบรม
เนื่องจากวันที่จัดอบรม ตรงกับวันที่มีการประชุมที่ส าคัญของกรมจึง ต้องประสานด้านวิทยากร ซึ่งเป็นนักวิชากร
ระดับปฏิบัติการและช านาญการ และแจ้งว่ามีกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่ค่อนข้างหลากหลาย รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ
และอู้อ านวยการสถานี  ซึ่งวิทยากรได้ปรับวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม  ครั้งต่อไป ต้องระบุกลุ่มผู้
เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดมากขึ้นกว่าเดิม  
 
4. สรุปสาระความรู้ จากเนื้อหาในการฝึกอบรม  

  4.๑ หวัข้อ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยายโดย นางสาว
ดวงดาว คล้ายปาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงาน ก.พ. 

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  



 ๙ 

 

 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คือ การรวบรวมแนวทางความประพฤติในการเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ตนเอง ที่เป็นการอันพึงท าและการอันพึงละเว้น  ประมวลจริยธรรมถูกก าหนดขึ้น
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงของการกระท า ซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมถือว่าเป็นการท าผิด
ทางวินัย 

มาตรฐานทางจริยธรรม                         หลักการ 

๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศฯ ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ โดยการรักษา
ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูน
รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม มีจิตส านึกที่ดี โดยมี
ความสุจริตใจเป็นที่ตั้งและมีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผลจากการกระท าของตน 

๓. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ถูกต้อง ชอบธรรม 

กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็น 
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษ ผู้ที่ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 

๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ัน อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 

7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

ด ารงตนแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพ
กฎหมายและมีวินัย 
 

หลักการของมาตรฐานทางจริยธรรม 



 ๑๐ 

 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

ข้อ๑ ต้องยึดมั่นในจริยธรรมยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่หลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรม 
- พบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงานพร้อมหลักฐาน 

ข้อ๒ ต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- ใช้ดุลยพินิจตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ 
- เกิดความผิดพลาดต้องรีบแก้ไข และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 
ข้อ๓ ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
- ไม่กระท าการใด ๆ อันจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  
- ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 

ข้อ๔ ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

 - ไม่เรียก รับ ของขวัญหรือประโชชน์อื่นใด 
 - ไม่ใช้ต าแหน่งให้คุณ ให้โทษเพราอคติ 

ข้อ๕ ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
  - ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ข้อ๖ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี 

และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  - ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ละเว้น 
  - ละเว้นการวิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลาง เว้นแต่แสดงความเห็นทางวิชาการ 



 ๑๑ 

ข้อ๗ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
 - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ข้อ๘ ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน แห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 - มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - ใช้ความรู้ความสามารถตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 

ข้อ๙ ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  - ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ข้อ๑๐ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงภาrลักษณ์ของราชการ 
  - ไม่ละเมิดหลักศีลธรรม ประเพณี 
  - ปกครองด้วยความเที่ยงธรรม 
 

4.๒ หัวข้อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการยุค ๔.๐ บรรยายโดยนายบากบั่น แสงประทุม 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ.  

 
บทบาทและความคาดหวังต่อข้าราชการยุคใหม่ 

กรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงเป็นบูรณาการ 

และสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ 

การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการคิดสร้างสรรค์ 

การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริม 
การท างานแบบประชารัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 



 ๑๒ 

 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

ประโยชน์ของจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
ท าไมข้าราชการจึงต้องมีจริยธรรมข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เป็นค่านิยมหรือคุณธรรมหลักที่ยึดถือเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ 
• เป็นพันธะสัญญาและมาตรฐานพฤติกรรมที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติ 
• เป็นเครื่องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้มีกรอบการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
• เป็นวัฒนธรรมการท างานท่ีเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน 
• ให้การเรียนรู้แก่บุคคลในสังคมให้อยู่ร่วมกันภายใต้ข้อก าหนดของสังคมตามความคาดหวังของประชาสังคม 
• เตรียมข้อก าหนดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับประชาชน และเตรียม

ข้อก าหนด บทลงโทษเพ่ือจัดการกับพฤติกรรมที่ท าลายความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อถือศรัทธาของสังคม 

• งานราชการเป็นบริการสาธารณะโดยส่วนราชการต่าง ๆ เป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติงาน 
• ข้าราชการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลจัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินสาธารณะและ

ทรัพยากรของชาติ  
• เป็นผู้ให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ  
• ดังนั้น ข้าราชการจึงถูกคาดหวังให้มีจริยธรรมขั้นสูง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ 

ส่วนตน 

ข้าราชการ 4.0 
4C 

Change 

 
เปลี่ยนตนเอง 
จากกรอบเดิม 
พร้อมท้าทาย 
สิ่งใหม่ในยุค 
เทคโนโลยี 

Collaboration 

 
 
ประสานการท างาน

ร่วมกับ 
มุ่งสู่เป้าหมายร่วม 

ของราชการ 

Creative Corruption-free 

 
สร้างสรรค์ผลงาน 
และใช้ประโยชน์

จาก 
เทคโนโลยีดิจัทัล 

 

 
 

ไม่ทุจริตยึดม่ัน 
ซื่อสัตย์ ซ่ือตรง 

โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
และมีคุณธรรม 



 ๑๓ 

คุณลักษณะท่ีดีของข้าราชการยุคใหม่ 
 

คุณลักษณะพื้นฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ
มืออาชีพ 

ข้าราชการที่มี
จริยธรรม 

ข้าราชการที่มี
จิตสาธารณะ 

Professionalism 

Ethical Value Public Ethos 

• สามารถจัดการกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
• พร้อมท างานภายใต้วิกฤต 
• เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานสูง 
• เรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

(Adaptability) 
• เน้นผลสัมฤทธิ์ 
• แม่นตรงในข้อกฎหมาย และ “กระบวนการทาง

กฎหมาย” 
• คล่องตัว ฉับไวในการท างาน 
• รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า และจัดการกับสถานการณ์

ที่หลากหลาย 
• ทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
• สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
• ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
• รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี 
• ทันยุคทันสมัย 

• ริเริ่มสร้างสรรค์ 
• มีจิตบริการ 
• เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
• ให้ความส าคัญแก่ผู้เสียเปรียบ ด้อยโอกาสในสังคม 
• พร้อมรับการตรวจสอบ 
• รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
• เคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
• มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
• มีมโนสุจริต (Integrity) 
• ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
• เป็นแบบอย่างของความดีงานในสังคม 
• ดูแลป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนที่ไม่ดีจาก

เทคโนโลยีและความทันสมัยภายนอก  
 
 



๕๒ 
 

 

  

บรรยากาศในการฝึกอบรม 



๕๓ 
 

 

  



๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 


