
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เ พ่ือแสดงความมุ่ งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาล กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้รับส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายด้านรัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 
           ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อ
ชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย  และสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

- จัดท าแนวทาง มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ด้านการปศุสัตว์ และ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพ และความปลอดภัยของ
ชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
- ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และชุมชนในทุกท้องที่ซึ่งองค์การมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

นโยบายด้านผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 
           มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเป็นธรรม และเสมอ
ภาค ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

- รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกระดับให้ความส าคัญต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๑๓๑ 

 

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพ่ือความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
          -  จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
           สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกระดับ โดย
ผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ   

- ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการด าเนินงาน และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้
เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ เพื่อกระตุ้น 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 
           ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
แนวทางปฏิบัติ 

- วางระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency 
based training and development) และความสามารถในการท างานแต่
ละประเภท (Functional Competency) เพ่ือสร้างคุณค่าแก่เจ้าหน้าที่ 

- จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับโดย
เจ้าหน้าที่จะได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระเบียบกรมปศุสัตว ์

ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๓๓ 

 

 
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ ตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงถึงความโปร่งใส ความมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ท าให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของกรม
ปศุสัตว์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังตับตั้งแต่วันพัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า 
(๑)*เรื่องที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ให้บริการของกรมปศุสัตว์ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
ความล่าช้าในการด าเนินการ ความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน หรือความไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 



๑๓๔ 

 

(๒)*ข้อคิดเห็นที่ผู้รับบริการจากรมปศุสัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค าชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของ 
กรมปศุสัตว์ 

(๓)*ค าชมเชยที่ผู้รับบริการจากกรมปศุสัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ชมเชยเกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์ 

“ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความว่า เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราบการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

“ศูนย์ รับข้อร้อง เรียน” หมายความว่ า  ศูนย์ รับข้อร้อง เรียน 
กรมปศุสัตว์ 

“คณะท างาน” หมายความว่า คณะท างานการจัดการข้อร้องเรียน
กรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๔ ให้มีคณะท างานจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย 
รองอธิบดีที่ก ากับ ดูแลกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธาน ผู้แทนส านักงาน
เลขานุการกรม ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ ผู้แทนหมวด ๓ 
เป็นคณะท างาน หัวหน้ากลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะท างาน 
และเลขานุการ 

คณะท างาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)*พิจารณาข้อร้องเรียน ติดตามผลการด าเนินการที่ตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 
(๒)*รายงานผลการด าเนินการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน 
(๓)*รายงานผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนะแนะ และแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ปัญหาข้อร้องเรียนได้รบการจัดการ
และแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

ข้อ  ๕ ให้ มีศู นย์ ข้ อร้ อง เ รี ยนกรมปศุสั ตว์  ตั้ ง อยู่ ที่ กลุ่ ม วิ นั ย  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไทย เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน 



๑๓๕ 

 

ข้อ ๖ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอข้อร้องเรียน
หรือข้อคิดเห็นได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 

( ๑ ) *โ ท ร ศั พ ท์  ห ม า ย เ ล ข  ๐ ๒ -๖ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔  ต่ อ  ๒ ๑ ๓ ๔  
โทรสาร ๐๒-๖๕๓๔๙๒๗ 

(๒)*จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์  
เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  

(๓)*Web site ของกรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th 
(๔)*Web board ของกรมปศุสัตว์ 
(๕)*ตู้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นตั้งอยู่ที่ ส านักงานเลขานุการกรม 

กรมปศุสัตว์ 
(๖)*อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้อ านวยการกอง 
(๗)*สื่ออ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต SMS ฯลฯ 
ข้อ ๘ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อาจไม่รับไว้พิจารณา 
(๑)*ข้อร้องเรียนที่ ไม่ระบุ  ชื่ อ -นามสกุล  และสถานที่อยู่หรือ 

สถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการได ้

(๒)*ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ ชื่อ-นามสุกล ต าแหน่ง หน่วยงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีถูกร้องเรียน 

(๓)*ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียน 
และพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ 

หากผู้ร้องเรียนต้องการปกปิดชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลของตน ให้ศูนย์
รับข้อร้องเรียนปกปิดข้อมูลของผู้ร้องไว้เป็นความลับ 

ข้อ ๘ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน 
ด าเนินการดังนี้ 

(๑)*บันทึกข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นลงในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน
หรือข้อคิดเห็น (แบบ รร.๑) ท้ายระเบียบนี้ โดยมีความถี่ในการลงบันทึกตาม
ช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 

http://www.dld.go.th/


๑๓๖ 

 

 ก.โทรศัพท์/โทรสาร ลงบันทึกทุกวันท าการ 
 ข.จดหมาย/e-mail ลงบันทึกภายใน ๓ วัน 
 ค.Web site ของกรมปศุสัตว์ ลงบันทึก ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 
 ง.Web board ของกรมปศุสัตว์ ลงบันทึก ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 
 จ.ตู้รับข้อร้องเรียน กรมปศุสัตว์ ลงบันทึก ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 
 ฉ.การร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง ลงบันทึกทุกวันท าการ 
 ช.ข้อร้องเรียนตามช่องทางสื่ออ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 

SMS ฯลฯ ลงบันทึกทุกวันท าการ 
(๒)*พิจารณาข้อร้องเรียนและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ

เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด าเนินการต่อไป โดยทันทีหรือภายใน ๓ วัน 
(๓)*แจ้งตอบรบเรื่องในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ 
(๔)*รายงานผลการด าเนินการในเบื้องต้นต่อผู้บริหารได้รับทราบ  

ทุกวันท าการ 
(๕)*ด าเนินการติดตามความคืบหน้าทุก ๑๕ วัน หลังจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน กรณีไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑๕ วัน ให้ขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะของการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

(๖)*จัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารทราบ ทุกวันที่ ๕ 
ของเดือน 

(๗)*สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๘ ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหาคามความเหมาะสมแล้วรายงานให้ประธาน
คณะท างานทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับเรื่อง หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนด ให้รายงานพร้อมทั้งเหตุผลความ



๑๓๗ 

 

จ าเป็นให้ประธานคณะท างานเพ่ือขอขยายเวลา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานคณะท างานที่จะพิจารณาให้ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
               
 
        (นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ) 
              อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 
แบบ รร ๑. 

 
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

 

เลขท่ีรับ     

วันท่ี     

ช่ือ-นามสกุล ผู้รับบริการ  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน          -                                -                                -       -                  -          

ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  

ถนน แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ  

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์  

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  โทรสาร   

E-mail   

สถานท่ีติดต่อ/แจ้งผล ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน 

 บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตรอกซอย 

ถนน แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ  

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์  

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  โทรสาร   

E-mail   

รายละเอียดโดยสรุป    

    

    

    

ค าขอท่ีต้องการให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการ    

    

    

 

ลงช่ือ  ผู้รับบริการ 

                                                                 (  )   

 
ผู้รับเรื่องข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น    
       

 



๑๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก วันที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๗  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๕ ง วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง วันที่ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

๑.กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ช่องทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ความถี ่
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ เวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.โทรศัพท/์Fax รับฟังและบันทึกข้อ
ร้องเรียน 

ศูนย์รับ 
ข้อร้องเรียน ทุกวัน 

๑.รับข้อร้องเรียนฯ โดย
บันทึกลงในแบบฟอร์มรับ
ข้อร้องเรียน 

ทุกวันท าการ จนท.ศูนย์ฯ 

๒.จดหมาย/E-
mail 

รับความต้องการ/ข้อ
ร้องเรียนจาก
จดหมายและสรุป
ประเด็นส าคญั 

“ 
ภายใน ๓ 

วัน 

๒.พิจารณาข้อร้องเรียน
และแจ้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 

ทุกวันท าการ ศูนย์ฯ 

๓.Web site รับความต้องการ/ข้อ
ร้องเรียนผ่าน Web 
site ของกรมปศุสัตว ์

“ ๑ ครั้ง/
สัปดาห ์

๓.แจ้งตอบรับเรื่องและ
การด าเนินการในช้ันต้น 
แก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบ 

ทันที/ภายใน ๓ วัน 
ศูนย์ฯ 

คณะท างาน 

๔.Web Board รับความต้องการ/ข้อ
ร้องเรียนผ่าน Web 
Board ของ 
กรมปศุสตัว ์

“ ๑ ครั้ง/
สัปดาห ์

๔.รายงานผู้บรหิารทราบ
ในเบื้องต้น 

ทุกวันท าการ หันหน้าศูนย ์



๑๔๖ 

 

ช่องทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ความถี ่
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ เวลา ผู้รับผิดชอบ 

๖.ร้องเรยีน
โดยตรงต่อ
ผู้บริหาร 

รับความต้องการ/ข้อ
ร้องเรียนโดยตรงจาก
ผู้บริหารในหน่วยงาน 

“ ทุกวัน 
๖.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหาร ทุกเดือน ศูนย์ฯ 

๗.ช่องทางอื่นๆ 

-หนังสือพิมพ์ 

-internet 

-SMS 

-ฯลฯ 

รับความต้องการ/ข้อ
ร้องเรียนผ่าน
สื่อมวลชน/หน่วยงาน
อื่น “ ทุกวัน 

๗.จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรยีน
ฯ 

สิ้นปีงบประมาณ ศูนย์ฯ 
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