
๑ 

 
 
 

 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของกรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี 

 



กรมปศุสัตว 
 

คํานํา 

 

  กรมปศุสัตว ไดจัดใหมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน
ระดับหนวยงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยใหเจาหนาท่ี
ของกรมปศุสัตวใหสอดคลองและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมปศุสัตว สงผลตอความเชื่อม่ันตอภาพลักษณของ
องคกร ท้ังในการดานการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากร เจาหนาท่ีมีศักยภาพท่ีดี 
และเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันและการปฏิบัติภารกิจขององคกรใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวได  

เพ่ือใหการขับเคล่ือนการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัตภิารกิจของกรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการบูรณาการทํางาน พัฒนา
กลไกในการทํางานของหนวยงานใหดีขึ้น สามารถใหบริการและตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูบริการไดถูกตองและเปนธรรม กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมเพื่อใหครอบคุลม โปรงใส ตรวจสอบได ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล  

 

 

กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี 
กรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หนา 

 คํานํา 
 สารบัญ  
 หลักการและเหตุผล         ๑ 

o วัตถุประสงค         ๒ 
o ขอบเขตการศึกษา        ๒ 
o ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับ       ๒ 

 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     ๓ 

 

 ผลการจัดการขอรองเรียนของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๕ 
 

 ขอมูลการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของเจาหนาท่ี 
กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      ๒๑ 

 

 บทวิเคราะหและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ๒๑ 

 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว    ๒๕ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      

   

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

  ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยในขณะนี้นับวาจะทวีความรุนแรงมากข้ึน อีกท้ัง
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมของการอุปถัมภซ่ึงเปนคานิยมท่ีแฝงอยู กับระบบราชการไทยท่ีมีการแบงปน
ผลประโยชนระหวางพวกพองของตนจนนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึงการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นนั้น
จะตองกระตุนและสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล ใหเปนท่ียอมรับในทุกภาคสวนของสังคม เปนกฎเกณฑ
กติกาของสังคม รวมท้ังการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเริ่มจากเจาหนาท่ีรัฐทุกระดับ 
หนวยงานท่ีมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตองตระหนักถึงปญหาดังกลาวและตองหาแนวทางในการปองกัน หยุดยั้ง
พฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  

กรมปศุสัตวไดพิจารณาและเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จากการดําเนินการตามแผนดังกลาว พบวา กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดจากการขาดการ
สนับสนุนสงเสริมและสนับสนุนการยกยองคนดี และสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปฏิบัติอยาง
เครงครัดพรอมท้ังกระบวนการเสริมสรางจิตสํานึก คานิยมทําดี ความมีวินัย การเรียนรูตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและการเผยแพรประชาสัมพันธไมคอยไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ีเทาท่ีควร ดังนั้น การเรงสราง
ความรวมมือกับภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว และจากผลการสํารวจรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว 
ประจําป ๒๕๕๖ ยังปรากฏวามีผูพบเห็นหรือไดยินเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในการทุจริตประพฤติมิชอบ
เปนจํานวนมากกวาก่ึงหนึ่งของผูตอบแบบสํารวจท้ังหมด โดยเสนอแนะใหกรมปศุสัตวดําเนินการอบรมสราง
จิตสํานึกใหกับบุคลากรของกรมปศุสัตว สรางระบบตรวจสอบภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมให
ภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีใหมีทักษะในการ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบกับผลการจัดการขอรองเรียนท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน พบวาในปงบประมาณ 
๒๕๕๖ กรมปศุสัตวไดรับขอรองเรียนรวมท้ังสิ้น ๒๕ เรื่อง จากปญหาขางตนอาจกลาวไดวาการแกไขปญหาการ
ทุจริตสามารถดําเนินการควบคูไปกับการปองกันและปราบปรามอยางสมดุล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวม และทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรมและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
ปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหมีการนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปใชในการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
วัตถุประสงค 



๑. เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยใหเจาหนาท่ีของ 
กรมปศุสัตว การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชควบคูกับการสรางคานิยมเชิดชูความดี ซ่ือสัตยสุจริต 
รังเกียจการทุจริต 

๒. เสริมสรางกลไก และเครือขายในการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน และพัฒนาแนวทาง
และมาตรการในการแจงเบาะแสและสรางความปลอดภัยใหผูท่ีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ 

๓. พัฒนากลไก ตรวจสอบ ควบคุม ถวงดุลการใชอํานาจ ตลอดจนเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของกฎหมายเพ่ือตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

๔. เสริมสรางทักษะ ความรูของเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน
สงเสริมใหรับรู รับทราบกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการศึกษา 

  ๑. ศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในแตละยุทธศาสตร พรอมท้ังขอดี ขอเสีย ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณดานการทุจริต ประพฤต ิ
มิชอบของกรมปศุสัตว พรอมขอคิดเห็นขอเสนอแนะของเจาหนาท่ี ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ๓. ศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากการรองเรียนของกรมปศุสัตวในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอมูลยอนหลังของปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือใหทราบปญหา สาเหตุตลอดจนอุปสรรคตางๆ 
เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในกรมปศุสัตวใหบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับ 

  ๑. ทําใหทราบสถานการณ ปญหาและอุปสรรคของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมปศุสัตว 

  ๒. ทําใหหนวยงานไดปรับปรุง แกไขนโยบาย ตลอดจนไดรับทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

  ๓. เปนการเสริมสรางความรวมมือ เครือขายในการตรวจสอบ ปองกันมิใหเกิดการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐ 

  ๔. เปนการสรางหลักประกันหรือสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน ภาคเอกชน ผูมีสวนได
สวนเสีย รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน ในการติดตอหรือขอรับบริการวาจะไดรับการบริการอยางโปรงใสและ
เปนธรรม  

  

 

 

 
 
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 ๑.๑ ผลการดําเนินการ 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

๑. เสริมสราง
จิตสํานึก 
คานิยมให
หนวยงาน
ภาครัฐตาม 
หลักธรรมา 
ภบิาล 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
เกิดคานิยม 
ยกยองความดี 
รังเกียจการ
ทุจริต ปฏิบัติ
หนาท่ีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ปจจัยหลกัแหง
ความสําเร็จ 
- เจาหนาท่ีของ
กรมปศุสตัว 
ประพฤติปฏบัิติ
ตนเปนขาราชการ
ท่ีดี ตอตานการ
ทุจริต ทํางานเพ่ือ
ประชาชนและ
ประเทศชาต ิ
- เสริมสราง
คุณลักษณะของ
การเปน
ขาราชการท่ีมี
คุณภาพ มี
คุณธรรมและ
จิตสํานึกท่ีดี  

-จํานวน
หลักสตูรท่ีมี
การสอดแรก 
อยางนอย ๑ 

หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จํานวน 
อยางนอย  
๑ โครงการ 

 
 

๑.๑ สงเสริมการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู
ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
และความมีวินัย 
๑.๑.๑ เสริมสรางความรูความ
เขาใจแกเจาหนาท่ีของกรม 
ปศุสัตวใหปฏบัิติงานและดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรูตาม
รอยเบ้ืองพระยุคลบาท และ
ความมีวินัยโดยสอดแทรก
เน้ือหาไวในหลักสูตรการอบรม
เจาหนาท่ี การประชุมสมัมนา 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๒ โครงการฝกอบรม
ขาราชการบรรจุใหม 
    มีเน้ือหาหลักสตูรและวิธีการ
ฝกอบรม ดังน้ี 
   หมวด ๑ ปรัชญาการเปน
ขาราชการท่ีด ี
   หมวด ๒ การสรางวินัย สราง
ทีมและความสามัคค ี
   หมวด ๓ การพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึก
ขาราชการท่ีด ี
   หมวด ๔ การพัฒนาสังคม
และประเทศชาต ิ
   หมวด ๕ ความรูพ้ืนฐาน
สําหรับขาราชการบรรจุใหม 

ผลผลิต   
๑.โครงการอบรม “คุณธรรมตามรอย
พระยุคลบาท” มีผูเขารวมอบรม
จํานวน ๑๐๐ คน ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ มีวิทยากรบรรยายในหัวขอ 
   - คุณธรรมนําชีวิต งานสัมฤทธ์ิจิต
สําราญ โดย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน 
   - คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล 
   - งานสัมฤทธ์ิ คนเปนสุข 
โดย รศ.นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ 
ผลลัพธ 
ผูเขารวมโครงการนําหลักคุณธรรม
จริยธรรม มาเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต ปฏิบัติภารกิจหนาท่ีดวยความ
ถูกตองเปนธรรม มคีวามรับผิดชอบ 
ซื่อสัตยสุจรติ เปนขาราชการท่ีดี 
สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
องคกร 
ผลผลิต   
โครงการฝกอบรม หลักสตูร“ขาราชการ
บรรจุใหม” จํานวน ๒ รุน ดังน้ี 
   - รุนท่ี ๒๔ ประจําป ๒๕๕๖ 
ระหวางวันท่ี ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครนายก โดยมี
ขาราชการบรรจุใหมเขารวม
โครงการ จํานวน ๘๙ คน  
   - รุนท่ี ๒๕ ประจําป ๒๕๕๖ 
ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๖ เมษายน 
๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครนายก  
โดยมีขาราชการบรรจุใหม เขารวม
โครงการ จํานวน ๙๕ คน 
 
 
 
ผลลัพธ 
ขาราชการบรรจุใหมจะไดมี 
ความรู ความเขาใจ และทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

ตลอดจนสามารถนําอุดมการณและ
ปรัชญาการเปนขาราชการทีดี 
ไปใชในการปฏิบัติงานได โดยท่ี 
ผูเขารับการฝกอบรมมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและกรมปศุสัตว 
ประสบการณ ในหลักการและแนว
ทางการปฏิบัติงาน เปนขาราชการท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรมและจิตสํานึกท่ีดี 

 
 

 
 
-รอยละของ
เจาหนาท่ีท่ี

เขารวม 
โครงการ 
๑๐๐ คน 

๑.๒ สงเสริมใหเจาหนาท่ี 
ทุกระดับ ไดเรยีนรูและปฏิบัติ 
หนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
๑.๒.๑ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรมใหกับ
เจาหนาท่ี  

 
 

 
 
ผลผลิต 
๑. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ป ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒ รุน ไดแก  
   - รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๔-๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สาํนักวิปสสนา 
วัดปากลวย อ.เมืองอุตรดติถ  
จ.อุตรดติถ ปฏิบัติธรรมโดยบวช 
เนกขัมมะ ถือศีล ๘ จํานวน ๔๖ คน 
   - รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๕-๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สาํนัก
วิปสสนา วัดปากลวย อ.เมือง
อุตรดิตถ จ.อุตรดติถ ปฏิบัติธรรม
โดยการทําบุญใหทาน ถือศีล ๕ 
และภาวนา จาํนวน ๑๙ คน 
๒. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเครือขายนักกฎหมาย 
กรมปศุสตัว ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
หนองคาย โดยมีกลุมเปาหมาย 
จํานวน ๘๒ คน 
๓. การพัฒนาบุคลากรหลักสตูร 
“วินัยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ” 
ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมกลุมเปาหมาย 
จํานวน ๙๐ คน 
๔. โครงการฝกอบรมข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน “กระบวนการควบคุม
คุณภาพสินคาปศสุัตวเพ่ือการ

 
 
 
 

- 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

สงออก”  โดยจัดใหมีการบรรยาย
ในหัวขอ กฎ ระเบียบ และความ
เขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีเขาขายทุจริตฯ และการ
จัดการขอรองเรียน รวมท้ังการ
เสรมิสรางจิตสํานึกดานคณุธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล” 
    ซึ่งมีผูเขารวมโครงการเปน
ผูประกอบการ ผูรับบริการ และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนงาน
การควบคุมคณุภาพสินคาปศสุัตว 
เพ่ือการสงออก (๔ ดาน/ ๔ จังหวัด) 
ไดแก สระบุรี ลพบุรี นครราชสมีา 
และบุรรีัมย จาํนวนท้ังสิ้น  
๑,๗๐๐ คน แบงออกเปน ๔ รุน 
๕. โครงการฝกอบรมเสริมสราง
สมรรถนะบุคลากร โดยจดัใหมีการ
บรรยายใหความรูเก่ียวกับเรื่อง วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ สํานักงานปศสุัตวจังหวัดนครปฐม   
ผลลัพธ 
ผูรับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดี 
ประพฤติปฏบัิติตน ตามหลักแหง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตยสุจรติ 
และมีวินัย สามารถนําหลักธรรมไป
ปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 
รวมท้ังเพ่ือใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ ในวิธีการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาท่ีได 

 
 
 
 

-ระดับ
ความสําเร็จ

๑.๓ สงเสริมการเรยีนรูเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
๑.๓.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
คานิยมทําดี ความมีวินัย จรรยา
ขาราชการ ความเปนขาราชการ

ผลผลิต 
๑. ไดเผยแพรขอมูล 
   - รวมกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับเก่ียวกับวินัย จรรยา
ขาราชการ ความเปนขาราชการท่ีดี
และการกํากับดูแลองคการท่ีดีตาม

 
 
 
 
- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

ของการใชสื่อ
ในการ
เผยแพร 

ประชาสมัพันธ 
อยางนอย 

 ๒ สื่อ 

ท่ีดีและการกํากับดูแลองคการ 
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หลักธรรมาภิบาล แผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   - ขอมูลพฤติกรรมเจาหนาท่ีท่ี 
เขาขายกระทําผิด และการลงโทษ
ทางวินัย 
   - แนวทางการรับและจัดการ 
ขอรองเรียน   
ผานทางเว็บไซตกลุมงานคุมครอง
จริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   และ
เว็บไซต กองการเจาหนาท่ี : 
www.dld.go.th/person 
๒. กําหนดนโยบายดานความ
โปรงใส การเสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสนับสนุนการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
และปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศสุตัว 
แจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบ
และเผยแพรใหเจาหนาท่ีในสังกัด
ทราบพรอมลงนามรับทราบ 
ผลลัพธ 
ผูรับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดี 
ประพฤติปฏบัิติตน ตามหลักแหง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตยสุจรติ 
และมีวินัย สามารถนําหลักธรรมไป
ปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

 -จํานวน
หนวยงาน 
ท่ีไดรับการ 
ยกยอง 
๓ หนวยงาน 

๑.๔ สงเสริมคานิยมการยกยอง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจรติ การตอตานการทุจริต 
๑.๔.๑ โครงการยกยอง
หนวยงานใสสะอาด 

ผลผลิต 
กรมปศุสตัวไดดําเนินการจดั
โครงการยกยองหนวยงานใสสะอาด 
ผลการพิจารณาคดัเลือก มี
หนวยงานท่ีไดรับรางวัล ดังน้ี 

 

 

สายงานหลัก  จํานวน ๓ หนวยงาน 
๑. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว 
๒. สํานักพัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานสินคาปศสุัตว 

 
 

 
- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

๓. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ

สายงานสนับสนุน  จํานวน ๔
หนวยงาน 
๑. ศูนยสารสนเทศ 
๒. กองคลัง 
๓. กองการเจาหนาท่ี 
๔. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผลลัพธ 
หนวยงานยึดมั่นในการทําดี เปน
การสรางภาพลักษณท่ีดีใหกรม 
ปศุสัตว ตลอดจนเปนการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการทํางานของ
หนวยงานใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได สนองความตองการ
ของประชาชนและผูรับบริการได
อยางแทจริง 

-จํานวน
เจาหนาท่ี 
ท่ีไดรับการ 

ยกยอง ๙  คน 
แบงเปน 

ขาราชการ 
≥๓ คน 

ลูกจางประจํา 
≥๓ คน 
พนักงาน 
ราชการ 
≥๓ คน 

๑.๔.๒ โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเดน 

ผลผลิต 
กรมปศสุตัวไดดาํเนินการจดัโครงการ
ยกยองผูมีคณุธรรมและจริยธรรม
ดีเดน ดังน้ี 
-ขาราชการ 
๑.นางพัฒนี สุนามะ  
นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ชํานาญการพิเศษ  
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๒.นายสมชัย เอกเจริญกุล  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สํานักงานปศุสตัวเขต ๙ 
๓.วาท่ี ร.ต. สมยศ ชุนเกษา  
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว 
-ลูกจางประจํา 
๑.นางนันทพร สุดเพียร พนักงาน
เขาเลม สํานักพัฒนาพันธุสตัว 
 
๒.นายบุญสืบ กันตี  
พนักงานหองปฏิบัติการ  
ศวพ.ภาคเหนือตอนบน 
๓. นายดํารง ชุมศรี  
พนักงานขับรถยนต ระดับ ๒  
สํานักสงเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว 
-พนักงานราชการ 

- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

๑.นายธนวัฒน พิมพเดช  
นักจัดการงานท่ัวไป  
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๒.น.ส.รมณี สําราญเนตร  
นักวิชาการสัตวบาล สํานักสงเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว 
๓.น.ส.ศศิกานต วุฒิกานตนนท  
นักวิทยาศาสตรการแพทย 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีของกรมปศสุัตวมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางาน เพ่ือให
เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
รักษามาตรฐานความดี เพ่ือประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาต ิ

-จํานวนผูท่ี
ไดรับการ

เสนอช่ือเพ่ือ
คัดเลือก  
๓ คน 

๑.๔.๓ โครงการคดัเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

ผลผลิต 
กรมปศุสตัวไดคัดเลือกขาราชการ
และลกูจางประจาํ เปนขาราชการ
ดีเดน ดังน้ี 
๑.นายอํานวย เลี้ยวธารากุล
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
พิเศษ สํานักพัฒนาพันธุสัตว  
๒.นางสุรัตน สุขุมลักษณ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 
๓. นางสมพร แกวเกร็ด พนักงานพิมพ 
ระดับ ๓ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ 
การผลิตปศสุัตว 
     สําหรับผูท่ีไดรับการเสนอจาก
หนวยงานแตไมไดรับการคัดเลือก 
ใหสมควรยกยองเปนขาราชการ 
พลเรือนดเีดนในระดับกรมปศสุัตว 
 
ผลลัพธ 
ขาราชการมีความภาคภูมิใจ  
มีจิตสาํนึกท่ีดี ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีด ี
แกสังคม 

- 

๒. บูรณาการ
หนวยงานทุก
ภาคสวนใน

-จํานวน
ชองทางรับ
เรื่องอยางนอย 

๒.๑ เสรมิสรางกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 
 

ผลผลิต 
- กรมปศุสัตวเปดชองทางรับ 
ขอรองเรียนหรือขอคิดเห็น  

- การรองเรียน
ในบางครั้ง 
ก็ไมปรากฏตัว 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครัฐ 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
- สรางเครือขาย
และความรวมมือ
ในการปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต  
 
-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการ
คอรรัปช่ัน 
- เปดโอกาสให
ประชาชนและผู
มีสวนไดเสียเขา
มามีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
และตรวจสอบ
การทํางาน 
 
 
 
ปจจัยหลกัแหง
ความสําเร็จ 
เจาหนาท่ีกรม 
ปศุสัตวปฏิบัติ
หนาท่ีดวย
ความซื่อสัตย
สุจรติ โปรงใส
และเปนธรรม  

๕ ชองทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพรข้ันตอน 
กระบวนการ
สําหรับการ
แกปญหาเรื่อง
รองเรียนการ
ดําเนินงาน 
ทางเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพรทาง
เว็บไซตหรือ 
รายงาน
ประจําป 

๒.๑.๑ จัดใหมีชองทางการรับ
ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนท่ี
สะดวกและหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒ ประกาศข้ันตอน 
กระบวนการสําหรับการ
แกปญหาเรื่องรองเรียนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๓ เผยแพรขอมลูความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรม
การปฏิบัตหินาท่ีท่ีเขาขายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัตหินาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีกรมปศุสตัว 

๗ ชองทาง ดังน้ี 
๑.โทรศัพท ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔  
ตอ ๒๑๓๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๗ 
๒.จดหมาย 
๓. website ของกรมปศุสัตว 
๔. ศูนยรับขอรองเรียน 
๕.ตูรับขอรองเรียน ขอคิดเห็น 
๖.ผานอธิบดี/รองอธิบด/ีผอ. 
๗.สื่ออ่ืนๆ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
 
- ไดเผยแพรระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยแนวทางการจัดการขอรองเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผานทางเว็บไซตศูนย
รับขอรองเรียน 
: www.dld.go.th/request 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจาหนาท่ี 
: www.dld.go.th/person 
   ท้ังน้ี ไดแจงเวียน และเผยแพร
ประชาสัมพันธระเบียบวาแนว
ทางการจัดการขอรองเรียน และ
ใหกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียนภายในของแตละ
หนวยงาน และใหประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ทราบ 
- ไดเผยแพรใหความรูเก่ียวกับ
พฤติกรรมเจาหนาท่ีท่ีถูกดําเนินการ
ทางวินัยและใหออกจากราชการ
ของเจาหนาท่ีกรมปศสุัตว  ผานทาง
เว็บไซตกลุมงานคุมครองจรยิธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
เว็บไซต กองการเจาหนาท่ี : 
www.dld.go.th/person 
ผลลัพธ 
- ประชาชนมีชองทางและไดรับ 
การอํานวยความสะดวกในการแจง
ขอมูลการทุจริตภาครัฐ ทําใหเกิด
การมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตภาครัฐ 
- เจาหนาท่ีจะไดมีความรูความ

ผูรองเรยีนทําให
ขาดขอมูลและ
สงผลใหไม
สามารถตอบสนอง 
ขอรองเรียนน้ันได 
 
 
 
 

 

- หนวยงานท่ีรับ
ขอรองเรียน 
ไมแจงเรื่องให 
ศูนยรับขอ
รองเรยีนทราบ 
สงผลใหการ
รวบรวมและ
วิเคราะหขอ
รองเรียน ไมสามารถ
ดําเนินการได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

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


มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

เขาใจไมประพฤตผิิด ตลอดจน 
นําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนรูปธรรมชัดเจน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ยิ่งข้ึน 
- นําขอรองเรียนไปใชในการ 
จัดทําแผนปฏิบัติการและปองกัน
ปราบปรามการทุจริตของกรม 
ปศุสัตว 

๓. เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ในการปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครัฐ 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
- สรางความ
เขมแข็งในการ
ตอตานการ
ทุจริต 
- สรางกําลังใจ
ใหเครือขาย
หรือผูใหขอมลู
ท่ีเปนประโยชน
ตอการปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
- สรางความ
โปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 
ปจจัยหลกัแหง
ความสําเร็จ 
- กลไกการ
ตรวจสอบและ
ความรวมมือใน 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตจากทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ

 

 
 
ความสําเร็จ 

ในการ
ดําเนินการ 

๘๐ % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพรทาง

เว็บไซต 
 

 
 
 
 
 
 
เผยแพรทาง

เว็บไซต 
 
 
 
 
 

๓.๑ เสรมิสรางประสิทธิภาพ
ของกฎหมายตอตานการทุจรติ 
 
๓.๑.๑ สรางระบบควบคุม
ภายใน 
๓.๑.๒ สรางระบบบริหาร 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๓ เผยแพรกฎ ระเบียบใน
การคุมครองพยาน หรือผูให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
๓.๑.๔ เผยแพรกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอ่ืน 
 
 
 
 

 

 
 
ผลผลิต 
กรมปศุสตัว ไดมีคําสั่งท่ี ๓๕๖/
๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๖ แตงตั้งคณะทํางานจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว 
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ขณะน้ีอยูระหวางการดาํเนินการ
ของคณะทํางานฯ ในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน และระบบ
บริหารความเสี่ยง กรมปศสุัตว 
 
 
 
- เผยแพรกฎ ระเบียบในการ
คุมครองพยาน หรือผูใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจาหนาท่ี 
: www.dld.go.th/person 

- เผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรบั
ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืน 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจาหนาท่ี : 
www.dld.go.th/person 
 
 

 

 
 
 

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


มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

ทุจริตในภาครัฐ ความสําเร็จใน
การจัดทํา
รายงาน
ประจําป

สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจาง 

๓.๑.๕ การจัดทําขอมลูผลการ
จัดซื้อจัดจางของโครงการ
ท้ังหมดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ตามท่ีกฎหมายกําหนดบน
เว็บไซต 

- รายงานผลการดําเนินการจดัซื้อ
จัดจาง รายงานประจําปสรุปผลการ
จัดหาพัสดุของโครงการท้ังหมดตาม
วิธีการจัดซื้อจดัจาง เผยแพรบน
เว็บไซตของกองคลัง กรมปศสุัตว 
www.dld.go.th/finance 
ผลลัพธ 
- การควบคุมการดําเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
- การกําหนดปจจัยความเสี่ยงของ
การดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
- ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกในการแจงขอมูลการทุจริต
ภาครัฐ ทําใหเกิดการมสีวนรวมใน
การปองกันการทุจริตภาครัฐ 

๔. พัฒนา
ศักยภาพ
เจาหนาท่ีของ
รัฐในการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 
 
 
 
 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
เจาหนาท่ีมี
สมรรถนะใน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 
ปจจัยหลกัแหง
ความสําเร็จ 
การประพฤติ
ตนเปน
แบบอยางท่ีดี 
ไมมพีฤติกรรม
ท่ีเขาขายการ
ทุจริต การ

 
 
 
 

 
 

เอกสารท่ี
เผยแพร 
จํานวน 

๑,๐๐๐ เลม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับทราบ
และมีความ
เขาใจรอยละ 

๘๐% 

๔.๑ เสรมิสรางความมีวินัยและ
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรม จรรยาขาราชการ 
และการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๔.๑.๑ จัดพิมพเอกสารรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาสําหรับขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ
และนโยบายกํากับดูแลองคการ
ท่ีดีแจกใหกับหนวยงานระดับ
สํานัก/กอง ศูนย/สถานี 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑.๒ เผยแพรความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี 
เขาขายการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบของเจาหนาท่ีกรม 
ปศุสัตว 
 

 
 
 
 
 
 

- ไดดําเนินการเผยแพรกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับวินัย 
ประมวลจริยธรรม และจรรยาและ
นโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี 
รวมท้ังขอมูลความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีเขาขายการทุจรติ การปฏิบัติหรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีกรมปศสุัตวผาน
เว็บไซตของกลุมงานคุมครอง
จริยธรรม : www.dld.go.th/ethic   
กองการเจาหนาท่ี 
: www.dld.go.th/person 
แทนการจัดพิมพเอกสาร 
 
- ไดดําเนินการเผยแพรความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี 
เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ของเจาหนาท่ี 
  และไดสํารวจสถานภาพจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน เพ่ือรับทราบ

 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและ
ประหยดั
งบประมาณ จึงได
เปลี่ยนจากการ
จัดพิมพเอกสาร 
เปนจัดทําเอกสาร 
เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ผานทางเว็บไซต
ของทุกหนวยงาน
ในสังกัด  

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


มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหาและ
อุปสรรค 

ปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดย 
มิชอบ และ
ใหบริการดวย
ความเปนธรรม 
 

สถานการณทางจริยธรรมของกรม
ปศุสัตว โดยการสํารวจไดมีคําถาม
ดานความรูเก่ียวกับประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 
จํานวน ๓๐๐ ชุด โดยไดรับแบบ
สํารวจคืน จํานวน ๒๔๓ ชุด คิดเปน
รอยละ ๘๑ ของจํานวนท้ังหมด 
  ซึ่งผลสรุปพบวา  ขาราชการ 
กรมปศุสตัว มากกวารอยละ ๘๐  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 
ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีกรมปศุสตัวไดรับทราบ
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาสําหรับขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการและ
นโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี  
และพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริต 
การปฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ การกระทําผิดวินัย 
และนําไปใชในการปฏิบัตริาชการ 
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจน
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และ
ใหบริการดวยความเปนธรรม  

 
 
 
 
๑.๒ ขอดี/ขอเสีย 

 ขอดี 
๑. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตร เปนการสงเสริมใหการปฏิบัติงานของ

หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส ความคุมคา เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

๒. เจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวท่ีไดรับการปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการท่ีดี ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจนศักยภาพ ใหสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไดดวยความถูกตอง เพ่ือตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบมิใหเกิดข้ึนภายในหนวยงาน 

๓. เจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวไดรับการยกยอง เกิดจิตสํานึก คานิยมในการกระทําความดี ยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลอ่ืนตอไป 



๔. กระบวนการตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐมีความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังกําหนดใหมีผูประสานงานในการจัดการขอรองเรียน ถือเปนการสรางเครือขาย
และการมสวนรวมในการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. การสงเสริมใหมีการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ัง
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรูความเขาใจ ภารกิจ บทบาทหนาท่ี เปนการพัฒนาบุคลากรของ 
กรมปศุสัตวใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ 

ขอเสีย 
 ๑. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ ยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมสวนราชการระดับจังหวัดได ยังไมถือวาแผนดังกลาว
ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายในการดําเนินการ จึงเห็นควรใหมีการผลักดันใหขยายผลสูจังหวัดในปตอไป 
 ๒. เจาหนาท่ีสวนใหญยังไมใหความรวมมือ และไมเห็นความสําคัญในการดําเนินการเทาท่ีควร เชน ใน
เรื่องการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม บางคนยังเห็นวาเปนเรื่องนามธรรม ไกลตัว และไมเกิดประโยชนใดๆตอ
ตนเอง หรือในเรื่องการพบเห็นการกระทําผิด คนสวนใหญไมอยากมีสวนรูเห็น หรือเก่ียวของสงผลใหการ
บริการจัดการ การแกปญหาตางขาดประสิทธิภาพและไมสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางแทจริง 

๑.๓ ปจจัยสนับสนนุ/ปญหาอุปสรรค 

ปจจัยสนับสนุน 
 ๑. การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 ๒. การเปดโอกาสใหประชาชน ภาคสังคมเขามามีบทบาท มีสวนรวมกับภาครัฐในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 ๓. การพัฒนาชองทางในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร การใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองบน
พ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีใหมีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
  ๔. การสนับสนุนจากหัวหนาสวนราชการ ในการเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีเมตตาธรรม โปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตลอดจนการไดรับความ
รวมมือจากเจาหนาท่ีทุกคนในองคกร ในการขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย และเพ่ือ
ประชาชนและเพ่ือประเทศชาติอยางแทจริง 

ปญหาอุปสรรค 
๑. การกําหนดตัวชี้วัดบางโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนฯ ไมสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการไมเปนอยางตอเนื่อง เชน การ
จัดพิมพเอกสาร คูมือ สื่อประชาสัมพันธตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือใหการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่องนั้น จึงไดเปลี่ยน
แผนการดําเนินการจาการจัดพิมพเอกสาร คูมือ สื่อประชาสัมพันธตางๆ  ผานทางเว็บไซตของหนวยงานแทน 

๒. จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีประกอบไปดวยหลายหนวยงาน ท้ังหนวยงานสวนกลาง 
หนวยงานสวนภูมิภาค และศูนย/สถานีตางๆ แบงกระจายออกจากไปหลายพ้ืนท่ี สงผลใหการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ การเขาถึงขอมูล รวมท้ังการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ยังไมเพียงพอและท่ัวถึงทุกระดับ  



๓. การใหความสําคัญ สนใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย รวมท้ังการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติตอสถานการณทุจริตกรมปศุสัตวของ
เจาหนาท่ีบางสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องธรรมดาและยอมรับได 

๔. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการดําเนินการตาม
แผนฯ ในบางตัวชี้วัดขาดความตอเนื่อง 

๑.๔ ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมปศุสัตว 

  จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวากระบวนการเสริมสรางจิตสํานึก คานิยมทําดี ความมีวินัย การเรียนรู
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและการเผยแพรประชาสัมพันธไมคอยไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ี การกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน สงผลใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองประสานงานหรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนไปโดยลาชา และทําใหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

ในการนี้ จึงขอสรุปขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมปศุสัตวในปงบประมาณตอไป ดังนี้ 
  (๑) เรงสรางความรวมมือกับภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางเครือขายใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว 

(๒) ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน แสดงความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับเบาะแส
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวทราบ 

(๓) แกไข ปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนใหชัดเจน และ
กําหนดหนวยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการ การตอบสนองขอรองเรียน เพ่ือจะไดดําเนินการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(๔) เผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น และพฤติกรรมท่ี 
ไมเหมาะสมของเจาหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวทราบ รวมท้ังเผยแพรเก่ียวกับโทษของการกระทํานั้น 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดการกระทําผิดข้ึนในหนวยงาน 

(๕) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ แกขาราชการทุกระดับอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม 

(๖) สงเสริมใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ประพฤติตนเปนขาราชการท่ีดี
ตามรอยพระยุคลบาท 

(๗) กําหนดมาตรการ หลักเกณฑท่ีชัดเจน เปดเผย โปรงใส ในกระบวนการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง โอน ยาย เปนตน 

๒. ผลการจัดการขอรองเรียนของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนยรับเรื่องรองเรียน ไดรับเรื่องรองเรียน จํานวน ๒๕ เรื่อง 
ไดตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวนขอเท็จจริง ชี้แจงขอเท็จจริง  ทําความเขาใจ และดําเนินการแกไขปญหาความ
เดือนรอนตามความเหมาะสมไดแลวเสร็จ ในปงบประมาณ จํานวน ๒๕ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือเทียบ
กับจํานวนเรื่องรองเรียน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตามลําดับ  โดยจําแนกประเภทขอรองเรียน 
และจํานวนความถ่ีขอรองเรียน ไดดังนี้ 

ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบการจัดการขอรองเรียน  (ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 



ลําดับท่ี ประเภทขอรองเรียน 
ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

๑ การจัดซื้อจดัจาง ๔ ๑.๐๔ ๒ ๓.๘๕ ๑ ๔.๐๐ 

๒ การเรยีกเก็บเงิน ๓ ๑๑.๕๓ ๒ ๓.๘๕ ๒ ๘.๐๐ 

๓ บริการไมสภุาพ ๓ ๑๑.๕๓ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔ การปฏิบัติงานลาชา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ 
การเปนเจาหนาท่ีไมปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ 

๙ ๓๔.๖๑ ๑๕ ๒๘.๘๕ ๑๐ ๔๐.๐๐ 

๖ 
เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติ เอ้ือประโยชนตอ
พวกพอง 

๔ ๑๕.๓๘ ๕ ๙.๖๒ ๕ ๒๐.๐๐ 

๗ เจาหนาท่ีทุจรติ ๓ ๑๑.๕๓ ๐ ๐ ๒ ๘.๐๐ 

๘ เจาหนาท่ีรัฐฉอโกงทรัพย ๐ ๐ ๙ ๑๗.๓๑ ๑ ๔.๐๐ 

๙ ชูสาว ๒ ๗.๖๙ ๒ ๓.๘๕ ๒ ๘.๐๐ 

๑๐ 
ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน เลนการ
พนัน  เสพสุรา หรือทะเลาะวิวาท 

๑ ๓.๘๔ ๔ ๗.๖๙ ๗ ๒๘.๐๐ 

๑๑ ผูบังคับบัญชาไมใหความเปนธรรม ๓ ๑๑.๕๔ ๙ ๑๗.๓๑ ๒ ๘.๐๐ 

๑๒ ผูประกอบการดานการปศสุัตว ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔.๐๐ 

๑๓ เสนอแนะใหขอคิดเห็น,แจงเบาะแส ๑ ๓.๘๔ ๔ ๗.๖๙ ๒ ๘.๐๐ 

รวม ๓๓ 
๑๐๐.๐

๐ 
๕๒ 

๑๐๐.๐
๐ 

๓๗ 
๑๐๐.๐

๐ 

 จากขอมูลตาราง  สรุปการจัดการขอรองเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับ  ดังนี้ 
 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จํานวน ๑๐ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐ ของประเภทขอรองเรียนท้ังหมด  ซ่ึงมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๕  
  
 
 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนมากท่ีสุดลําดับท่ี  ๒  คือ ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน เลนการพนัน
เสพสุรา หรือทะเลาะวิวาท จํานวน ๗ ครั้ง  คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๐ ของประเภทขอรองเรียนท้ังหมดซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนมากท่ีสุดลําดับท่ี ๓  คือ เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติ เอ้ือประโยชนตอพวก
พอง  จํานวน ๕ ครั้ง  คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ ของประเภทขอรองเรียนท้ังหมด  ซ่ึงอยู เกณฑคงท่ีไม
เปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับงบประมาณ ๒๕๕๔  และ ๒๕๕๕ 
 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนมากท่ีสุดลําดับท่ี ๔ คือ การเรียกเก็บเงิน เจาหนาท่ีทุจริต ชูชาว
ผูบังคับบัญชาไมใหความเปนธรรม  และเสนอแนะใหขอคิดเห็น,แจงเบาะแส  จํานวน ๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ
๘.๐๐ ของประเภทขอรองเรียนท้ังหมด  ตามลําดับ  ซ่ึงอยูในเกณฑคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับ
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  



 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนมากท่ีสุดลําดับท่ี ๕ คือ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีรัฐฉอโกงทรัพย
และผูประกอบการดานปศุสัตว จํานวน ๑ ครั้ง คิดเห็นรอยละ ๔.๐๐ ของประเภทขอรองเรียนท้ังหมด
ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับปงบประมาณ ๒๔๕๔ และ ๒๕๕๕  
 ขอรองเรียนท่ีไดรับการรองเรียนนอยท่ีสุดหรือไมมีผูรองเรียน คือ บริการไมสุภาพ  
 จากขอมูลดังกลาวขางตน กรมปศุสัตวควรเรงจัดการประเด็นปญหาขอรองเรียน โดยมีขอเสนอ
และแนะแนวทางการแกไข ดังนี้ 
 ๑) กรณีการเปนเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  - กรณีเจาหนาท่ีไมรูหรือไมทราบ ควรกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีจําเปนบนเว็บไซต หรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวเปนประจํา
หนวยงานหรือการฝกอบรมใหความรูสึกเก่ียวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
  - กรณีเจาหนาท่ีจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ จําเปนตองพิจารณาโทษ
ทางวินัยอยางเด็ดขาดเพ่ือไมใหเปนเยี่ยงอยาง เผยแพรพฤติกรรมการกระทําความผิดตลอดจนการลงโทษ
ผูกระทําผิด เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดรับทราบทางเว็บไซต รวมท้ังนําระบบการคุมครองพยาน และการเปดชองทาง
ใหมีผูแจงเบาะแสมาขยายผล 
 ๒) กรณีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติ เอ้ือประโยชนตอพวกพอง และผูบังคับบัญชาไมใหความเปนธรรม 
  -  ควรเสรมิสรางความมีคุณธรรมและจริยธรรม  
  -  ควรเผยแพรพฤติกรรมการกระทําความผิด และตัวอยางการลงโทษ ใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความรับผิด เพ่ือสรางจรรยาบรรณใหแกเจาหนาท่ี  
  -  สวนกรณีผูบังคับบัญชาไมใหความเปนธรรม เก่ียวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบ ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาแตละคนใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
- สําหรับ... 
 -  สําหรับขอรองเรียนการแตงตั้งโยกยาย ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ควรพิจารณาโดย
รอบคอบและใชระบบคุณธรรม เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
๓)  กรณีประพฤติตนไมเหมาะสม เชน เลนการพนัน เสพสุรา หรือทะเลาะวิวาท                 
  -  ควรกําหนดใหหนวยงานเผยแพรกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของและใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับความรับผิดท้ังทางวินัย และกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือเปนการยับยั้งไมใหเกิดการกระทําความผิด และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีไดรับหมอบหมาย 
ตารางท่ี ๒. เปรียบเทียบประเภทผูถูกรองเรียน (ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)  
 

ตําแหนง 
ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง 

ประเภทบริหาร 
-อธิบด ี  ๐ 

 
๒ 

 
๑ 

ประเภทอํานวยการ 
-ปศุสัตวจังหวัด (อํานวยการสูง) 
-ผูอํานวยการสํานัก 
-ปศุสัตวจังหวัด (อํานวยการตน) 
-ผูอํานวยการกอง 

๐ 
๑ 
๕ 
๑ 

๓ 
๐ 
๒ 
๐ 

 
๑ 
๐ 
๑ 
๐ 

ประเภทวิชาการ ๐   



-นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 
-นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
-นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
-นักวิชาการสัตวบาล 
-นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
-นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
-ผูเชี่ยวชาญ 

๐ 
๐ 
๑ 
๐ 
๑ 
๐ 

๕ 
๒ 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 
๐ 

๑ 
๐ 
๑ 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 

ประเภทท่ัวไป 
-ปศุสัตวอําเภอ 
-สัตวแพทยอาวุโส 
-สัตวแพทย 
-เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
-เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
-เจาพนักงานธุรการ 
-นายชาง 

๓ 
๐ 
๒ 
๐ 
๐ 
๒ 
๓ 

๐ 
๕ 
๑ 
๐ 
๒ 
๑ 
๐ 

 
๑ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

  
จากขอมูลตาราง  สรุปประเภทผูถูกรองเรียน  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับ  ดังนี้   
 ๑. ประเภทผูถูกรองเรียนมากท่ีสุด  คือ ประเภทท่ัวไป   ตําแหนงสัตวแพทย  จํานวน ๓ ครั้ง     ซ่ึงมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕   
๒.ประเภท… 
                     ๒. ประเภทผูถูกรองเรียนมากท่ีสุดรองลงมา คือ ประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ และ
ประเภทวิชาการ  จํานวน ๑ ครั้ง  ตามลําดับ  ซ่ึงมีแนวโนมลดลง  เม่ือเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕  
๓. ประเภทผูถูกตองเรียนนอยท่ีสุดหรือไมถูกรองเรียน  คือ ประเภทวิชาการ  ตําแหนงนายสัตวแพทยชํานาญ
พิเศษ  
 ซ่ึงคิดเปนรอยละของประเภทผูถูกรองเรียน  ดังกราฟท่ีแสดง 

 
กราฟแสดงรอยละประเภทของผูถูกรองเรียน 
 

๔.๐๐% 
๘.๐๐% 

๑๖.๐๐% 

๓๗.๐๐% 

๔๐.๐๐% 

ประเภทบริหาร 

ประเภทอํานวยการ 

ประเภทวิชาการ 

ประเภททั่วไป 

ไมระบุตําแหนง 

 

 

 



ตารางท่ี ๓  แสดงความสัมพันธระหวางประเภทขอรองเรียนกับตําแหนงผูถูกรองเรียน 

ลําดับ
ท่ี 

ขอรองเรียน 
ประเภทตําแหนงผูถูกรองเรียน 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 
สูง ตน สูง ตน ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง มรต. รวม 

๑ 
การจัด ซ้ื อจั ด
จาง 

- - - - - ๑ - - - - - - 
๑ 

๒ 
การเรียกเ ก็บ
เงิน 

- - - - - - - - - - - ๒ 
๒ 

๓ 
บ ริ ก า ร ไ ม
สุภาพ 

- - - - - - - - - - - - 
- 

๔ 
การปฏิบัติงาน
ลาชา 

- - - - - - - - - - - - 
- 

๕ 

ก า ร เ ป น
เจาหนาท่ี 
ไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ 

- - - - - ๑ - - ๑ ๔ - ๔ ๑๐ 

๖ 

เ จ า หน า ท่ี รั ฐ
ปฏิบัติ  
เ อ้ือประโยชน
ตอพวกพอง 

- - - - - - - - - - - ๔ ๔ 

๗ 
เ จ า ห น า ท่ี
ทุจริต 

- - - - - - - - - ๒ - - 
๒ 

๘ 
เ จ า หน า ท่ี รั ฐ
ฉอโกงทรัพย 

- - - - - - - - - ๑ - - ๑ 

๙ ชูสาว - - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒ 
๑๐ 
 
 
 
 
 

ประพฤติตนไม
เหมาะสม เชน 
เลนการพนัน 
เสพสุรา หรือ
ทะเลาะวิวาท 
 

- - - - ๑ - - - ๒ ๑ - - ๓ 

 
๑๑ 
 

ผูบังคับบัญชา
ไมใหความ 
เปนธรรม 

๑ - - ๑ - - - - - ๑ - - 
๔ 
 

๑๒ 
ผูประกอบการ
ดานการ 
ปศุสัตว 

- - - - - - - - - - - ๒ ๒ 

๑๓ 
เ สนอแนะ ให
ขอคิดเห็น 

- - - - - - - ๑ - ๒ - ๓ ๖ 



 
 จากขอมูลตาราง  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเด็นขอรองเรียนกับตําแหนง         ผูถูก
รองเรียน  พบวา  
 ๑. มีการรองเรียนโดยไมระบุตําแหนงมากท่ีสุด คือ จํานวน ๑๖ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๔๓.๒๔ 
 ๒. รองลงมา คือ ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  จํานวน ๑๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒๙.๗๒ 
 ๓. ลําดับท่ีสาม คือ ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  จํานวน ๓ ครั้ง  คิดเปนรอยละ ๘.๑๑ 
 ๔. ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอํานวยการระดับตน  มีการรองเรียนจํานวน  ๑ ครั้ง            
คิดเปนรอยละ ๒.๗๐   ตามลําดับ 
จากการวิเคราะหจึงเห็นไดวา  ตําแหนงผูรองเรียนประเภทท่ัวไป ถูกรองเรียนในอันดับตน  ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีและตําแหนงในระดับของหัวหนางานผูมีประสบการณ มีความรู ความสามารถสูง ดังนั้น หากเจาหนาท่ี
ในหนวยงานระดับตางๆ ถูกรองเรียนเปนจํานวนมาก ยอมสงผลกระทบเชิงลบตอภาพลักษณของกรมปศุสัตว
และความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งสายงานประเภทท่ัวไป ดานสัตวแพทยและ
สัตวบาล ซ่ึงเปนสายงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว เพ่ือใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติราชการตองมีความโปรงใสถูกตองตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา  เพ่ือปองกันมิใหเจาหนาท่ีของรัฐกระทําผิดประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
๑)  เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของผูบริหารในการสรางความโปรงใสในองคกร 
๒)  กําหนดแนวทาง คูมือในการปฏิบัติงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ลดการใชดุลพินิจหรืออํานาจหนาท่ีมิชอบของเจาหนาท่ี 
๓)  รณรงคเสริมสรางคานิยมทําดี ความมีวินัย จรรยาขาราชการ ความเปนขาราชการท่ีดีและการกํากับดูแล
องคกรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม               ใหกับ
เจาหนาท่ีทุกระดับ  
๔)  สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การเฝาระวังการทุจริต การแจงขอ
รองเรียน เปนตน 
 
 
 
 
ตารางท่ี  ๔… 
 
ตารางท่ี  ๔  ประเภทชองทางการรองเรียน (ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 
 

ชวงทางการรองเรียน 
ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
รองเรียน 

ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

จํานว
นครั้ง 

ร อ ย
ละ 

จํานว
นครั้ง 

ร อ ย
ละ 

จํานว
นครั้ง 

ร อ ย
ละ 

อธิบดีกรมปศุสัตว หนังสือรองเรียน 
๑๕ 

๕๗.๖
๙ 

๑๔ 
๔๒.๔
๒ 

๑๘ 
๖๔.๒
๘ 

ปลัดกระทรวงเกษตร หนังสือรองเรียน ๑ ๓.๘๔ ๓ ๙.๐๖ ๑ ๓.๕๗ 

รวม ๑ - - ๑ ๑ ๒ - ๑ ๓ ๑๑ ๑ ๑๖ ๓๗ 



และสหกรณ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หนังสือรองเรียน 

๐ 
๐ 

๕ 
๑๕.๑
๕ 

๐ ๐ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี หนังสือรองเรียน ๐ ๐ ๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ 
สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

หนังสือรองเรียน 
๐ 

๐ 
๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ 

สํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน 

หนังสือรองเรียน 
๐ 

๐ 
๒ ๖.๐๖ ๑ ๓.๕๓ 

สํานักงาน ป.ป.ช. หนังสือรองเรียน ๐ ๐ ๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ 
คณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 

หนังสือรองเรียน ๐ ๐ ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐ 

ศูนยรับเรื่องรองทุกข
ของรัฐบาล สายดวน
หมายเลข ๑๑๑๑ 

หนังสือรองเรียน ๓ 
๑๑.๕
๓ 

๑ ๓.๐๓ ๐ ๐ 

ศูนยรับขอรองเรียนกรม
ปศุสัตว 
 
 
 
 

หนังสือรองเรียน ๐ ๐ ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐ 
โทรศัพท ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓.๕๗ 
 
จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส 
E-Mail 

 
๐ 
 
 

 
๐ 
 
 

 
๐ 
 
 

 
๐ 
 
 

 
๖ 
 
 

 
๒๑.๔
๒ 
 

 
รวม 

๑๙ ๑๐๐ ๓๓ ๑๐๐ ๒๘ ๑๐๐ 

 
จากขอมูลตาราง  สรุปประเภทชองทางการรองเรียน  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับ  ดังนี้   
๑. การรองเรียนท่ีผูรองเรียนนิยมท่ีรองเรียนมากท่ีสุด คือ หนังสือรองเรียนท่ีสงไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จํานวน ๑๘ ครั้ง จากท้ังหมด ๒๘ ครั้ง  
คิดเปนรอยละ ๖๔.๒๘  
๒. การรองเรียนผานศูนยรับขอรองเรียน  ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีเพียง ๖ ครั้ง จากจํานวน ๒๘ ครั้ง  
คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๔  
แสดงใหเห็นวา ผูรองเรียนมีความเชื่อม่ันตอระบบการบังคับบัญชาและหนวยงานอ่ืน           ท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมาย  สวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุจากการมีระบบการติดตาม หรือผูรองเรียนอาจไมทราบวามีศูนยรับขอ
รองเรียนกรมปศุสัตว ทําใหขาดความเชื่อม่ันตอระบบการจัดการศูนยรับเรื่องรองเรียน              ของ
หนวยงาน แตอยางไรก็ตามการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนก็เพ่ือใหเกิดประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียนให
เปนระบบ  ท้ังดานการตอบสนองขอรองเรียน การติดตาม การวิเคราะห  และการประเมินผล รวมท้ังนําขอมูล
ท่ีไดจากการรองเรียนไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตวใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการแผนดิน 

 
รวมท้ัง... 



๑. นายสัตวแพทยชํานาญการ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดยืมเงินจาก
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแลวไมสงหลักฐานใบสําคัญเพ่ือโอนลางเงินยืมภายในเวลาท่ีกําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึง
เจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดติดตามทวงถามดวยวาจาหลายครั้ง และปศุสัตวจังหวัดไดมีหนังสือสั่งการ
แลวไมรีบดําเนินการ พรอมท้ังไมแจงเหตุขัดของใหทราบ จนเวลาลวงเลยไป ๕๐ วัน ปศุสัตวจังหวัดจึงมีหนังสือ
สั่งการเปนครั้งท่ีสอง จึงสงหลักฐานครบถวน รวมเวลาท่ีไมสงหลักฐานโอนลางเงินยืม ๖๐ วัน แตเนื่องจาก     
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน จึงงดโทษโดยใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือ 

๒. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สถานีพัฒนาอาหารสัตว ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
จําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เปนเวลา ๗ ป ๖ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท ในความผิดฐานฆาคนตาย
โดยเจตนา และพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร โดยไมไดรับ
อนุญาต ลงโทษไลออกจากราชการ 

๓. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานท่ัวไป ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ไมไดมาปฏิบัติงานในวันท่ี 
๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ลงชื่อปฏิบัติงานแตไมอยูปฏิบัติงานในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และไมไดปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายในวันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๖ ลงโทษตัดคาจาง ๕% เปนเวลา 
๓ เดือน (คําสั่งผูอํานวยการสํานัก) 

๔. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานเล้ียงสัตวทดลอง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไมมาปฏิบัติ
ราชการในวันท่ี ๒ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไมแจงใหหัวหนากลุมสัตวทดลองทราบ ประกอบกับเคยถูก
สอบสวนในเรื่องดังกลาวมาหลายครั้งแลว ไมปรับปรุงพฤติกรรมใหดีข้ึน ลงโทษลดข้ันคาจาง ๑ ข้ัน 

๕. พนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานผูชวยสัตวบาล ถูกจับกุมในขอหามียาเสพติดไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายและพบของกลางยาบา จํานวน ๑๕ เม็ด โดยใหการรับสารภาพเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชา ลงโทษไลออกจากราชการ (คําสั่งผูวาราชการจังหวัด) 

จากขอมูลการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของเจาหนา ท่ีกรมปศุสัตว  

สรุปไดวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีขาราชการท่ีถูกลงโทษ ท้ังสิ้น ๑ ราย ไดแก งดโทษโดยใหทําทัณฑบนไว

เปนหนังสือ มีลูกจางประจําท่ีถูกลงโทษจํานวน ๓ ราย ไดแก ไลออกจากราชการ ๑ ราย ตัดคาจาง ๕% เปน

เวลา ๓ เดือน ๑ ราย และลดข้ันคาจาง ๑ ข้ัน ๑ ราย สวนพนักงานราชการมีผูถูกไลออกจากราชการ จํานวน 

๑ ราย   

๕. บทวิเคราะหและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 จากผลการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรม
ปศุสัตว ขอมูลการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ พบวา ในกรมปศุสัตวยังคงปรากฏใหเห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ในเรื่องของการวิ่งเตน 
โยกยาย และซ้ือขายตําแหนง การนําทรัพยสินหรือเวลาราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวและเรื่องของการ
เลือกปฏิบัติ ซ่ึงการพบเห็นพฤติกรรมดังกลาวจากผลสํารวจสวนใหญคาดวา การทุจริตประพฤติชอบอาจมา
จากสาเหตุจากตัวเจาหนาท่ีท่ีขาดจิตสํานึก หรือเกรงกลัวผูมีอิทธิพล และผูรับบริการมีพฤติกรรมสงเสริมให
เจาหนาท่ีเกิดการทุจริต และสาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคาดวามาจากนักการเมืองท่ีเขามาแทรกแซงการ
ทํางานของขาราชการประจํา การมีผลประโยชนรวมกัน และภาคการเมืองเขามาควบคุมองคกรภาครัฐและ



แทรกแซงกระบวนการโยกยาย แตงตั้งขาราชการจนทําใหเกิดการวิ่งเตนซ้ือขายตําแหนงอยางท่ีไดยินกัน
แพรหลายในปจจุบัน เม่ือพิจารณาแลวอาจกลาวไดวาท้ังหมดเปนเพียงการคาดการณหรือการแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางใหกรมปศุสัตวไปปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและ
เปนธรรมมากข้ึน อาจจะไมใชเหตุผลท่ีถูกตองท้ังหมด เนื่องจากเม่ือพิจารณาผลการจัดการขอรองเรียน 
ของกรมปศุสัตว ในปงบประมาณเดียวกันแลว พบวา ประเด็นขอรองเรียนท่ีถูกรองเรียนสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ี
ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เจาหนาท่ีรัฐฉอโกงทรัพย ผูบังคับบัญชาไมใหความเปนธรรม และเจาหนาท่ีรัฐ 
ปฏบิัติ เอ้ือประโยชนตอพวกพอง ตามลําดับ ปญหาเหลานี้ยอมสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีไมได
ยึดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบแสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง
หรือพรรคพวก จึงทําใหผูรองเรียนไมมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ประกอบกับ
ความสัมพันธระหวางขอรองเรียนกับตําแหนงผูถูกรองเรียนปรากฏวา ตําแหนงปศุสัตวจังหวัด นายสัตวแพทย 
นักวิชาการสัตวบาล ถูกรองเรียนอยูในอันดับตน ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและเปนตําแหนงในระดับของ
หัวหนางานหรือผูมีประสบการณ มีความรู ความสามารถสูง ยอมสงผลกระทบเชิงลบตอภาพลักษณและความ
เชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งสายงานดานสัตวแพทยและสัตวบาล ซ่ึงเปนสายงาน
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว 

  

 

 จากบทวิเคราะหขางตน จึงขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมปศุสัตว ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ๑. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมยกยอง เชิดชูความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยตอตานการทุจริต 
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลใหกับหนวยงานภาครัฐ 

เจาหนาท่ีทุกคนถือเปนสวนสําคัญในการดําเนินการ หากเจาหนาท่ีในองคกรเปนผู ท่ีมีความรู
ความสามารถ มีความประพฤติดี มีความรักและผูกพันและภาคภูมิใจในองคกร ยอมเปนการสงเสริมใหการ
ดําเนินการภายในองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการและประเทศชาติ  
ในสวนของทัศนคติหรือคานิยมท่ีมีตอสถานการณทุจริตคอรรัปชั่นก็เปนสิ่งสําคัญตอการความเชื่อม่ันในองคกร  
ซ่ึงในปจจุบันยังปรากฏวาสวนใหญเห็นวาเปนเรื่องท่ีนารังเกียจและตองดําเนินการปราบปรามอยางเด็ดขาด  
มีเพียงบางสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องธรรมดาและสามารถยอมรับได แมวาจะเปนเสียงสวนนอยแตก็ไมควร 
นิ่งนอนใจ  เพราะหากคนในสังคมหรือในองคกรมีคานิยมและทัศนคติท่ีถูกตองยอมทําใหผู ท่ีกระทําผิด  
หรือคิดท่ีจะกระทําผิดเกิดความละอายจนไมกลาลงมือทํา ซ่ึงแนวทางการสงเสริมทัศนคติ คานิยมเก่ียวกับ
ความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนแนวทางในการเริ่มตนท่ีดีของกระบวนการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยมีมาตรการดังตอไปนี้ 

๑.๑ เสริมสรางแนวคิด จิตสํานึกท่ีดี โดยการสรางคานิยมทําดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ควบคูไปกับ
การสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

๑.๒ สรางกระบวนการเรียนรู คานิยมการเปนขาราชการท่ีดี และมีทัศนคติในการตอตาน รังเกียจการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับ  

๑.๓ รณรงค ประชาสัมพันธ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมยกยองทําดี ผานสื่อตางๆ ให
เจาหนาท่ีทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ  



๑.๔ กําหนดใหมีหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางความมีวินัย การปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักธรรมาภิบาล 

๒. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การใหบริการประชาชน ภาคเอกชน หรือแมแตระหวางเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเอง ดังนั้นการ
ใหบริการดานขอมูลขาวสารยอมเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนตอความโปรงใสในการปฏิบัติภารกิจขององคกร  
ซ่ึงการใหบริการหรือการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ตองกระทําภายใตความเทาเทียม ซ่ือสัตยสุจริต พรอมรับผิดชอบ ตอบสนองและรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน และดําเนินการอยางโปรงใส กลาวคือ การดําเนินงานขององคกรตองจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลตางๆ ผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม หลากหลายชองทาง เพ่ือใหทุกคนเขาถึงขอมูล 
สามารถติดตามขาวสาร สามารถตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีใหเปนไปอยางถูกตอง เปนธรรม สําหรับ
การเปดโอกาสใหมีการรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถเปน
หลักประกันการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและใหความเปนธรรมกับทกฝาย ดังนั้น การกําหนดชองทางการ
รองเรียน กระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนถือเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของแตละองคกรอีกทางหนึ่ง 

 

๒.๑ สงเสริม เผยแพร สื่อสาร ประชาสัมพันธ ชองทางการรองเรียน ผานสื่อตางๆ โดยขอความรวมมือ
จากทุกฝายในการแจงเบาะแส การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว ให
รับทราบโดยท่ัวกัน เชน กําหนดใหมีหนวยประชาสัมพันธ Call Center เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
หนวยงาน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ เปนตน 

๒.๒ พัฒนาชองทางการรองเรียน การแจงเบาะแส เก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบในกรม
ปศุสัตวใหเหมาะสม หลากหลาย และปลอดภัย พรอมท้ังเผยแพรใหทุกคนรับทราบผานสื่อตางๆ ใหแพรหลาย 

๒.๓ เผยแพรความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมท่ีเขาขายทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโยมิชอบของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว และขอมูลผลดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของ
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเพ่ือปองกันมิใหเปนแบบอยางแกบุคคลอ่ืน 

๒.๔ สรางความเขมแข็งของเครือขายในการตรวจสอบ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปสุสัตว
ใหมีระบบหรือข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือเปนหลักประกันหรือสรางความเชื่อม่ันให
บุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบและผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นๆ 

๓. เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต 

การตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจขิงเจาหนาท่ีรัฐเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะหากปลอยใหใชอํานาจตาม
อําเภอใจ แสวงหาประโยชนสวนตน หรือแมแตการเปดโอกาสใหใชดุลพินิจโดยมิชอบ ยอมเปนการเปดโอกาส
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดงายข้ึน ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบตางๆ จึงเปนกลไกท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ของการตอตานการทุจริตในภาครัฐ และตองดําเนินการกับเจาหนาท่ีทุกระดับ โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีเปนมาตรการหนึ่งในการควบคุม ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และ
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ กฎหมายคุมครองพยานหรือผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน เพ่ือเปนการสราง
กําลังใจใหเครือขายหรือผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชน  



๓.๑ เสริมสราง กระบวนการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจ และการบังคับใชกฎหมาย 

๓.๒ จัดใหมีการกําหนดคุณลักษณะ องคประกอบหรือกิจกรรมในการจัดทําแผนและการดําเนินการ
จัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลหรือเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ  

๓.๓ เสริมสรางความเข็มแข็งและใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงาน
ตรวจสอบจากภายนอก ในการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๓.๔ เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดใหมีระบบ
ปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

๓.๕ กําหนดใหมีการประเมิลผลวัดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๓.๖ สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

 

 

 

๔. พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และพัฒนาองคความรูในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสรางความรู ทักษะ การกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการกํากับ
ดูแลการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๔.๑ เผยแพรความรู ความเขาใจ และจัดใหมีคูมือ การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หรือการ
ประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือซักซอมความเขาใจใหชัดเจน ถูกตอง เพ่ือปองกันมิใหการกระทําผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการ 

๔.๒ เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีทุกระดับมีความรักและผูกพัน 
และมีความภาคภูมิใจในองคกร เพ่ือสนับสนุนการทํางานขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๑ : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหแกหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปน
การวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

๑.๑ สงเสริมการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑.๑ เสริมสรางความรูความ
เขาใจแกเจาหนาท่ีของ        
กรมปศุสัตวใหปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
เรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท และความมีวินัยโดย
สอดแทรกเนื้อหาไวในหลักสูตร
การอบรมเจาหนาท่ี การ
ประชุมสัมมนา 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการ
สอดแทรก 

อยางนอย ๑ หลักสูตร - กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 

๑.๑.๒ โครงการฝกอบรม
ขาราชการบรรจุใหม 

ระดับความสําเร็จในการจัด
อบรมโครงการขาราชการ 
บรรจุใหม 

๑๐๐% - 

๑.๒ สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุก
ระดับไดเรียนรูและปฏิบัติหนาท่ี
ดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
 

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขารวม
โครงการ 

๘๐ คน - กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 



มาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

๑.๓ สงเสริมการเรียนรูเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑.๓.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
รณรงคดานวัฒนธรรมและสราง
คานิยมรักความซ่ือสัตวสุจริต  
 

ระดับความสําเร็จในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธให
เจาหนาท่ีไดรับทราบ 

สํานัก/กอง - กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 

 ๑.๓.๒ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
คานิยมทําดี ความมีวินัย จรรยา  
ขาราชการ ความเปนขาราชการ
ท่ีดี และการกํากับดูแลองคการ
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความสําเร็จในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธให
เจาหนาท่ีไดรับทราบ 

สํานัก/กอง - กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 

๑.๔ สงเสริมคานิยมการยกยอง
และเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย
สุจริต การตอตานการทุจริต 

๑.๔.๑ โครงการยกยอง
หนวยงานใสสะอาด  
 

จํานวนหนวยงานท่ีไดรับ
การยกยอง 

สวนกลาง 
   - สํานัก/กองหรือ
เทียบเทา แบงตามประเภท
ภารกิจหลัก/สนับสนุน 
ประเภทละ ๖ หนวยงาน
สวนภูมิภาค 
    - สํานักงานปศุสัตวเขต 
จํานวน ๑ หนวยงาน 
    - สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
จํานวน ๙ หนวยงาน 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ บาท กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 



มาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

๑.๔.๒ โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
การยกยอง 

ขาราชการ  ≥๓  คน 
ลูกจางประจํา ≥๓ คน 
พนักงานราชการ ≥๓ คน 

๑.๔.๓ โครงการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

จํานวนขาราชการท่ีไดรับ
การคัดเลือก 

๓ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

วัตถุประสงค : มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชานในการติตดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล 
รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

๒.๑ บูรณการหนวยงานกับ
องคกรทุกภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๒.๑.๑ จัดใหมีชองทางรับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอ
รองเรียนท่ีสะดวกและหลากหลาย 

จํานวนชองทางท่ีในการรับ
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอ
รองเรียนท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย 

อยางนอย  
๕ ชองทาง 

- ศูนยรับขอรองเรยีน
และ 

กองการเจาหนาท่ี 

 ๒.๑.๒ เผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนของกรม   
ปศุสัตว 

จํานวนชองทางท่ีเผยแพร อยางนอย ๑ 
ชองทาง 

- ศูนยรับขอรองเรยีน
และ 

กองการเจาหนาท่ี 
๒.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

๒.๒.๑ ประกาศข้ันตอน 
กระบวนการสําหรับการ
แกปญหาเรื่องรองเรียนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดการและตอบสนอง
ขอรองเรียน 

รอยละ ๑๐๐ - ศูนยรับขอรองเรยีน
และ 

กองการเจาหนาท่ี 

๒.๒.๒ กิจกรรมตอบสนองการรับ
ฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
ขอรองเรียน 

รอยละของการตอบสนอง ๑๐๐% - ศูนยรับขอรองเรยีน
และ 

กองการเจาหนาท่ี 
 ๒.๒.๓ เผยแพรความรูความเขาใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรขอมูลใหเจาหนาท่ี

เผยแพรทุก 
สํานัก/กอง 

- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 



มาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

หนาท่ีท่ีเขาขายการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี 
กรมปศุสัตว 

รับทราบ กองการเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๓ : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค : มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสู
ระดับภูมิภาค สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนากฎหมาย
ท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางประสิทธิภาพในการคุมครองพยานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับองคการอ่ืนระหวางประเทศ 

 
มาตรการ/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบ ควบคุม 
และถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑ สรางระบบควบคุม
ภายใน 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 
 

รอยละ ๘๐ - สํานักเลขานุการกรม 

๓.๑.๒ สรางระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 
 

รอยละ ๘๐ - กองแผนงาน 

๓.๒ สรางกลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๓.๒.๑ การจัดทําขอมูลผลการ
จัดซ้ือจัดจางของโครงการ
ท้ังหมด ตามท่ีกฎหมายกําหนด
บนเว็บไซต 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 

รายงาน
ประจาํป

สรุปผลการ
จัดหาพัสดุของ

โครงการ
ท้ังหมดตาม 

วิธีการจัดซ้ือจัด
จาง 

- ทุกหนวยงาน 
 

๓.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพของ
กฎหมายเพ่ือใชในการปองกัน

๓.๓.๑ เผยแพรกฎ ระเบยีบใน
การคุมครองพยาน หรือผูให

จํานวนชองทางท่ีเผยแพร 
 

อยางนอย ๑ 
ชองทาง 

- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 



มาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

กองการเจาหนาท่ี 

๓.๓.๒ เผยแพรกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอ่ืน 

จํานวนชองทางท่ีเผยแพร อยางนอย ๑ 
ชองทาง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค : มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
แกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน รวมถึงองคกรอ่ืน
ระหวางประเทศ 

 
มาตรการ/แนวทางการ

ดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 

๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๔.๑.๑ เผยแพรความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเขา
ขายการทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ระดับความสําเร็จในการเผยแพร เผยแพรให
เจาหนาท่ี
ทราบอยาง

นอย  
๒ ชองทาง 

- กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 

๔.๑.๒ จัดพิมพเอกสารรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาสําหรับขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ
และนโยบายกํากับดูแลองคการ
ท่ีดีแจกใหกับหนวยงานระดับ
สํานัก/กอง 

- ระดับความสําเร็จในการ
เผยแพร 
 
 
  

จํานวน 
๑,๐๐๐ เลม 

 
 
  

๖๐,๐๐๐ บาท กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม และ 

กองการเจาหนาท่ี 

 


