


รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกรมปศสุตัว์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑.ผลการดําเนินการ 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

๑. เสริมสร้าง
จิตสํานึก 
ค่านิยมให้
หน่วยงาน
ภาครัฐตาม 
หลักธรรมา 
ภิบาล 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
เกิดค่านิยม 
ยกย่องความดี 
รังเกียจการ
ทุจริต ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ปัจจัยหลัก
แห่ง
ความสําเร็จ 
- เจ้าหน้าท่ี
ของกรมปศุ
สัตว์ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการท่ีดี 
ต่อต้านการ
ทุจริต ทํางาน
เพ่ือประชาชน
และ
ประเทศชาติ 
- เสริมสร้าง
คุณลักษณะ
ของการเป็น
ข้าราชการท่ีมี
คุณภาพ มี
คุณธรรมและ
จิตสํานึกท่ีดี 

 
 
 
 
 
 

 
-จํานวน

หลักสูตรท่ีมี
การสอดแรก 
อย่างน้อย ๑ 
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-จํานวน 
อย่างน้อย  
๑ โครงการ 

 
 

๑.๑ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเรียนรู้
ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท และความมี
วินัย 
 
 
๑.๑.๑ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ีของกรม 
ปศุสัตว์ให้ปฏิบัติงาน
และดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการ
เรียนรู้ตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาท และ
ความมีวินัยโดย
สอดแทรกเนื้อหาไว้ใน
หลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าท่ี การ
ประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต   
๑.โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิง
จริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ 
(Ethical DNA:DLD) 
หลักสูตร มิติใหม่ : มาตรฐาน
ข้าราชการไทย หัวใจธรรมาภิ
บาล 
รุ่นท่ี ๑ ระดับผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน ๑๐๗ 
คน  
ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ณ 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มี
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
   - “คนข้าราชการ: ตามรอย
พระยุคลบาทช่วยชาติอย่างไร”
โดย นางผาณิต นิติทัณฑ์
ประภาศ 
-“หลักคิดจรรยา ธรรมาภิบาล
ท่ีหายไป”  
โดย นางผาณิต นิติทัณฑ์
ประภาศ 
 
รุ่นท่ี ๒ระดับผู้ปฏิบัติงาน 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน ๑๑๙ 
คน  
ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มี
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
   - “คนข้าราชการ: ตามรอย

 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๒ โครงการ
ฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ 
มีเนื้อหาหลักสูตรและ
วิธีการฝึกอบรม ดังนี้ 
หมวด ๑ ปรัชญาการ
เป็นข้าราชการท่ีดี 
หมวด ๒ การสร้าง
วินัย สร้างทีมและ
ความสามัคค ี
หมวด ๓ การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสํานึก
ข้าราชการท่ีดี 
หมวด ๔ การพัฒนา

พระยุคลบาทช่วยชาติอย่างไร”
โดย นายพงศักด์ิ พยัฆวิเชียร 
-“หลักคิดจรรยา ธรรมาภิบาล
ท่ีหายไป”  
โดย เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงเกิดความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในพระ
ราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การนําหลักคุณธรรมจริยธรรม 
มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้องเป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ข้าราชการท่ีดี สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กร 
๒.โครงการอบรมพัฒนาบุคคล
กรสํานักงานปศสุัตว์
กรุงเทพมหานคร สู่ความสําเร็จ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประจําปี ๒๕๕๗ 
 
ผลผลิต   
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“ข้าราชการบรรจุใหม่”จํานวน ๒ 
รุ่น ดังนี้ 
   - รุ่นท่ี ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
นครนายก โดยมีข้าราชการ
บรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน ๘๐ คน  
- รุ่นท่ี ๒๗ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันท่ี ๒๗-๓๑มกราคม 
๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครนายก  
โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้า
ร่วมโครงการ จํานวน ๘๐ คน 
ผลลัพธ์ 

 
 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

สังคมและ
ประเทศชาติ 
หมวด ๕ ความรู้
พ้ืนฐานสําหรับ
ข้าราชการบรรจใุหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการบรรจุใหม่จะได้มี 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนํา
อุดการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการทีดี 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยท่ี 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและกรมปศุ
สัตว์ ประสบการณ์ ในหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติงาน เป็น
ข้าราชการที่มีคณุภาพ มี
คุณธรรมและจิตสํานึกท่ีดี 

 
 

 
 
-ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้าร่วม 
โครงการ 
๑๐๐ คน 

๑.๒ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
หน้าท่ีด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
 
๑.๒.๑ โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ี  

 
 

 
 
ผลผลิต 
๑. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ปี 
๒๕๕๗ 
รุ่นท่ี ๑๓ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์
ทวีธรรมาราม อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสมีา ปฏิบัติธรรม
โดยบวช 
เนกขัมมะ ถือศีล ๘  และ
วิปัสสนากรรมฐาน จํานวน ๘๐ 
คน 
๒. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการทํางาน
ของกองการเจ้าหน้าท่ี ระหว่าง
วันท่ี 
๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรม 
ซีบีส จอมเทียน พัทยา  
จังหวัดชลบุรีโดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖๑ คน 
๓. โครงการเตรียมความพร้อม

 
 
 
 

- 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

สําหรับการเข้าสู่ตําแหน่ง 
หลักสูตร นักบริหารการปศุ
สัตว์ระดับสูง ระหว่างวันท่ี ๔-
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ลํา
พญากลาง 
๔. โครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับการเข้าสู่ตําแหน่ง 
หลักสูตร นักบริหารการปศุ
สัตว์ระดับกลาง ระหว่างวันท่ี 
๑-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ลํา
พญากลาง 
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี หลักสูตร 
“กฎหมายและระเบียบด้าน
การปศุสัตว์ เพ่ือรองรับ AEC 
(ASEAN Economic 
community) ในวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๖. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การพัฒนานิติกร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย ในวันท่ี ๒๙-
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรม 
อโยธยาริเวอร์ อําเภอพระนคร 
ศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 
๕. การพัฒนาบุคลากรหลักสูตร 
“วินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ” ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙๐ คน 
๔. โครงการฝึกอบรมขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  “กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพ่ือการส่งออก”โดยจัดให้มี
การบรรยายในหัวข้อ กฎ 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ระเบียบ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีเข้าข่ายทุจริตฯ และ
การจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้ง
การเสริมสร้างจิตสํานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล” 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานการควบคุมคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก (๔ 
ด่าน/ ๔ จังหวัด) ได้แก่ สระบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
จํานวนท้ังสิ้น  
๑,๗๐๐ คน แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น 
ผลลัพธ์ 
ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติท่ีดี 
ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลัก
แห่งศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีวินัย สามารถนํา
หลักธรรมไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
ตามความเหมาะสมรวมทั้ง
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 
 
 
 

-ระดับ
ความสําเร็จ
ของการใช้สื่อ

ในการ
เผยแพร่ 

๑.๓ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
๑.๓.๑ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม
ทําดี ความมีวินัย 

 
 
 
 

ผลผลิต 
๑. ได้เผยแพร่ข้อมูล 
   - รวมกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย จรรยา
ข้าราชการ ความเป็น

 
 
 
 
- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 

 ๒ สื่อ 

จรรยาข้าราชการ 
ความเป็นข้าราชการท่ีดี
และการกํากับดูแล
องค์การ 
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

ข้าราชการท่ีดีและการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- ข้อมูลพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีท่ี 
เข้าข่ายกระทําผิด และการ
ลงโทษทางวินัย 
   - แนวทางการรับและจัดการ 
ข้อร้องเรียน   
ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
:www.dld.go.th/ethic และ
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
๒. กําหนดนโยบายด้านความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
และป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบใน
กรมปศุสัตว์ แจ้งเวียนให้ทุก
ส่วนราชการทราบและเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบ
พร้อมลงนามรับทราบ 
ผลลัพธ์ 
ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติท่ีดี 
ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลัก
แห่งศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลมีความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีวินัย สามารถนํา
หลักธรรมไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
ตามความเหมาะสม 

  
 

 
-จํานวน
หน่วยงาน 
ท่ีได้รับการ 
ยกย่อง 

๑.๔ ส่งเสริมค่านยิม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตย์
สุจริต การต่อต้านการ
ทุจริต 
๑.๔.๑ โครงการยก
ย่องหน่วยงานใส

 
 
 
ผลผลิต 
กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการจัด
โครงการยกย่องหน่วยงานใส
สะอาด ผลการพิจารณา

 
 

 
- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

๓ หน่วยงาน สะอาด คัดเลือก มีหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล ดังนี้ 
ส่วนกลาง 
ประเภทหน่วยงานตามภารกิจ
หลัก 

รางวัลชมเชย (มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ) ได้แก่ 

(๑) สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

(๒) สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 

(๓) สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

(๔) สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการ 

ปศุสัตว์ 
ประเภทหน่วยงานสนับสนุน 
รางวัลหน่วยงานใสสะอาด  
ได้แก่ 

(๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(๒) กองคลัง 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 
(๑) ศูนย์สารสนเทศ 
(๒) กองการเจ้าหน้าท่ี 
(๓) กองแผนงาน 
ส่วนภูมิภาค 

ประเภทสํานักงานปศุสัตว์เขต 
รางวัลหน่วยงานใสสะอาด  

ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
รางวัลชมเชย ได้แก่ 

สํานักงานปศสุัตว์เขต ๙ 
ประเภทสํ านักงานปศุสั ต ว์
จังหวัด 

รางวัลหน่วยงานใสสะอาด 
ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุดรธานี 

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 
สํานักงานปศสุัตว์
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ผลลัพธ์ 
หน่วยงานยึดม่ันในการทําดี 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้
กรม 
ปศุสัตว์ ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ทํางานของหน่วยงานให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สนองความต้องการของ
ประชาชนและผูรั้บบริการได้
อย่างแท้จริง 

-จํานวน
เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีได้รับการ 

ยกย่อง ๙  คน 
แบ่งเป็น 

ข้าราชการ 
≥๓ คน 

ลูกจ้างประจํา 
≥๓ คน 
พนักงาน 
ราชการ 
≥๓ คน 

๑.๔.๒ โครงการยก
ย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 

ผลผลิต 
กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการจัด
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ดังนี ้
-ข้าราชการ 

(๑) นายสัญญา ย่ิงยวด  
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญ
การพิเศษ  
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
นครนายก 

(๒) นายสุชาติ ตุลยกุล 
เจ้าพนักงานสัตวบาลชํานาญ
งาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สงขลา 

(๓)  นางสาวสุมาลี เมืองแก้ว 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ
การ กองคลัง  
-ลูกจ้างประจํา 

(๑) นายประสาน ดงทอง 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๓  
กองแผนงาน  

(๒) นายชัยรัตน์ จํารูญรักษ์สุ
กิจ ผู้ช่วยช่าง ระดับ ๒  
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์ 

(๓) นายสุนทร เอ่ียมสุดใจ  
พนักงานขับรถยนต์  
สํานักงานปศสุัตว์จังหวัด
สุโขทัย 
-พนักงานราชการ 

(๑) นายสมชาย แพทย์วงษ์ 

- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

เจ้าพนักงานสัตวบาล  
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิต 
ปศุสัตว์  

(๒) นางเกสร พูลน้อย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองแผนงาน  

(๓) นางสาวอภิญญา สุระโส 
นักวิทยาศาสตร์ สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางาน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รักษามาตรฐาน
ความดี เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ 

-จํานวนผู้ท่ี
ได้รับการ

เสนอชื่อเพ่ือ
คัดเลือก  
๓ คน 

๑.๔.๓ โครงการ
คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 

ผลผลิต 
กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือก
ข้าราชการและลกูจ้างประจํา 
เป็นข้าราชการดีเด่น ดังนี้ 
๑.นายจิตศักด์ิ เมืองเขียว 
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิต 
ปศุสัตว์ 
๒.นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์
มงคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 
กองแผน 
๓.นายทวีวัฒน์ ดีมะการ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
สําหรับผู้ท่ีได้รับการเสนอจาก
หน่วยงานแต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือก ให้สมควรยกย่องเป็น
ข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่นในระดับกรมปศุ

- 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

สัตว์ 
ผลลัพธ์ 
ข้าราชการมีความภาคภูมิใจ  
มีจิตสํานึกท่ีดี ยึดม่ันคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 
แก่สังคม 

๒. บูรณาการ
หน่วยงานทุก
ภาคส่วนใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครัฐ 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
- สร้างเครือข่าย
และความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  
 
-
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
คอร์รัปชั่น 
- เปิดโอกาสให้
ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการ
ต่างๆและ
ตรวจสอบการ
ทํางาน 
 
 
 
 

 
 
 
-จํานวน
ช่องทางรับ
เร่ืองอย่างน้อย 
๕ ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพร่ข้ันตอน 
กระบวนการ
สําหรับการ
แก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนการ
ดําเนินงาน 
ทางเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หรือ 

๒.๑ เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 
๒.๑.๑ จัดให้มี
ช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนท่ีสะดวก
และหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒ ประกาศ
ข้ันตอน 
กระบวนการสําหรับ
การแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผลผลิต 
- กรมปศุสัตว์เปิดช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น  
๗ ช่องทาง ดังนี้ 
๑.โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔  
ต่อ ๒๑๓๔โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ 
๔๙๒๗ 
๒.จดหมาย 
๓. website ของกรมปศุสัตว์ 
๔. ศูนย์รับข้อร้องเรียน 
๕.ตู้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
๖.ผ่านอธิบดี/รองอธิบดี/ผอ. 
๗.สื่ออ่ืนๆหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 
- ได้เผยแพร่ระเบียบกรมปศุ
สัตว์ 
ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียนพ.ศ. ๒๕๕๖ผ่านทาง
เว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน : 
www.dld.go.th/request 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
   ท้ังนี้ ได้แจ้งเวียน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบว่าแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน และให้กําหนด
บุคคลผู้รับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียนภายในของแต่ละ
หน่วยงาน และให้

 
 
 
 
- การร้องเรียนในบางครั้ง 
ก็ไม่ปรากฏตัว 
ผู้ร้องเรียนทําให้ขาดข้อมูลและ
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนอง 
ข้อร้องเรียนนั้นได้ 
 
 
 
 

- หน่วยงานท่ีรับข้อร้องเรียน 
ไม่แจ้งเร่ืองให้ 
ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ส่งผลให้
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน ไม่สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

 
ปัจจัยหลัก
แห่ง
ความสําเร็จ 
เจ้าหน้าท่ีกรม 
ปศุสัตว์ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม  

รายงาน
ประจําปี 

 
 
 
 
๒.๑.๓ เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเข้า
ข่ายการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี
กรมปศุสัตว์ 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกทราบ 
- ได้เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีท่ีถูก
ดําเนินการทางวินัยและให้ออก
จากราชการของเจ้าหน้าท่ีกรม
ปศุสัตว์ ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีช่องทางและได้รับ 
การอํานวยความสะดวกในการ
แจ้งข้อมูลการทุจริตภาครัฐ ทํา
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
- เจ้าหน้าท่ีจะได้มีความรู้ความ
เข้าใจไม่ประพฤติผิด ตลอดจน 
นําความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ย่ิงข้ึน 
- นําข้อร้องเรียนไปใช้ในการ 
จัดทําแผนปฏิบัติการและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ของกรม 
ปศุสัตว์ 

๓. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ในการป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครัฐ 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
- สร้างความ
เข้มแข็งในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 
ความสําเร็จ 

ในการ
ดําเนินการ 
๘๐ % 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 
๓.๑.๑ สร้างระบบ
ควบคุมภายใน 
๓.๑.๒ สร้างระบบ
บริหาร 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
ผลผลิต 
กรมปศุสัตว์ ได้มีคําสั่งท่ี ๑๗๕/
๒๕๕๗ลงวันท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๕๗แต่งต้ังคณะทํางานจัด
วางระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงกรม
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
โดยให้หน่วยงานรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปย. ๒) 

 
 
 
 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

- สร้างกําลังใจ
ให้เครือข่าย
หรือผู้ให้ข้อมูล
ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 
- สร้างความ
โปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ปัจจัยหลัก
แห่ง
ความสําเร็จ 
- กลไกการ
ตรวจสอบและ
ความร่วมมือ
ใน 
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตจาก
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้าน
การทุจริตใน
ภาครัฐ 

เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 
 
 
 
 
ความสําเร็จใน

การจัดทํา
รายงาน
ประจําปี

สรุปผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
 
 
๓.๑.๓ เผยแพร่กฎ 
ระเบียบในการ
คุ้มครองพยาน หรือ
ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
๓.๑.๔ เผยแพร่
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 
 
 
๓.๑.๕ การจัดทํา
ข้อมูลผลการจัดซ้ือจัด
จ้างของโครงการ
ท้ังหมดในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมตามท่ี
กฎหมายกําหนดบน
เว็บไซต์ 

และรายงานผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือ
ใช้ประกอบการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุ
สัตว์ และให้หน่วยงานในสังกัด
จัดทําระบบการควบคุมภายใน 
และระบบบริหารความเสี่ยง 
 
- เผยแพร่กฎ ระเบียบในการ
คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
- เผยแพร่กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอ่ืน 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
- รายงานผลการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง รายงานประจําปี
สรุปผลการจัดหาพัสดุของ
โครงการท้ังหมดตามวิธีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกองคลัง กรมปศุ
สัตว์ 
www.dld.go.th/finance 
ผลลัพธ์ 
- การควบคุมการดําเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
- การกําหนดปัจจัยความเสี่ยง
ของการดําเนินการต่างๆ ของ
รัฐ 
- ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกในการแจ้งข้อมูล
การทุจริตภาครัฐ ทําให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

๔. พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 
 
 
 
 
 
ผลท่ีคาดหวัง 
เจ้าหน้าท่ีมี
สมรรถนะใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 
 
ปัจจัยหลัก
แห่ง
ความสําเร็จ 
การประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
ไม่มีพฤติกรรม
ท่ีเข้าข่ายการ
ทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดย 
มิชอบ และ
ให้บริการด้วย
ความเป็นธรรม 
 

 
 
 
 

 
 

เอกสารท่ี
เผยแพร่ 
จํานวน 

๑,๐๐๐ เล่ม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับทราบ
และมีความ
เข้าใจร้อยละ 

๘๐% 

๔.๑ เสริมสร้างความ
มีวินัยและการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ และการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๔.๑.๑ จัดพิมพ์
เอกสารรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับ
วินัย ประมวล
จริยธรรม และจรรยา
สําหรับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการและนโยบาย
กํากับดูแลองค์การท่ีดี
แจกให้กับหน่วยงาน
ระดับสํานัก/กอง
ศูนย์/สถานี 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑.๒ เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ี 
เข้าข่ายการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี
กรม 
ปศุสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 

- ได้ดําเนินการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม และจรรยาและ
นโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
รวมท้ังข้อมูลความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเข้าข่ายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ผ่าน
เว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic   
กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
แทนการจัดพิมพ์เอกสาร 
 
- ได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ท่ี 
เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ี 
  และได้สํารวจสถานภาพ
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือรับทราบสถานการณ์ทาง
จริยธรรมของกรมปศุสัตว์โดย
การสํารวจได้มีคําถามด้าน
ความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จํานวน ๓๐๐ ชดุ โดยได้รับ
แบบสํารวจคืน จาํนวน ๒๔๓ 
ชุด คิดเปน็ร้อยละ ๘๑ ของ
จํานวนท้ังหมด 
ซ่ึงผลสรุปพบว่า  ข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดงบประมาณ จึงได้
เปลี่ยนจากการจัดพิมพ์เอกสาร 
เป็นจัดทําเอกสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์
ของทุกหน่วยงานในสังกัด 



มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

กรมปศุสัตว์ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ได้
รับทราบกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม และจรรยาสําหรับ
ข้าราชการ ลูกจา้ง และ
พนักงานราชการและนโยบาย
กํากับดูแลองค์การท่ีดี 
และพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
การกระทําผิดวินัย และ
นําไปใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม 

๒.ข้อดี/ข้อเสีย 

 ข้อดี 
(๑)การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

(๒) เจ้าหน้าที่ได้รับการปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในเกียรติ และ
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจนศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ด้วยความถูกต้อง เพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

(๓)เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการยกย่อง เกิดจิตสํานึก ค่านิยมในการกระทําความดี ยึดมั่น 
ในคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และเป็นอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืนต่อไป 

(๔) กระบวนการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐมีความเข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการกําหนดให้มีผู้ประสานงานในการจัดข้อร้องเรียน ถือเป็นการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๕)การส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้ง
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของ 
กรมปศุสัตว์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 

ข้อเสีย 



 (๑) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมส่วนราชการระดับจังหวัดได้ ยังไม่ถือว่า 
แผนดังกล่าวประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายในการดําเนินการ จึงเห็นควรให้มีการผลักดันให้ขยายผลสู่ 
ระดับจงัหวัดในปีต่อไป 
 (๒) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสําคัญในการดําเนินการเท่าที่ควร 
เช่น ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บางคนยังเห็นว่าเป็นเรื่องนามธรรม ไกลตัว และไม่เกิดประโยชน์ 
ใด ๆ ต่อตนเอง หรือในเรื่องการพบเห็นการกระทําความผิด คนส่วนใหญ่ไม่อยากมีส่วนรู้เห็น หรือเก่ียวข้อง 
ส่งผลให้การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้อย่างแท้จริง 

๓.ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน 
 (๑) การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 (๒) การเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคสังคมเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๓) การพัฒนาช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 
 
 (๔) การสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตาธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการ
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และ
เพ่ือประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ปัญหาอุปสรรค 
(๑)การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถดําเนินการได้ตาม

เป้าหมายที่กําหนด จึงได้เปลี่ยนแผนการดําเนินการจาการจัดพิมพ์เอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแทนเพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

(๒) ทัศนคติต่อสถานการณ์ทุจริตกรมปศุสัตว์ของเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและ
ยอมรับได้ 

(๓)ขาดการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

๑.๔ ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมปศุสัตว์ 

  จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ากระบวนการเสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมทําดี ความมีวินัย การเรียนรู้
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ รวมท้ัง
ทัศนคติต่อสถานการณ์ทุจริตกรมปศุสัตว์ ในปี ๒๕๕๖ คนส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้



รวมท้ังมีการพบเห็นพฤติกรรมการทุจริต จึงอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนให้ปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์  
ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการได้อย่างแท้จริง 

ในการน้ี จึงขอสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมปศุสัตว์ในปีงบประมาณต่อไป ดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ แก่ข้าราชการทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

(๒) สร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุ
สัตว์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และป้องกันการกระทําผิดใน
กรมปศุสัตว์ 

(๓) สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธ์ิในภารกิจ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

(๔) ให้ความคุ้มครอง ให้เป็นธรรม และสร้างความเข้าใจเมื่อเกิดข้อสงสัยว่ากระทําผิด หรือ
เมื่อเกิดปัญหาทางจริยธรรม 

(๕) รวบรวมและผลิตเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับประมวลจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพ่ือนําไปเป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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