
๑ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดของกรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

มิติท่ี ๑ ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๑.๑ มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ความโปรงใส 

 

 

๕ 
๑. มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการและปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒. มีการสื่อสารถึงความสําคัญของนโยบายดานความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ไปยังเจาหนาท่ีทุกระดับ 
เพ่ือเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติของกรมปศุสัตว รวมท้ังเปนคานิยมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน  
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึง 
๓. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตกรมปศุสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ 

๔. มีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
กรมปศุสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ๔.๑ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

   ๔.๒ โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนานิติกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายใหม 

  ๕. กรมปศุสัตว ไดรับประกาศเกียรติคุณหนวยงานท่ีไดคะแนนสูงสุดรายดัชนี : ดัชนีคุณภาพและการใหบริการตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

   ๕.๑ กรมปศุสัตวไดรับโลจากสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําและประเมินมาตรฐานความโปรงใส ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 
 



๒ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๑.๒ บทบาทของผูบริหารในการ
สงเสริมเรื่องความโปรงใสในองคกร 

๕ 
๑. นโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได 
กรมปศุสัตว 
 
๒. แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๕๘ 
๓. มอบหมายใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมรับผิดชอบ เรื่อง ความโปรงใสและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียนและ
รายงานใหผูรองเรียนทราบตามเวลาท่ีกําหนด 
๔. โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนานิติกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายใหม 
๕. จัดใหมีโครงการยกยองหนวยงานใสสะอาด เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตระหนักและเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรฐานความโปรงใสตรวจสอบได ตลอดจนสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีคุณธรรม 

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของ
หนวยงานในการสรางความโปรงใส 

๕ กรมปศุสัตวไดกําหนดแนวทาง/กิจกรรม เพ่ือใหการทํางานภายในหนวยงานมีความโปรงใส  ๕ ดานดังนี้  
๑. กําหนดนโยบายเก่ียวกับความโปรงใสตรวจสอบได เพ่ือเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติของกรม รวมท้ังเปนคานิยม
สําหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึง 

  ๒. จัดใหมีโครงการยกยองหนวยงานใสสะอาด เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตระหนักและเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรฐานความโปรงใสตรวจสอบได ตลอดจนสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในความซ่ือสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

  ๓.จัดใหมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เชน ขายทอดตลาด ประกาศเชิญชวน ราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือ/จางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส สอบราคา และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน ผานทางเว็บไซต 

๔. เผยแพร ประชาสัมพันธ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบการสงเสริมคุณธรรม จรรยา ความมีวินัย ขอมูลพฤติกรรมและการ
ลงโทษทางวินัย กิจกรรมปองกันปราบปรามการกระทําผิดดานปศุสัตว ผานทางเว็บไซตหนวยงาน 

๕. เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใหบริการดานตาง ๆ ตามภารกิจของกรมปศุสัตว เชน ระบบมาตรฐานปศุสัตวการชันสูตรโรค
สัตว การคํานวณสูตรอาหารสัตว จําหนายสัตว จําหนายเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว การปรับปรุงพันธุสัตวและการจัดการ
ฟารม การตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ความรูดานการปศุสัตว การใหบริการ และขอมูลสถิต/ิรายงาน 
  ๕.๑ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

  ๕.๒ โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนานิติกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายใหม 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 
           มิติท่ี ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร ๕ ๑. เปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

กรมปศุสัตวไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว ณ หองสมุด  
กรมปศุสัตว ตั้งอยูอาคารวิจิตรพาหนะการ ชั้น ๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการเขามาตรวจสอบขอมูล
ขาวสาร และมีเจาหนาท่ีบรรณารักษของกรมปศุสัตว เปนผูรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ไดจําทําปายบอกถึง
ท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานจัดทําไวสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตั้งแตประตูทางเขา 

  ๒. เปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

-จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารราชการ 
-จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการดานประชาสัมพันธ 
-เผยแพรแผนปฏิบัติงาน และรายงานประจําปผานทางเว็บไซตสถาบันฯ 

-มีการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อยางโปรงใส 
ตรวจสอบได ทางเว็บไซต ทางบอรดประชาสัมพันธ 

๓. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานตามมาตรา ๗ และขอมูลเก่ียวกับการกําหนดราคากลาง การประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา จัดทําสรุปผลการการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน  

  ๔. มีการเผยแพรความรูดานปศุสัตว การใหบริการ ในเว็บไซต 

- รายงานสถิติผูเขาชมเว็บไซตกรมปศุสัตว 

  ๕. ในสวนของการเผยแพรขอมูลโดยเฉพาะในประเด็นท่ีสาธารณะใหความสนใจ สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง และ
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจโดยเฉพาะการดําเนินโครงการขนาดใหญท่ีมูลคาสูง เชน สัมปทาน  
กรมปศุสัตวไมมีโครงการเก่ียวกับสัมปทาน 

 

 

 

 



๕ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๒.๒ การมีมาตรฐานการใหบริการ
ประชาชนและประกาศใหทราบ 

๔.๗ กรมปศุสัตวมีหนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวงท้ังหมดดังนี้ 
กองคลัง/กองการเจาหนาท่ี/กองแผนงาน/กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ/กองสารวัตรและกักกัน/ 
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ/กองควบคุมอาหารและยาสัตว/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ 
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ/สํานักงานเลขานุการกรม/สํานักกฎหมาย/สํานักพัฒนาอาหารสัตว/สํานักพัฒนาพันธุสัตว/ 
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว/สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินคาปศุสัตว/สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว/สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว/ 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว/กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว/กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว/กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร/กลุมตรวจสอบภายใน/คณะผูตรวจราชการ 
กรมปศุสัตว/สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร/สํานักงาน 
ปศุสัตวเขต ๑ – ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finance.dld.go.th/th/
http://person.dld.go.th/
http://planning.dld.go.th/th/
http://dldforeign.dld.go.th/index.php/th/
http://aqi.dld.go.th/th/
http://royal.dld.go.th/
http://afvc.dld.go.th/
http://afvc.dld.go.th/
http://niah.dld.go.th/th/
http://secretary.dld.go.th/
http://legal.dld.go.th/
http://nutrition.dld.go.th/
http://breeding.dld.go.th/th/
http://dcontrol.dld.go.th/
http://certify.dld.go.th/th/index.php/en/homepage
http://qcontrol.dld.go.th/
http://qcontrol.dld.go.th/
http://qcontrol.dld.go.th/
http://biologic.dld.go.th/
http://biotech.dld.go.th/
http://extension.dld.go.th/th1/
http://expert.dld.go.th/
http://manage.dld.go.th/
http://manage.dld.go.th/
http://manage.dld.go.th/
http://audit.dld.go.th/
http://audit.dld.go.th/
http://pvlo-bkk.dld.go.th/


๖ 

 
รายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัดของรายกอง/สํานัก 

มิติท่ี ๒ ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบ 

          ๒.๒ การมีมาตรฐานและประกาศใหประชาชนทราบ 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

สํานักงานเลขานุการกรม ๔ / / / / ไปรษณีย ๑.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รับ-สง หนังสือภายนอก 
๒.ประกาศข้ันตอนการใหบริการประชาชนติดบอรด ณ สํานักงาน
เลขานุการกรม 

๓.ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชน ผานเว็บไซต 
สํานักงานเลขานุการ http://secrtary.dld.go.th 

กองคลัง ๕ / / / / ไปรษณีย ๑.ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร ข้ันตอนการประกาศสอบราคา 
ประกวดราคา 

๒.ประกาศข้ันตอนการใหบริการประชาชน ติดบอรดหนากองคลัง 

๓.ประกาศข้ันตอนการใหบริการประชาชน ติดประกาศหนาอาคารอุศุภราช 
๔.ประกาศข้ันตอนการใหบริการประชาชน ผานเว็บไซตกองคลัง 
www.dld.th/finance/th 

๕.ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชน โดยจัดสงทาง
ไปรษณีย 

กองการเจาหนาท่ี ๕ / / / / แจงเวียน
หนวยงาน 

๑.คูมือ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของแตละกลุม/ฝายกองการเจาหนาท่ี  

๒.เผยแพรข้ันตอน กระบวนการดําเนินงานในแตละข้ันตอนท่ีบอรด
ประชาสัมพันธ ดานหนากองการเจาหนาท่ี 

๓.ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชนผานเว็บไซตกอง
การเจาหนาท่ี www.dld.go.th/person 

๔.จัดสงคูมือตัวอยางใหหนวยงานสวนภูมิภาค เชน คูมือตัวอยางคําสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง 

 

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


๗ 

 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

กองแผนงาน ๕ / / / / แจงเวียน
หนวยงาน 

๑.มีการกําหนดคูมือเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน (คูมือการใชระบบบริหาร
ปฏิบัติงานสําหรับจังหวัดนํารอง และสําหรับหนวยงานปฏิบัติ) 
๒.และไดนําคูมือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเผยแพรในเว็บไซตของกอง
แผนงาน เนื่องจากคูมือดังกลาวเปนการทํางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-

Operation) ซ่ึงเปนการติดตอผานระบบออนไลน  
๓.ภาพเว็บไซตกองแผนงาน http://planning.dld.go.th 

๔.คูมือการมใหบริการและข้ันตอนการใชบริการหองสมุด  

๕.รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว ๔ / / / / หนังสือพิมพ ๑.เอกสารมาตรฐานพืชอาหารสัตวแหง กองอาหารสัตว  
๒.ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการแจกจายพันธุพืชอาหารสัตวและเสบียง
สัตวป ๒๕๕๖ เผยแพรใหเจาหนาท่ีทราบและใชบังคับ 

๓.ภาพ webpage สํานักพัฒนาอาหารสัตว หัวขอ งานบริการ ประกาศ
มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการและประชาชนผานเว็บไซต 
๔.การประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชนผานชองทาง
อ่ืน ๆ เชน การจัดตั้งคลังเสบียงสัตวประจําตําบลไวบริการเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
การใหขอมูลขาวสารผานสื่อ เชน หนังสือพิมพ 

สํานักกฎหมาย ๕ / / / / ศูนยขอมูล
ขาวสารฯ 

๑.ประกาศสํานักกฎหมาย เรื่อง กําหนดมาตรฐานและข้ันตอนการ
ใหบริการประชาชนผูมาขอรับบริการ 

๒.นําประกาศกําหนดมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชนผูมา
ขอรับบริการ เผยแพร ประชาสัมพันธ ท่ีบอรดหนาสํานักกฎหมาย  
ศูนยขอมูลขาวสารกรมปศุสัตว และแผนพับประชาสัมพันธ 

 

 

http://planning.dld.go.th/


๘ 

 
 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาต ิ

๕ / / / / เวียน
เผยแพร 

๑.คูมือข้ันตอนการดําเนินงานใหบริการลูกคา ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 17025 

๒.การประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชนในสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ 
๓.ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการประชาชน ผานเว็บไซต 
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 
๔.จัดทําคูมือ ข้ันตอน เปนเอกสารเผยแพรแกประชาชน หรือผูมีสวนได
สวนเสีย 

สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว 

๕ / / / / แผนพับ 
๑.ข้ันตอนการใหบริการ เชน การขอรับใบสุขอนามัย การขออนุญาตนําเขา
วัตถุอันตราย ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและแกไขการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว 
ณ จุดใหบริการภายในสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา 
ปศุสัตว ผานสื่อสิ่งพิมพ แผนพับ และทางเว็บไซต 

สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 

๕ / / / / แผนพับ 
๑.มีข้ันตอนการใหบริการ เชน 

-ข้ันตอนการรับตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 
-ข้ันตอนการปฏิบัติงานวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตว 
-ข้ันตอนการใหบริการและอัตราคาตรวจวิเคราะห 
-ข้ันตอนการรับตัวอยางสินคาปศุสัตวเพ่ือทดสอบคุณภาพ 

๒.บอรดประกาศข้ันตอนการใหบริการหนาหองรับ-สง ตัวอยาง มีประกาศ
ใหบริการบนเว็บไซต เพ่ือใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปรับทราบเรื่องการ
ใหบริการ และมีแผนพับการใหบริการ 

๓.การประกาศ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ข้ันตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการ ผานเว็บไซต 
๔.มีการจัดทําแผนพับข้ันตอนการใหบริการ และข้ันตอนการทํางาน 
ข้ันตอนการใหบริการหองรับ-สง ตัวอยาง โดยจัดทําแผนพับการใหบริการ 



๙ 

 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

ศูนยสารสนเทศ ๔ / / / / แผนพับ ๑.มีการกําหนดคูมือ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของแตละกลุมฝาย ของ
ศูนยสารสนเทศ 

๒.มีการประกาศข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละกลุมฝาย ท่ีบอรด
ประชาสัมพันธ 
๓.การประกาศ เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ข้ันตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานการใหบริการ ผานเว็บไซตศูนยสารสนเทศ 

๔.มีการจัดทําแผนพับข้ันตอนการใหบริการ และข้ันตอนการทํางาน ไวหนา
ศูนยสารสนเทศ 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว ๕ / / / / หนวยงาน ๑.คูมือการใหบริการท่ัวไปและการจําหนายสัตว 
๒.การวิเคราะหอาหารสัตว 
๓.แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบับริการ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว 

๔ / / / / หนวยงาน ๑.ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

สํานักเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑสัตว 

๕ / / / / หนวยงาน ๑.หนังสือประชาสัมพันธ หนวยงานภายใน 

๒.หนังสือประชาสัมพันธ หนวยงานภายนอก 

๓.หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและจําหนายวัคซีน 

๔.ประชาสัมพันธในเว็บไซตสํานักฯ 

๕.ประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธฝายตาง ๆ ภายในสํานักฯ 

๖.รายงานสรุปงบเบิกและจายชีวผลิตภัณฑ 
กลุมตรวจสอบภายใน ๕ / / / / หนวยงาน ๑.ประกาศนโยบายและข้ันตอนการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในของกลุม

ตรวจสอบภายใน 

๒.บอรดประชาสัมพันธ ข้ันตอนการใหบริการ 

๓.ทางเว็บไซต http://audit.dld.go.th 
 

 
       



๑๐ 

 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

กองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว 

๔ / / / / หนวยงาน ๑.ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาของการใหบริการ 

๒.มีการจัดลําดับการใหบริการกอน-หลัง  
๓.แจงอัตราคาบริการ 

๔.ชองทางใหผูรับริการเขาถึงขอมูล 

๕.มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนไมปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  

กองงานพระราชดําริ ๕ / / / / หนวยงาน ๑.ภาพถายสถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสารจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช
บริการ 

๒. สําเนาประกาศภาพถายขาว 

๓.ประชาสัมพันธในเว็บไซต 
คูมือการปฏิบัติงาน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๕ / / / / หนวยงาน ๑.คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ กรมปศุสัตว 

กองสารวัตรและกักกัน ๕ / / / / หนวยงาน ๑.ข้ันตอนการนําเขา-สงออก นําผานราชอาณาจักร 

๒.หลักเกณฑการสํารวจรับรองสถานกักสัตว/ซากสัตว 
๓.รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

๔.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕.ประชาสัมพันธในเว็บไซต 
กองความรวมมือดาน
การปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

๔ / / / / หนวยงาน ๑.คูมือขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ  

๒.เผยแพรการดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศผานเว็บไซตและบอรด
ประชาสัมพันธ 
๓.แบบสอบถามความคิดเห็นผูรับบริการ 

๔.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 



๑๑ 

 
 

หนวยงาน คะแนน
รวม 

มีมาตรฐาน/
คูมือ 

การประกาศมาตรฐาน/คูมือ หลักฐาน 

หนวยงาน กรม เว็บไซต ชองทางอ่ืน 

สํานักควบคุม ปองกัน 
และบําบัดโรคสัตว 

๕ / / / / เว็บไซต ๑.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

๒.ประกาศข้ันตอนการใหบริการผานทางเว็บไซตและบอรดประชาสัมพันธ  
๓.ข้ันตอนการตรวจสอบการขอใบอนุญาตตั้งและดําเนินการสถานพยาบาล 

กองสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว 

๔ / / / / หนวยงาน ๑.แบบสํารวจความพึงพอใจตอเว็บไซต สสส. 
๒.คูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

๓.มาตรฐานการใหบริการประชาชน 
สํานักงานปศุสัตว
กรุงเทพมหานคร 

๕ / / / / หนวยงาน ๑.ข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชน 

๒.ประกาศข้ันตอนการใหบริการผานทางเว็บไซตและบอรดประชาสัมพันธ  
๓.คูมือการขอใชบริการท่ีแสดงข้ันตอนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 
 

ระเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในท่ี
ดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่อง
เงิน/บัญชี 

๔ กรมปศุสัตวมีระบบการตรวจสอบท่ีดําเนินการตรวจสอบมากกวาเรื่องเงิน/การบัญชี มากกวา ๔ ระบบ ไดแก ดานการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจายเงินจากคลัง เงินยืมราชการ รายไดแผนดินและการนําเงินสงคลังการกอ
หนี้ผูกพันและการจัดซ้ือจัดจาง การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS และ e-gp การพัสดุและการบริหารทรัพยสิน ความคุมคาของ
การใชทรัพยากร การควบคุมการใชรถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิง การควบคุมการใชสาธารณูปโภค การสอบทานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กฎบัตรตรวจสอบภายในเพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบความโปรงใส จดัใหมีระบบ และแผนการตรวจสอบภายในในองคกรท่ีครอบคลุม ดานการเงิน/บัญชี ดาน
งบประมาณดานการพัสดุและดานประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

สอบตรวจความถูกตองของการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี และประเมินความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในศูนย  

๒.๔ การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองตอ
สาธารณะ 

๓  ๑. กรมปศุสัตว มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ผูบริหารระดับ สํานัก/กองข้ึนไป และตอสาธารณะอยางนอย ๓ ชองทาง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๒.๕ การเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ
ราชการ 

๔ ๑.กรมปศุสัตวไดเผยแพรงานตามภารกิจหลักใหสาธารณะชนไดทราบ ท้ังผานเว็บไซตกรมปศุสัตว เอกสารรายงานประจําป 
วารสารกรมปศุสัตว เปนตน  

  ๒.จากการเผยแพรตามภารกิจ ขอ ๑ แลว ยังเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับ
การบริการ ผานชองทางตาง ๆ เชน ผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด โทรศัพท ตูรับขอคิดเห็น ผานศูนยรับขอรองเรียน
กรมปสุสัตว E-mail หรือผานสื่อหนังสือพิมพ รวมท้ังการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  ๓.อธิบดีกรมปศุสัตว ไดใหความสําคัญกับทุกหนวยงาน ประชาชน ผูรับบริการ โดยไดกําหนดนโยบายการบริหารงานของ
กรมปศุสัตวปงบประมาณ ๒๕๕๖ การสรางความสุข ความพึงพอใจใหแกผูรับการบริการ ไมวาจะเปนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
หรือผูประกอบการดานปศุสัตว และตองการใหกรมปศุสัตวชวยใหสังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุขเกิดความสามัคคี
ปรองดองใหสังคมปศุสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประชาสังคมและประเทศชาติ เปน ๖ ดาน ดังนี้ 
-ดานอํานวยการ ใหเรงรัดปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต รวมท้ังใหมีการบังคับใชกฎหมาย ขอใหทุกหนวยงานทํางานเปนทีม  

-ดานสุขภาพสัตว ใหมีการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตว การสรางเครือขายการเฝาระวังโรครวมถึงการใหบริการ
ใหประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
-ดานมาตรฐานสินคา พัฒนาระบบการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อโรคและสารตกคาง 
รวมท้ังการใหความรูแกผูบริโภคสินคาปศุสัตว โดยรูปแบบการดําเนินงานดานมาตรฐานจะใหผูบริโภคสินคา 
ปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

  ๔. เปดใหประชาชน เกษตรกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เจาหนาท่ี เขามามีสวนรวมตามภารกิจหลักของกรม ดังนี้ 

-ดานการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาดานการปศุสัตว ในการจัดทําแผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๕ ประกอบดวย บริบทและทิศทางการปศุสัตวโลก ศักยภาพดานการปศุสัตวไทย ซ่ึงกรมปศุสัตวไดจัดเวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และไดเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชาชน ผูขอรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

-ดานสุขภาพสัตว มีการนําขอมูลเก่ียวกับประกาศการรับตัวอยาง มาตรฐานการชันสูตรโรคไขหวัดนก การชันสูตรโรควัว
โรคในโคกระบือ การชันสูตรโรควัวบาในโค การชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูดในผึ้ง การชันสูตรโรคยูโรเปยนฟาวลบรูด
ในผึ้ง การชันสูตรโรคปากและเทาเปอย การชันสูตรโรคทอราชินโดรมในกุง รวมถึงจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมพรอมรับมือโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจและรับทราบสถานการณโรคในปจจุบัน 
เรียนแนวทางการควบคุมและปองกันโรคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการทําแผนแมบทกรมปศุสัตว
ของไทย 

-ดานสุขภาพสัตว มีการนําขอมูลเก่ียวกับประกาศรับตัวอยาง มาตรฐานการชันสูตรโรคไขหวัดนก การชันสูตรโรควัวโรค
ในโคกระบือ การชันสูตรโรควัวบาในโค การชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูดในผึ้ง การชันสูตรโรคยูโรเปยฟาวลบรูดในผึ้ง 
การชันสูตรโรคปากและเทาเปอย การชันสูตรโรคทอราชินโดรมในกุง รวมถึงจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมพรอมรับมือโรคอุบัติใหมละอุบัติซํ้า เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจและรับทราบสถานการณโรคในปจจุบัน
เรียนแนวทางการควบคุมและปองกันโรคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

  -ดานมาตรฐานสินคา (ความปลอดภัยดานอาหาร) มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของผานชองทางและกระบวนการตาง ๆ ในภารกิจ 

-ดานพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว เนนงานวิจัยท่ีตอบโจทยปญหาในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของเกษตรกร มี
การกระจายสัตวพันธดีสูเกษตรกร กําหนดใหมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา การสรางเครือขายการทํางาน การพัฒนา
เครือขายความรวมมือ เครือขายการเชื่อมโยงการปศุสัตว การพัฒนาเครือขายผลิตสัตวพันธุดีท่ีเขมแข็งและยั่งยืน การ
สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาพันธุสัตวแบบมีสวนรวม 

-ดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว สงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรรายยอย ผลักดันและสงเสริมใหความรูตาม
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตหรือจัดตั้งเปน
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรและชุมชน เชน โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ เพ่ือชวยเกษตรกรท่ียากจน ไดมีไวใชแรงงานและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  

-ดานบูรณาการ การทํางานดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีโดยยึดถือกลุมเปาหมายเดียวกันในการดําเนินงานเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 
           มิติท่ี ๓ ดานการใชดุลยพินิจ 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๓.๑ การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

๕ ๑.มีคูมือหรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๒. การควบคุมคุณภาพสินคาปสุสัตวเพ่ือการสงออก เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอนท่ีถูกตอง ใหการปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว เกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

๓. ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน 

๔. การควบคุมคุณภาพสินคาปสุสัตวเพ่ือการสงออก เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอนท่ีถูกตอง ใหการปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว เกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

๕. ระเบียบกรมปศุสัตว 

๓.๒ การใชดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล 

๕ ๑. มีการกําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการประเมินบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมิน
บุคคล และประกาศเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวใหบุคลากรไดทราบผานเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี 

๓.๒.๑ การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

 

 

 

๒. หลักเกณฑการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

- หลักเกณฑการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได 

๓. มีระบบฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการติดตามทวงถาม โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน คําสั่งเลื่อนเงินเดือน และแบบ
ประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนจากจังหวัดตาง ๆ 

๔. มีการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือนํามาประกอบ การพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนงบุคลากร โดยเปด
โอกาสใหผูมีความประสงคจะทักทวง หรือสงสัยในสวนของคุณสมบัติหรือเคาโครงเรื่องผลงานของผูรับการประเมิน  

๕. มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนง พรอมระบุเหตุผลอยางชัดเจน  มีการประกาศ
เผยแพรขอมูลผูสมัครเพ่ือเลื่อนตําแหนง และหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 

 

   



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๓.๒.๒ การบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร 

๕ ๑. การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๒. การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๑.แผนเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path) 

๑.รูปแบบความกาวหนา (Career Model) ของตําแหนงปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวเขต 

๒. แผนเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน 

๑. การเพ่ิมรายชื่อวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตําแหนงปศุสัตวจังหวัด (ระดับตน) 

๓.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร ๕ ๑. มีการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

  ๒. มีการกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีการสื่อสารเผยแพร 
ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ  

๓. มีการจัดฝกอบรม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายสูงสุด
ขององคกร เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงานภายในกรมปศุสัตวใหเปนระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกัน  

๔. มีการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส ในกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือการ
สงออก เนื่องจากมีการใชเจาหนาท่ีและใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน หากมีการทุจริตประพฤติ
มิชอบ หรือกระบวนการขาดความโปรงใส อาจสงผลตอคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวหรือ
ภาพลักษณของประเทศ 



๑๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๓.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร ๕ ๑. มีการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

๒. มีการกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีการสื่อสารเผยแพร 
ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ  

๓. มีการจัดฝกอบรม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายสูงสุด
ขององคกร เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงานภายในกรมปศุสัตวใหเปนระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกัน  

๔. มีการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยงดานความโปรงใส ในกระบวนการควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือการ
สงออก เนื่องจากมีการใชเจาหนาท่ีและใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน หากมีการทุจริตประพฤติ
มิชอบ หรือกระบวนการขาดความโปรงใส อาจสงผลตอคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของสินคาปศุสัตวหรือ
ภาพลักษณของประเทศ 

  ๕. รายงานผลดานการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด 

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยง
ดานความโปรงใส 

 

๕ 

 

๑. มีการวิเคราะหกระบวนงานท่ีจะนํามาสรางความโปรงใส ปญหาของกระบวนงาน สาเหตุและผลกระทบของปญหา 
แนวทางแกไข/การปองกันความเสี่ยง 

๑. มีการวิเคราะหกระบวนงานท่ีจะนํามาสรางความโปรงใส ปญหาของกระบวนงาน สาเหตุและผลกระทบของปญหา 
แนวทางแกไข/การปองกันความเสี่ยง 

๓. มีการกําหนดแผนการดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหา/ปองกันความเสี่ยง  

- ดานระบบงาน 

- ดานบุคลากร 

- ดานการตรวจสอบ 



๑๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

  ๔. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ โดยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณในการ
ดําเนินการ ไวอยางชัดเจน ดังนี้ 
- การจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุงระบบและกระบวนงานใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความเชื่อมโยงท่ังระบบ  

- พัฒนาบุคลากรโดยการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- สรางกลไกการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย 

- กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

- สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริการ 

  ๕. กําหนดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานความกาวหนาของการดําเนินการเพ่ือสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว เสนอผูบริหารทราบและรายงานความกาวหนา 



๒๐ 

 
       มิติท่ี ๔ ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๔.๑ การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน 

๕ 

 

 

 

 ๑. กรมปศุสัตว ไดจัดทําระเบียบกรมปศุสัตววาดวยแนวทางจัดการขอรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๘ และแจงเวียนใหหนวยงานใน
สังกัดทราบ  
๒. ขอใหทุกหนวยงานกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนภายในของแตละหนวยงาน พรอมท้ังประชาสัมพันธให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกทราบ 

๓. ทุกหนวยงานรับทราบและดําเนินการพิจารณามอบหมายใหเจาหนาท่ีในสังกัด เปนผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของ
หนวยงาน 
๔. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยแนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนด 

- ใหศูนยรับขอรองเรียน มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาขอรองเรียนและสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือแกไขปญหาความเดือดรอน และกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนจนกวา  
จะไดขอยุติและรายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 

- กรณีหนวยงานไดรับเรื่องรองเรียน ใหดําเนินการตามท่ีระเบียบกําหนด หรือสงใหศูนยรับขอรองเรียนดําเนินการก็ได 

  ๕. ตามขอ ๒. และ ๓. ศูนยรับรองเรียน ไดรวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสานงานและผูรับผิดชอบของทุกหนวยงาน 
เผยแพรในเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว หัวขอ  
การจัดการขอรองเรียน นําบัญชีรายชื่อผูประสานงานและผูรับผิดชอบของทุกหนวยงาน เผยแพรในเว็บไซตกองการ
เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว หัวขอ การจัดการขอรองเรียน เพ่ือใหบุคลากร และบุคคลภายนอกรับทราบและสามารถติดตอ
ประสานงานไดสะดวกข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนน
ประเมิน 

คําอธิบาย 

กิจกรรม/การดําเนินการ 

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการ
ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

๕ ๑. กรมปศุสัตว โดยคณะทํางานการจัดการขอรองเรียน  
กรมปศุสัตว พิจารณารางระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการจัดการขอรองเรียนกรมปศุสัตว พ.ศ. ....  

๒. จากการดําเนินการในขอ ๑. กรมปศุสัตว ไดออกระเบียบ 
กรมปศุสัตววาดวยแนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แจงเวียนใหทุกหนวยงานกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียนภายในแตละหนวยงานและประชาสัมพันธใหบุคคลากรท้ังภายในและบุคคลภายนอกทราบ  

๓. การจัดการขอรองเรียน ไดกําหนดประเภท ชองทาง และข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการจัดการและตอบสนองตอขอ
รองเรียน ไวในระเบียบ 
๔. ไดแจงเวียน และเผยแพรประชาสัมพันธ ระเบียบ 
กรมปศุสัตววาดวยแนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ.๒๕๕๘ แจงเวียน และใหทุกหนวยงานกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบ 
เรื่องรองเรียนภายในของแตละหนวยงาน พรอมท้ังประชาสัมพันธใหบุคคลากรท้ังภายในและบุคคลภายนอกทราบ 
๕. กระบวนการจัดการขอรองเรียน กําหนดใหจัดทํารายงานสรุปความคืบหนาหรือผลการดําเนินการเสนอใหกรมปศุสัตว
ภายในวันท่ี ๕ ของเดือน 

 


