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ค ำน ำ 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐใน
ระดับหน่วยงำน เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัยให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ตลอดจนเพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในกรมปศุสัตว์ ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นต่อภำพลักษณ์ของ
องค์กร ท้ังในกำรด้ำนกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกร เจ้ำหน้ำท่ีมีศักยภำพท่ีดี 
และเป็นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ได้ 

เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำร
ปฏิบัติภำรกิจของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเป็นกำรบูรณำกำรท ำงำน พัฒนำ
กลไกในกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดีขึ้น สำมำรถให้บริกำรและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือผู้บริกำรได้ถูกต้องและเป็นธรรม กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 ขึ้น โดยได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด โครงกำรและกิจกรรมเพ่ือให้ครอบคุลม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล 

 

 

กลุ่มวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
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สารบัญ 

หน้ำ 

 ค ำน ำ 
 สำรบัญ 
 หลักกำรและเหตุผล          ๑ 

O วัตถุประสงค์          ๒ 

O ขอบเขตกำรศึกษำ         ๒ 

O ประโยชน์ที่คิดว่ำจะได้รับ        ๒ 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ของกรมปศุสัตว์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7      ๓ 

 ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7   ๑7 
 ข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรให้ออกจำกรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่  

กรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7       ๒5 
 บทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8      ๒7 
 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของกรมปศุสัตว์     30 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยในขณะนี้นับว่ำจะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น อีกทั้ง

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมของกำรอุปถัมภ์ซึ่งเป็นค่ำนิยมที่แฝงอยู่กับระบบรำชกำรไทยที่มีกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่ำงพวกพ้องของตนจนน ำไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น
จะต้องกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมำภิบำล ให้เป็นที่ยอมรับในทุกภำคส่วนของสังคม เป็นกฎเกณฑ์
กติกำของสังคม รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเริ่มจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกระดับ 
หน่วยงำนที่มีหลักธรรมำภิบำลที่ดีต้องตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวและต้องหำแนวทำงในกำรป้องกัน หยุดยั้ง
พฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

กรมปศุสัตว์ได้พิจำรณำและเห็นควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำวจึงก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของกรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 
จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำว พบว่ำ กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเกิดจำกกำรขำดกำร
สนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกย่องคนดี และส่งเสริมกำรน ำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดพร้อมทั้งกระบวนกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมท ำดี ควำมมีวินัย กำรเรียนรู้ตำมหลักคุณธรรม
จริยธรรมและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไม่ค่อยได้รับควำมสนใจจำกเจ้ำหน้ำที่ เท่ำที่ควร ดังนั้น กำรเร่งสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำคประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ และจำกผลกำรส ำรวจรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ 
ประจ ำปี ๒๕๕7 ยังปรำกฏว่ำมีผู้พบเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ในกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นจ ำนวนมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด โดยเสนอแนะให้กรมปศุสัตว์ด ำเนินกำรอบรมสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับบุคลำกรของกรมปศุสัตว์ สร้ำงระบบตรวจสอบภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้
ภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ รวมทั้งพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ให้มีทักษะในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบกับผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน พบว่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕7 
กรมปศุสัตว์ได้รับข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง จำกปัญหำข้ำงต้นอำจกล่ำวได้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
สำมำรถด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอย่ำงสมดุล เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
และท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชำติ 

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมำภิบำล และ
ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรน ำหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กรมปศุสัตว์จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
กรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้หน่วยงำนภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัยให้เจ้ำหน้ำที่ของ 
กรมปศุสัตว์ กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ควบคู่กับกำรสร้ำงค่ำนิยมเชิดชูควำมดี ซื่อสัตย์สุจริต 
รังเกียจกำรทุจริต 

๒. เสริมสร้ำงกลไก และเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินงำน และพัฒนำแนวทำง
และมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสและสร้ำงควำมปลอดภัยให้ผู้ที่ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของรัฐ 

๓. พัฒนำกลไก ตรวจสอบ ควบคุม ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจ ตลอดจนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ของกฎหมำยเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 

๔. เสริมสร้ำงทักษะ ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอดจน
ส่งเสริมให้รับรู้ รับทรำบกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
ขอบเขตของการศึกษา 

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของกรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 ในแต่ละยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งข้อดี ข้อเสีย ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรทุจริต ประพฤติ 
มิชอบของกรมปศุสัตว์ พร้อมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ ประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ศึกษำ วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลจำกกำรร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕7 และข้อมูลย้อนหลังของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพื่อให้ทรำบปัญหำ สำเหตุตลอดจนอุปสรรคต่ำงๆ 
เพ่ือหำแนวทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกรมปศุสัตว์ให้บรรลุเป้ำหมำยมีประสิทธิภำพ 
ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ 

๑. ท ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ ปัญหำและอุปสรรคของกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในกรมปศุสัตว์ 
๒. ท ำให้หน่วยงำนได้ปรับปรุง แก้ไขนโยบำย ตลอดจนได้รับทรำบแนวทำงที่เหมำะสมในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ 
๓. เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ เครือข่ำยในกำรตรวจสอบ ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริต    

ในหน่วยงำนภำครัฐ 
๔. เป็นกำรสร้ำงหลักประกันหรือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน ภำคเอกชน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วยกัน ในกำรติดต่อหรือขอรับบริกำรว่ำจะได้รับกำรบริกำรอย่ำงโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

1.1 ผลการด าเนินการ 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

1.เสริมสร้างจิตส านึก
ค่านิยมให้หน่วยงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ผลที่คาดหวัง 
เกิดค่านยิมยกย่องความดี 
รังเกียจการทุจรติ ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภบิาล 
 
ปัจจัยหลกัแห่ง
ความส าเร็จ 
- เจ้าหน้าท่ีของ 
กรมปศุสตัว์ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ 
ที่ดี ต่อต้านการทุจริต 
ท างานเพื่อประชาชนและ
ประเทศชาต ิ
- เสริมสร้างคณุลักษณะ
ของการเป็นข้าราชการที่มี
คุณภาพ มีคณุธรรมและ
จิตส านึกท่ีด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-จ านวน
หลักสูตรที่มี
การสอดแทรก 
อย่างน้อย ๑
หลักสูตร 
 
-จ านวนอย่าง
น้อย 
1 โครงการ 

๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑.๑ เสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีของกรมปศุ
สัตว์ให้ปฏิบตัิงานและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรูต้าม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ความมี
วินัย และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยสอดแทรกไว้ในหลักสตูร
การอบรมเจ้าหน้าท่ีหรือการ
ประชุมสมัมนา 

 
ผลผลิต 
๑.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
หลักสตูร “การพัฒนานิติกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการตามกฎใหม่” 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 40คน 
ในวันที่  24 -26พฤษภาคม 
๒๕๕๗ณโรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส 
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มี
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
- “ความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” 
โดยนายวรฉัตรวิรัชลาภ 
-“กระบวนการด าเนินการทาง
วินัย” 
โดยนายวรฉัตร วิรัชลาภ 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
กระบวนการด าเนินการทางวินัย
ท าให้เข้าใจบทบาทของ
เจ้าหน้าทีใ่นการที่ต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานและปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อองค์กร 
 

 
- 



-๔- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๒ โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม ่
มีเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการ
ฝึกอบรม ดังนี ้
หมวด ๑ ปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ด ี
หมวด ๒ การสร้างวินัย สร้าง
ทีมและความสามัคค ี
หมวด ๓ การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก
ข้าราชการที่ด ี
หมวด ๔ การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาต ิ
หมวด ๕ ความรู้พื้นฐานส าหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม ่

ผลผลิต 
โครงการฝึกอบรม หลักสตูร 
“ข้าราชการบรรจุใหม”่จ านวน 
๒รุ่น ดังน้ี 
- รุ่นที่ ๒8 ประจ าปี ๒๕๕8 
ระหว่างวันท่ี ๑0-14 
พฤศจิกายน ๒๕๕7 ณ จังหวัด 
นครนายก โดยมีข้าราชการ 
บรรจุใหมเ่ข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๘๐ คน 
- รุ่นที่ ๒9 ประจ าปี ๒๕๕8 
ระหว่างวันท่ี 16-20 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ณ จังหวัด
ปราจีนบุรโีดยมีข้าราชการบรรจุ
ใหม่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๘๐ คน 
ผลลัพธ ์
ข้าราชการบรรจุใหม่จะได้ม ี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน า
อุดการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการทีดไีปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ โดยทีผู่้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและมปีระสบการณ์ ใน
หลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เป็นข้าราชการของ
กรมปศุสตัว์ที่มีคณุภาพ มี
คุณธรรมและจิตส านึกท่ีด ี

 

 -ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีที่
เข้าร่วม
โครงการ 
๑๐๐ คน 

๑.๒ ส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีทุก
ระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๑.๒.๑ โครงการพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 

ผลผลิต 
๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม
และคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ปี๒๕๕8 
รุ่นที่ ๑4 ระหว่างวันท่ี ๑6-2๑ 
มีนาคม ๒๕๕8 ณ วัดป่าทรัพย ์
ทวีธรรมาราม อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ปฏบิัติ
ธรรม 
โดยบวช 
เนกขัมมะ ถือศีล ๘ และ 
วิปัสสนากรรมฐาน จ านวน 
100 คน 

 



-๕- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานปศุสตัว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครสู่ความส าเร็จ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประจ าปี 2558 ในวันท่ี ๒4 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ณ ห้อง
ประชุมกองส่งเสริมและการ
พัฒนาการปศุสตัว์ ตึกชัยอศว
รักษ์ ช้ัน 6 กรมปศุสตัว ์
3. โครงการฝึกอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา
นิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการตามกฎใหม”่ 
มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 43คน 
ในวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้า
ใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
ผลลัพธ ์
ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดี
ประพฤติปฏบิัติตน ตามหลัก
แห่งศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์
สุจรติ และมีวินัย สามารถน า
หลักธรรมไปปรับใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
ตามความเหมาะสมรวมทั้ง
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๖- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

  
 
 

-ระดับ
ความส าเร็จ
ของการใช้สื่อ
ในการ
เผยแพร่
ประชาสมัพัน
ธ์อย่างน้อย ๒ 
สื่อ 

๑.๓ ส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
1.3.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ด้านวัฒนธรรมและสร้าง
ค่านิยมรักความซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่านิยมท าดี ความมีวินัยจรรยา
ข้าราชการความเป็นข้าราชการ
ที่ดีและการก ากับดูแลองค์การที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลผลิต 
๑. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูล 
- รวมกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย จรรยา 
ข้าราชการ ความเป็น 
ข้าราชการที่ดีและการก ากับ 
ดูแลองค์การที่ดตีามหลักธรร 
มาภิบาลแผนป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
- ข้อมูลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ท่ี 
เข้าข่ายกระท าผิด และการ 
ลงโทษทางวินัย 
- แนวทางการรับและจดัการ 
ข้อร้องเรียน 
ผ่านทางเว็บไซต์กลุม่งาน 
คุ้มครองจริยธรรม 
:www.dld.go.th/ethic และ 
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
๒. ก าหนดนโยบายด้านความ 
โปร่งใส การเสรมิสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ 
สนับสนุนการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤตมิิชอบใน 
กรมปศุสตัว์ แจ้งเวียนให้ทุก 
ส่วนราชการทราบและเผยแพร ่
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ 
ผลลัพธ ์
บุคลากรกรมปศสุัตว์มีทัศนคต ิ
ที่ดีประพฤติปฏิบัติตน ตามหลัก
แห่งศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และมีวินัย 
สามารถน าหลักธรรมไปปรบัใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได ้
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 

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


-๗- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

  
 
 
 
-จ านวน 
หน่วยงาน 
ที่ได้รับการ 
ยกย่อง ๓ 
หน่วยงาน 

๑.๔ ส่งเสริมค่านยิมการยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจรติ การต่อตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
๑.๔.๑ โครงการยกย่อง
หน่วยงานใสสะอาด 

ผลผลิต 
กรมปศุสตัว์ได้ด าเนินการจดั
โครงการยกย่องหน่วยงานใส
สะอาด ผลการพิจารณา
คัดเลือก มหีน่วยงานท่ีไดร้ับ
รางวัล ดังนี ้
ส่วนกลาง 
ประเภทหน่วยงานตามภารกจิ 
หลัก 
รางวัลชมเชย (มอบใบ 
ประกาศเกยีรตคิุณ) ได้แก ่
(๑) สถาบันสุขภาพสัตว ์
แห่งชาติ 
(๒) ส านักตรวจสอบคณุภาพ 
สินค้าปศสุัตว ์
(3) กองงานพระราชด าริและ
กิจกรรมพิเศษ 
(4) ส านักพัฒนาระบบและ 
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว ์
(5) ส านักงานปศุสตัว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
(6) กองแผนงาน  
ผลลัพธ ์
หน่วยงานยึดมั่นในการท าด ี
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให ้
กรมปศุสตัว์ ตลอดจนเป็นการ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบการ 
ท างานของหน่วยงานให้เกิด 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
สนองความต้องการของ 
ประชาชนและผู้รับบริการได ้
อย่างแท้จริง 

 

 -จ านวน
เจ้าหนา้ที่ท่ี
ไดร้ับการยกย่อง 
๙ คน แบ่งเป็น 
ข้าราชการ ≥๓ 
คน 
ลูกจ้างประจ า 
≥๓ คน 
พนักงานราชการ 
≥๓ คน 

๑.๔.๒ โครงการยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น 

ผลผลิต 
กรมปศุสตัว์ได้ด าเนินการจดั 
โครงการยกย่องผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรมดเีด่น ดังนี ้
-ข้าราชการ 
(๑) นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรณุ 
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
(๒) นางมาณวิกา ผลภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตว์แพทยภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

 



-๘- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   

(๓) นายสมพงศ์ กฤตยาพันธ์ุ 
นายสัตวแพทย์ช านาญงาน 
ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์
-ลูกจ้างประจ า 
(๑) นางปราณตี แสงทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๓ 
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถสุ าหรับ
สัตว ์
(๒) นางรุ้งนภา กุลวานิช 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๓ 
ส านักตรวจสอบคณุภาพสินค้า 
ปศุสัตว ์
(๓) นายวิชัย สายแดง 
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
สถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุร ี
-พนักงานราชการ 
(๑) นางรัตนีย์ ทองทา 
นักวิทยาศาสตร ์
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้า
เปื่อยภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
(๒) นางสาวอัมพร คุ้มสุข 
นักจัดการงานท่ัวไป 
ส านักตรวจสอบคณุภาพสินค้า 
ปศุสัตว ์
(๓) นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 
ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าท่ีของกรมปศสุัตว์ม ี
คุณธรรม จรยิธรรม และ 
จรรยาบรรณในการท างาน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รักษามาตรฐาน 
ความดี เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาต ิ

 

 -จ านวนผู้ที ่
ได้รับการ 
เสนอช่ือเพื่อ 
คัดเลือก 
๓ คน  

๑.๔.๓ โครงการคดัเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ผลผลิต 
กรมปศุสตัว์ได้คัดเลือก 
ข้าราชการและลูกจา้งประจ า 
เป็นข้าราชการดีเด่น ดังน้ี 
 

 



-๙- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   ๑.นางสาวนพเก้า กะตากลู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน ปศุสัตว ์
๒.นายปณิธาน ทองทา 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ
พิเศษ สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ ปศุสัตว ์
๓.นางสาวสหัทยา ทรัพยร์อด 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ
พิเศษ ส านักพัฒนาพันธุส์ัตว์ 
ปศุสัตว ์ 
ส าหรับผู้ที่ได้รับการเสนอจาก
หน่วยงานแต่ไมไ่ดร้ับการ
คัดเลือก ให้สมควรยกย่องเป็น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นใน
ระดับกรมปศสุัตว ์
ผลลัพธ ์
ข้าราชการมีความภาคภูมิใจ 
มีจิตส านึกท่ีดี ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ี 
ดีแก่สังคม 

 

๒. บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครฐั 
 
ผลที่คาดหวัง 
- สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
คอร์รัปช่ัน 
- เปิดโอกาสให้ประชาชน
และผูม้ีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆและ
ตรวจสอบการท างาน 

-จ านวน 
ช่องทางรับ 
เรื่องอย่าง
น้อย 
๕ ช่องทาง 
 
- เผยแพร่
ขั้นตอน
กระบวนการ
ส าหรับการ
แก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนการ
ด าเนินงานทาง
เว็บไซต ์

๒.๑ เสรมิสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒.๑.๑ จัดใหม้ีช่องทางการรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียนที่สะดวกและ
หลากหลาย 
 
๒.๑.๒ ประกาศขั้นตอน
กระบวนการส าหรับการ
แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผลผลิต 
- กรมปศุสัตวเ์ปิดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น 
๗ ช่องทาง ดังนี้ 
๑.โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ 
ต่อ ๒๑๓๔โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ 
๔๙๒๗ 
๒.จดหมาย 
๓. website ของกรมปศุสัตว ์
๔. ศูนย์รับข้อร้องเรียน 
๕.ตูร้ับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
๖.ผ่านอธิบดี/รองอธิบดี/ผอ. 
๗.สื่ออ่ืนๆหนังสือพิมพ ์
อินเตอร์เนต็ 
- ได้เผยแพร่ระเบียบกรมปศุ
สัตว ์
ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อ 
ร้องเรียนพ.ศ. ๒๕๕๖ผ่านทาง
เว็บไซตศ์ูนย์รับข้อร้องเรียน : 
www.dld.go.th/request 
 

 

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


-๑๐- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยหลกัแห่ง
ความส าเร็จ 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพร่ทาง
เว็บไซตห์รือ
รายงาน 
ประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๓ เผยแพร่ข้อมลูความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่เข้าข่ายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic 
กองการเจ้าหน้าที่ : 
www.dld.go.th/person 
ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ระเบยีบว่าแนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน 
และให้ก าหนดบุคคล
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
ภายในของแต่ละหน่วยงาน 
และให้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ทราบ 
- ได้เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีที่ถูก
ด าเนินการทางวินัยและให้ออก
จากราชการของเจ้าหน้าท่ีกรม
ปศุสัตว ์
- ได้เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีที่ถูก 
ด าเนินการทางวินัยและให้ออก 
จากราชการของเจ้าหน้าท่ีกรม 
ปศุสัตว์ ผา่นทางเว็บไซต์กลุ่ม 
งานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic 
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี : 
www.dld.go.th/person 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีช่องทางและได้รับ 
การอ านวยความสะดวกในการ 
แจ้งข้อมูลการทุจริตภาครัฐ ท า 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
- เจ้าหน้าที่จะได้มีความรู้ความ 
เข้าใจไม่ประพฤติผิด ตลอดจน 
น าความรู้ไปปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ยิ่งขึ้น 
- น าข้อร้องเรียนไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตของกรมปศุ
สัตว ์

 

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


-๑๑- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

๓. เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 
ผลที่คาดหวัง 
- สร้างความ 
เข้มแข็งในการ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินการ
๘๐ % 

๓.๑ ส่งเสริมค่านยิมการยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ 
สุจรติ การต่อตา้นการทุจริต 
๓.๑.๑ สร้างระบบควบคุม
ภายใน 
๓.๑.๒ สร้างระบบบริหาร 
ความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
ผลผลติ 
กรมปศุสตัว์ ไดม้ีค าสั่งที่  
๑๗๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๕ 
มีนาคม๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะท างานจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งกรมปศสุัตว์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗โดยให้
หน่วยงานรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบติดตาม ปย. ๒)และ
รายงานผลตามแผนบริหาร
ความเสีย่งของหน่วยงาน เพื่อใช้
ประกอบการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการของกรมปศุ
สัตว์ และให้หน่วยงานในสังกัด
จัดท าระบบการควบคมุภายใน
และระบบบริหารความเสีย่ง 

 

- สร้างก าลังใจให้
เครือข่ายหรือผู้ให้ข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
- สร้างความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 
 
ปัจจัยหลกัแห่ง
ความส าเร็จ 
- กลไกการตรวจสอบและ
ความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจากทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ  

เผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์
 
 
เผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์
 
 
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
รายงาน
ประจ าปี
สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

๓.๑.๓ เผยแพร่กฎระเบียบใน
การคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
๓.๑.๔ เผยแพร่กฎหมายที่
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อย่างอ่ืน 
 
๓.๑.๕ การจัดท าข้อมลูผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
ทั้งหมดในระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ตามที่กฎหมายก าหนดบน
เว็บไซต ์

- เผยแพร่กฎ ระเบียบในการ
คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic 
กองการเจ้าหน้าที่ : 
www.dld.go.th/person 
- เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic 
กองการเจ้าหน้าที่ : 
www.dld.go.th/person 
- รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายงานประจ าปีสรุปผลการ
จัดหาพัสดุของโครงการทั้งหมดตาม
วิธีการ  
 

 



-๑๒- 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกองคลัง กรมปศุสัตว์ 
www.dld.go.th/finance 
ผลลัพธ ์
- การควบคุมการด าเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
- การก าหนดปัจจัยความเสี่ยง
ของการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
- ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการแจ้งข้อมูล
การทุจริตภาครัฐ ท าให้เกดิการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ 

 

๔. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
ผลที่คาดหวัง 
เจ้าหน้าท่ีมสีมรรถนะใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เอกสารที่
เผยแพร่
จ านวน
๑,๐๐๐ เลม่ 

๔.๑ เสรมิสร้างความมีวินยัและ
การปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ 
และการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๔.๑.๑ จัดพมิพ์เอกสารรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาส าหรับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
และนโยบายก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีแจกให้กับหน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง ศูนย์/สถาน ี
 

 
 
 
 
 
 
- ได้ด าเนินการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาและนโยบายก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ี
 

 

ปัจจัยหลกัแห่ง
ความส าเร็จ 
การประพฤตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดีไม่มี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิ
ชอบ และให้บริการด้วย
ความเป็นธรรม 

เจ้าหน้าท่ีที ่
ได้รับทราบ 
และมีความ 
เข้าใจร้อยละ 
๘๐% 

๔.๑.๒ เผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจรติการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีกรมปศสุัตว ์

รวมทั้งข้อมูลความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่เข้าข่ายการทุจรติ 
การปฏิบัตหิรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์ผ่าน
เว็บไซต์ของกลุม่งานคุ้มครอง
จริยธรรม : 
www.dld.go.th/ethic 
กองการเจ้าหน้าที่ : 
www.dld.go.th/person 
แทนการจัดพิมพ์เอกสาร 
- ได้ด าเนินการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ี
เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัต ิ

เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
และประหยัด
งบประมาณ 
จึงได้เปลี่ยน
จากการ
จัดพิมพ์
เอกสารเป็น
จัดท าเอกสาร 
เผยแพร่
ประชาสัมพัน
ธ์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ
ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่ 
ด าเนินงานตามมาตรการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

   หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
และได้ส ารวจสถานภาพ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อรับทราบสถานการณ์ทาง
จริยธรรมของกรมปศสุัตวโ์ดย
การส ารวจได้มีค าถามด้าน
ความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จ านวน ๓๐๐ ชุด โดยไดร้ับ
แบบส ารวจคืน จ านวน ๒๔๓ 
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของ
จ านวนทั้งหมด 
ซึ่งผลสรุปพบว่า ข้าราชการกรม
ปศุสัตว์ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 
ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสตัว์ได้
รับทราบกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม และจรรยาส าหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการและนโยบาย
ก ากับดูแลองค์การที่ดแีละ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต 
การปฏิบัตหิรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบการ
กระท าผดิวินัย และน าไปใช้ใน
การปฏิบัตริาชการได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนประพฤตติน
เป็นแบบอย่างท่ีดีและให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
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1.๒ ข้อดี/ข้อเสีย 

ข้อดี 

๑. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการปลุกจิตส านึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจนศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ด้วยความถูกต้อง เพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

๓. เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการยกย่อง เกิดจิตส านึก ค่านิยมในการกระท าความดี ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และเป็นอย่างท่ีดีต่อบุคคลอื่นต่อไป 

๔. กระบวนการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐมีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการก าหนดให้มีผู้ประสานงานในการจัดข้อร้องเรียน ถือเป็นการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. การส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของ
กรมปศุสัตว์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 

ข้อเสีย 

๑. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมส่วนราชการระดับจังหวัดได้ ยังไม่ถือว่า
แผนดังกล่าวประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการ จึงเห็นควรให้มีการผลักดันให้ขยายผลสู่ระดับ
จังหวัดในปีต่อไป 

๒. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินการเท่าที่ควร เช่น 
ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บางคนยังเห็นว่าเป็นเรื่องนามธรรม ไกลตัว และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ 
ต่อตนเอง หรือในเรื่องการพบเห็นการกระท าความผิด คนส่วนใหญ่ไม่อยากมีส่วนรู้เห็น หรือเกี่ยวข้องส่งผลให้
การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง 

1.3 ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน 
๑. การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคสังคมเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการติดตาม

ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
๓. การพัฒนาช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องบน

พ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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๔. การสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตาธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการ
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และ
เพ่ือประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. การก าหนดตัวชี้วัดบางโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการไม่เป็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
จัดพิมพ์เอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้การ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น จึงได้เปลี่ยน
แผนการด าเนินการจาการจัดพิมพ์เอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแทน 

๒. จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และศูนย์/สถานีต่างๆ แบ่งกระจายออกจากไปหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ยังไม่เพียงพอและท่ัวถึงทุกระดับ 

๓. การให้ความส าคัญ สนใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย รวมทั้งการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติต่อสถานการณ์ทุจริตกรมปศุสัตว์ของ
เจ้าหน้าที่บางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้ 

๔. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การด าเนินการตาม
แผนฯ ในบางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่อง  

1.๔ ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของกรมปศุสัตว์ 

จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 พบว่ากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมท าดี ความมีวินัย การเรียนรู้ ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทัศนคติต่อ
สถานการณ์ทุจริตกรมปศุสัตว์ ในปี ๒๕๕7 คนส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้รวมทั้งมีการ
พบเห็นพฤติกรรมการทุจริต จึงอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนให้ปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ไม่เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง 

ในการนี้ จึงขอสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมปศุสัตว์ในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ แก่ข้าราชการทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม 

๒. สร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และป้องกันการกระท าผิดในกรมปศุสัตว์ 
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๓. สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

๔. ให้ความคุ้มครอง ให้เป็นธรรม และสร้างความเข้าใจเมื่อเกิดข้อสงสัยว่ากระท าผิด หรือเมื่อเกิด
ปัญหาทางจริยธรรม 

๕. รวบรวมและผลิตเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
เพ่ือน าไปเป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556 ข้อ 9 (6) ก าหนดให้ศูนย์รับ
ข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนประจ าปีเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์
ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้บริการ หรือการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีผลสรุปดังนี้  

ศูนย์รับข้อร้องเรียน ได้รับเรื่องร้องเรียน จ านวน ๓๔ เรื่อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน
ข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตามความเหมาะสมได้
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จ านวน ๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับจ านวนเรื่องร้องเรียน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามล าดับ  โดยจ าแนกประเภทข้อร้องเรียน และจ านวนความถี่ข้อ
ร้องเรียน ได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบการจัดการข้อร้องเรียน  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

ล าดับที่ ประเภทข้อร้องเรียน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
๑ การจัดซ้ือจัดจา้ง ๒ ๓.๘๕ ๑ ๔.๐๐ ๒ ๕.๘๘ 
๒ การเรียกเก็บเงิน ๒ ๓.๘๕ ๒ ๘.๐๐ ๕ ๑๔.๗๐ 
๓ บริการไม่สุภาพ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ การปฏิบัติงานลา่ช้า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ การเป็นเจ้าหนา้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ๑๕ ๒๘.๘๕ ๑๐ ๔๐.๐๐ ๑๒ ๓๕.๒๙ 

๖ เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัต ิเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๕ ๙.๖๒ ๕ ๒๐.๐๐ ๕ ๑๔.๗๐ 

๗ เจ้าหน้าที่ทุจริต ๐ ๐ ๒ ๘.๐๐ ๑๒ ๓๕.๒๙ 

๘ เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย ์ ๙ ๑๗.๓๑ ๑ ๔.๐๐ ๒ ๕.๘๘ 

๙ ชู้สาว ๒ ๓.๘๕ ๒ ๘.๐๐ ๑ ๒.๙๔ 

๑๐ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น เล่นการพนัน  
เสพสุรา หรือทะเลาะวิวาท 

๔ ๗.๖๙ ๗ ๒๘.๐๐ ๑ ๒.๙๔ 

๑๑ ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเป็นธรรม ๙ ๑๗.๓๑ ๒ ๘.๐๐ ๐ ๐ 
๑๒ ผู้ประกอบการด้านการปศุสัตว ์ ๐ ๐ ๑ ๔.๐๐ ๕ ๑๔.๗๐ 

๑๓ เสนอแนะให้ข้อคิดเห็น,แจ้งเบาะแส ๔ ๗.๖๙ ๒ ๘.๐๐ ๙ ๒๖.๔๗ 

๑๔ อื่นๆ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕.๘๘ 

รวม ๕๒ ๑๐๐.๐๐ ๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

จากข้อมูลตาราง  สรุปการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

๑. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียน มากที่สุด คือ ๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ             ๒.
เจ้าหน้าที่ทุจริต มีจ านวน ๑๒ ครั้ง เท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ของประเภทข้อร้องเรียนทั้งหมด            
๓๔ เรื่อง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามล าดับ ซึ่งประเภทข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ     
มีแนวโน้ม ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ส่วนประเภทข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
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๒. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมากท่ีสุดล าดับที่ ๒  คือ เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นหรือแจ้งเบาะแส 
จ านวน ๙ ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ของประเภทข้อร้องเรียนทั้งหมด ๓๔ เรื่องของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 

๓. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดล าดับที่ ๓  คือ ๑.การเรียกเก็บเงิน ๒.เจ้าหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง และ ๓. ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ มีจ านวน ๕ ครั้ง เท่ากัน คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๗๐ 
ของประเภทข้อร้องเรียนทั้งหมด  ๓๔ เรื่อง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามล าดับ ซึ่งประเภทข้อร้องเรียนการ
เรียกเก็บเงิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประเภทเจ้าหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง อยู่ในเกณฑ์คงที ่ไม่เปลี่ยนแปลง 
ส่วนประเภทผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 

๔. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดล าดับที่ ๔ คือ ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ฉ้อโกง 
และ ๓. ประเภทข้อร้องเรียนอ่ืนๆ มีจ านวน ๒ ครั้ง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของประเภทข้อร้องเรียน
ทั้งหมด ๓๔ เรื่อง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามล าดับ ซึ่งประเภทข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในเกณฑ์
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ประเภทเจ้าหน้าที่ฉ้อโกง มีแนวโน้มลดลง ประเภทข้อร้องเรียนอ่ืนๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  

๕. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดล าดับที่ ๕  คือ ๑.ชู้สาว ๒.ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
เช่น เล่นการพนัน  เสพสุรา หรือทะเลาะวิวาท มีจ านวน ๑ ครั้ง เท่ากัน คิดเห็นร้อยละ ๙.๙๔ ของประเภทข้อ
ร้องเรียนทั้งหมด ๓๔ เรื่อง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ ๒๔๕๕ และ ๒๕๕๖ 

6. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนน้อยที่สุดหรือไม่มีผู้ร้องเรียน คือ ๑.บริการไม่สุภาพ ๒. การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ๓. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเป็นธรรม ของประเภทข้อร้องเรียนทั้งหมด ๓๔ เรื่อง ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามล าดับ ซึ่งประเภทข้อร้องเรียนการบริการไม่สุภาพ และการปฏิบัติงานล่าช้า                  
ไม่มีผู้ร้องเรียน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนประเภทผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเป็นธรรม มีแนวโน้ม 
ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖           

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  กรมปศุสัตว์ควรเร่งจัดการประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน โดยมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข  ดังนี้  

 ๑) กรณีการเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรือไม่ทราบ ควรก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่กฎหมาย กฎ หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จ าเป็นบนเว็บไซต์ หรือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นประจ า 
หน่วยงานหรือการฝึกอบรมให้ความรู้สึกเก่ียวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑.๒ กรณีเจ้าหน้าที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ จ าเป็นต้องพิจารณาโทษทาง
วินัยอย่างเด็ดขาดเพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง เผยแพร่พฤติกรรมการกระท าความผิดตลอดจนการลงโทษผู้กระท า
ผิด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบทางเว็บไซต์ รวมทั้งน าระบบการคุ้มครองพยาน และการเปิดช่องทางให้มีผู้แจ้ง
เบาะแสมาขยายผล 

๒)  กรณีเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นหรือแจ้งเบาะแส ซึ่งกระบวนการจัดการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น
หรือแจ้งเบาะแส ควรด าเนินการ ดังนี้  
 ๒.๑  เมื่อได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนบันทึกลง           
ในแบบฟอร์มแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และสรุปข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นเสนอให้ผู้อ านวยการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 
 ๒.๒  ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตาม (๒.๑) ให้ส านักหรือกองในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ              
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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 ๒.๓  แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวกลับไปยังผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทราบ 
๒.๔ การด าเนินการตาม (๒.๑) จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วตาม

สมควรแก่กรณี หรือตามข้ันตอนตามที่ระเบียบของทางราชการก าหนด  
๓)  กรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เจ้าหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง และผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ 

ควรด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ ปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการ  
๓.๒ ปลูกฝังจิตสานึกของข้าราชการในการทาหน้าที่อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา เป็นธรรมโดยมีจิตที่

มุ่งม่ันให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม เพราะอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป  

๓.๓ การป้องกันการทุจริต คือ การอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การปราบปรามการทุจริต
นั้น ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะกับการท าหน้าที่ปราบปรามอย่างจริงจัง ถูกต้องและเป็นธรรม เช่น ผู้ตรวจราชการ
ต้องไม่ทุจริตเสียเอง  

๓.๔ ให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ปรับเปลี่ยนแนวคิด การยึดติดวัฒนธรรม ค่านิยมในเรื่องการให้บริการ 
และการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนบุคลากรเข้าสู่การบริการ  

๓.๕ อบรมสร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ และมีการตรวจสอบภายในองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง       
หาช่องทางที่จะน าไปสู่การทุจริต แล้วหาวิธีป้องกัน  

๓.๖ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  
๓.๗ สร้างจิตสามัญส านึก จิตอาสา หรือบริการ  
๓.๘ การมีจริยธรรม และการปฏิบัติงานอันเป็นเยี่ยงอย่างของผู้ปฏิบัติงานระดับสูง ให้เสนอแนวทาง

กับระดับล่าง  
๓.๙ การพัฒนาจิตสานึกและค่านิยมตลอดจนจรรยาบรรณในการทางานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ตลอดจนการลงโทษแก่ผู้รับผิดชอบ  
๓.๑๐ จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมธรรม เพ่ือพัฒนาจิตให้มีคุณธรรม มีศีลธรรม  
๓.๑๒ ต้องอบรมสร้างจิตสานึกให้กับบุคลากร  
๓.๑๓ เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของของข้าราชการกรมปศุสัตว์พร้อม

ประชาสัมพันธ์ ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะก้าวไปในอนาคต  
๓.๑๔ อบรมสร้างจิตสานึก และสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
๓.๑๕ เปิดการอบรมสัมมนาเพื่อปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  
๓.๑๖ ปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการรุ่นเก่าท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ควรให้รุ่น

น้องๆ เห็นรุ่นพ่ีท างานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประชาชน ไม่ใช่ให้รุ่นน้องเห็นแต่ว่ารุ่นพ่ีมีรายได้ และต้องเรียนรู้ เอา
แบบอย่างวิธีการเรียกรับเงินจากราษฎร ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อความรู้สึกของราษฎร์ ที่มาติดต่อ และฝาก
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอๆ  

๓.๑๗ ทุกภาคส่วนต้องมีความจริงใจ และจริงจัง  
๓.๑๘ ในการอบรมประจ าปีควรเน้นอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับ เพราะส่วนมากข้าราชการกรมปศุสัตว์ยังขาดจิตสานึกและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การ
บังคับบัญชาโดยการโยกย้าย และการเลื่อนต าแหน่ง และยังยึดติดผลประโยชน์ในต าแหน่งหน้าที ่ 

๓.๑๙ ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม และปฏิบัติในส่วนของตนเองด้วย ไม่ใช่ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบมาตรวจสอบ  
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ตารางท่ี ๒. เปรียบเทียบประเภทผู้ถูกร้องเรียน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  

 

ต าแหน่ง 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ านวนครั้ง จ านวนครั้ง จ านวนครั้ง 
ประเภทบริหาร 
-อธิบดีกรปศุสตัว์  ๐ 

 
๒ 

 
๐ 

ประเภทอ านวยการ 
-ปศุสัตว์จังหวัด (อ านวยการสูง) 
-ผู้อ านวยการส านัก 
-ปศุสัตว์จังหวัด (อ านวยการต้น) 
-ผู้อ านวยการกอง 

 
๓ 
๑ 
๒ 
๑ 
 

 
๓ 
๐ 
๒ 
๐ 

 
๓ 
๐ 
๒ 
๐ 

ประเภทวิชาการ 
-นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพเิศษ 
-นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
-นักวิชาการสัตวบาลปฏิบตัิการ 
-นักวิชาการสัตวบาล 
-นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
-ผู้เชี่ยวชาญ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 
๐ 
๑ 
 

 
๕ 
๒ 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 
๐ 
 

ประเภททั่วไป 
-ปศุสัตวอ าเภอ 
-สัตวแพทย์อาวุโส 
-สัตวแพทย์ช านาญงาน 
-เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบตัิงาน 
-เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
-นายช่างเครื่องกล 
-เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ์
อื่นๆ 
-ไม่ระบุชื่อผู้ถกูร้องเรยีน 
-ผู้ประกอบการด้านปศสุัตว ์
-เสนอแนะให้ข้อคิดเห็น,แจ้งเบาะแส 

 
๓ 
๐ 
๒ 
๐ 
๐ 
๒ 
๓ 
๐ 
 

๐ 
๐ 
๔ 
 

 
๐ 
๕ 
๑ 
๐ 
๒ 
๑ 
๐ 
๐ 
 

๐ 
๑ 
๒ 
 

 
๒ 
๑ 
๓ 
๐ 
๐ 
๑ 
๐ 
๑ 
 

๑๐ 
๕ 
๙ 
 

  
จากข้อมูลตาราง  สรุปประเภทผู้ถูกร้องเรียน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เรียงตามล าดับ  ดังนี้   
 ๑. ประเภทผู้ถูกร้องเรียนมากที่สุด  คือประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด                

จ านวน ๓ ครั้ง ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มคงท่ี ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 ๒.  ประเภทผู้ถูกร้องเรี ยนมากที่สุดรองลงมา คือ  ประเภททั่ว ไป ต าแหน่งสัตว์แพทย์                   

จ านวน ๓ ครั้ง  ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มคงท่ี ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
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 ๓. ประเภทผู้ถูกร้องเรียนน้อยที่สุดหรือไม่ถูกร้องเรียน  คือ ประเภทวิชาการ ซึ่งมีการร้องเรียน 
ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ จ านวน ๑ ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 

 
 
 คิดเป็นร้อยละของประเภทผู้ถูกร้องเรียน  ดังกราฟที่แสดง ดังนี้ 

 
 
กราฟแสดงร้อยละประเภทของผู้ถูกร้องเรียน 
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ตารางท่ี ๓  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทข้อร้องเรียนกับต าแหน่งผู้ถูกร้องเรียน 

 
 จากข้อมูลตาราง  เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นข้อร้องเรียนกับต าแหน่งผู้ถูกร้องเรียน  

พบว่า  
๑. มีการร้องเรียนโดยไม่ระบุต าแหน่งมากท่ีสุด คือ จ านวน ๓๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ 
๒. รองลงมา ประเภทอ านวยการ คือ ระดับสูง และระดับต้น มีจ านวน ๗ ครั้ง เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๕ 
 ๓. ล าดับที่สาม ประเภททั่วไป คือ ระดับอาวุโส  และระดับช านาญงาน มีจ านวน ๓ ครั้ง เท่ากัน คิด

เป็นร้อยละ ๕.๓๕ 
 ๔. ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มีการร้องเรียนจ านวน  ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ 

ตามล าดับ 
จากการวิเคราะห์จึงเห็นได้ว่า  ต าแหน่งถูกผู้ร้องเรียนประเภทอ านวยการ ระดับสูง และ ระดับต้น 

อยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับต้นๆ เปรียบเทียบจากการแบ่งประเภทต าแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน  
ซ่ึงประเภทอ านวยการ ระดับสูง และระดับต้น เป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเป็นต าแหน่ง ในระดับของหัวหน้า
งานผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถสูง ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับต่างๆ ถูกร้องเรียนเป็น

ล าดับที่ ข้อร้องเรียน 
ประเภทต าแหน่งผู้ถูกร้องเรียน 

บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
สูง ต้น สูง ต้น ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง มรต. รวม 

๑ การจัดซ้ือจัดจา้ง - - - - -  - - ๑ - - ๒ ๒ 
๒ การเรียกเก็บเงิน - - - - - - - - - - - ๔ ๔ 
๓ บริการไม่สุภาพ - - - - - - - - - - - - - 
๔ การปฏิบัติงานลา่ช้า - - - - - - - - - - - - - 

๕ 
การเป็นเจ้าหนา้ที ่
ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

- - ๓ ๒ -  - - ๑  - ๖ ๑๒ 

๖ 
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัต ิ 
เอื้อประโยชน์ตอ่
พวกพอ้ง 

- - ๑ ๒ - - - - ๑ ๑ - ๒ ๗ 

๗ เจ้าหน้าที่ทุจริต - - ๒ ๓ - - ๑ - ๑ ๑ - ๓ ๑๑ 

๘ 
เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกง
ทรัพย ์

- - ๑ - - - ๑ - -  - - ๒ 

๙ ชู้สาว - - - - - - - - - ๑ - - ๑ 
๑๐ 

 
ประพฤติตนไม่
เหมาะสม เช่น เล่น
การพนัน เสพสุรา 
หรือทะเลาะววิาท 

- - - - - - - - - - - ๑ ๑ 

๑๑ ผู้บังคับบัญชาไม่ให้
ความเป็นธรรม - - - - - - - - - - - - 

 
- 
 

๑๒ 
ผู้ประกอบการด้าน
การปศุสัตว ์

- - - - - - - - - - - ๖ ๖ 

๑๓ 
เสนอแนะให้
ข้อคิดเห็น 

- - - - - - - - - - - ๘ ๘ 

๑๔ อื่นๆ - - - - - - - - - - - ๒ ๒ 
รวม - - ๗ ๗ - - ๒ - ๓ ๓ - ๓๔ ๕๖ 
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จ านวนมากย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกรมปศุสัตว์และความเชื่อมั่น  ของประชาชนที่มีต่อ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานประเภททั่วไป ด้านนายสัตวแพทย์ ปศุสัตว์อ าเภอ และสัตวบาล ซึ่งเป็นสาย
งานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติราชการต้องมีความโปร่งใสถูกต้องตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมถึงนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ (คสช.) เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่
มุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ  ๐๒๒๑/ว 
๔๐๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างวินัยที่ดีในการท างาน การปรับทัศนคติเชิงบวกและการปลูกฝังถ่ายทอดงาน 
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการสร้างเสริมส านึกผิดชอบในหน้าที่ราชการ รวมทั้งจรรยา/วินัยและการรักษาวินัย 
การป้องกันหรือลดแรงจูงใจที่จะน าไปสู่การผิดจรรยา/วินัย โดยยึดหลักราชการ ๑๐ ข้อ ในพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ 
เรื่องการรักษาจรรยา ข้าราชการ และหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตการงานที่สมดุล 
เจริญมั่นคงและสร้างองค์กรที่เข็มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน ให้
ได้รับประโยชน์จากนโยบาย แผนงาน ที่น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในอนาคตส านักงาน ก.พ.จะมีการก าหนด
กรอบพันธะสัญญาของผู้บังคับบัญชาในการก ากับดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามทางวินัย ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร
ของกรมปศุสัตว์ให้ด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
และป้องกันการกระท าผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามคู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

๑.๑ ก ากับดูแลติดตามพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
๑.๒ รายงานให้ผู้บัญชาเหนือขึ้นไปทราบเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีกรณีถูกกล่าวหาหรือเป็นที่

สงสัยว่าการกระท าผิดวินัย หากไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 
๑.๓ สืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย

หรือไม่ เมื่อผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย หากอยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่ที่จะ
ด าเนินการได ้

๑.๔ ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
โดยเร็ว หากอยู่ในอ านาจที่จะด าเนินการได้ 

๑.๕ สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดวินัยให้เหมาะสมกับความผิดด้วยความยุติธรรม
และปราศจากอคต ิ

๒) ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้น าต้นแบบ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรมและเที่ยงธรรม สร้างศรัทธาเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการด ารงตนเป็นข้าราชการที่ด ี
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๓)  ผู้บังคับบัญชาต้องเสริมสร้างและพัฒนาบทบาทให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมกับผู้บริหาร
ในการสร้างความโปร่งใสในองค์กร  

๔)  ก าหนดแนวทาง คู่มือในการปฏิบัติงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจหรืออ านาจหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

๕) จัดตั้งกลุ่มสนใจ เช่นตั้งชมรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้บังตับบัญชาเป็นสมาชิกร่วมกัน                
ท ากิจกรรม ซึ่งน าไปสู่การด ารงตนเป็นข้าราชการที่ด ี

๖)  รณรงค์เสริมสร้างค่านิยมท าดี ความมีวินัย จรรยาข้าราชการ ความเป็นข้าราชการที่ดีและ
การก ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม               
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  

๗)  ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างภาครัฐที่เป็นระบบเปิดกับภาคส่วนอ่ืนๆ โดยให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ การเฝ้าระวังการทุจริต การแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น 

๘) สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการให้บริการประชาชน โดยมีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๘.๑ กระตุ้นจิตส านึกข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานให้มีเป้าหมายในการท างานเพื่อแผ่นดิน 
๘.๒ ด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
๘.๓ เน้นการให้บริการเชิงรุก การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
๘.๔ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชน 

ตารางท่ี  ๔  ประเภทช่องทางการร้องเรียน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

ช่วงทางการร้องเรยีน ประเภทการร้องเรียน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์ หนังสือร้องเรียน ๑๔ ๔๒.๔๒ ๑๘ ๖๔.๒๘ ๑๑ ๓๒.๓๕ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

หนังสือร้องเรียน ๓ ๙.๐๖ ๑ ๓.๕๗ ๐ ๐ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หนังสือร้องเรียน ๕ ๑๕.๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ส านักนายกรัฐมนตรี หนังสือร้องเรียน ๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ ๑ ๒.๙๔ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หนังสือร้องเรียน ๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หนังสือร้องเรียน ๒ ๖.๐๖ ๑ ๓.๕๓ ๑ ๒.๙๔ 

ส านักงาน ป.ป.ช. หนังสือร้องเรียน ๒ ๖.๐๖ ๐ ๐ ๐ ๐ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม 

หนังสือร้องเรียน ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐     ๐ ๐ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของ
รัฐบาล สายดว่นหมายเลข 
๑๑๑๑ 

หนังสือร้องเรียน ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐ ๗ ๒๐.๕๘ 

หน่วยงานอื่นๆ หนังสือร้องเรียน ๒ ๗.๖๙ ๐ ๐ ๗ ๒๐.๕๘ 

ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว ์ หนังสือร้องเรียน ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐ ๑ ๒.๙๔ 
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ช่วงทางการร้องเรยีน ประเภทการร้องเรียน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ จ านวน
ครั้ง 

ร้อยละ 

(๑.) ปศุสัตว์เขต 
(๒.) ผอ. กองการเจ้าหนา้ที่  

 
 
 

โทรศัพท์ ๐ ๐ ๑ ๓.๕๗ ๑ ๒.๙๔ 

จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

E-Mail 

 
๐ 
 
 

 
๐ 
 
 

 
๖ 
 
 

๒๑.๔๒ 
 

 
๕ 

 
๑๔.๗๐ 

 
รวม ๓๓ ๑๐๐ ๒๘ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ 

 
จากข้อมูลตาราง  สรุปประเภทช่องทางการร้องเรียน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เรียงตามล าดับ  ดังนี้   
๑. การร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนนิยมที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ หนังสือร้องเรียนที่ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย จ านวน ๑๑ ครั้ง จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๓๕ 

๒. การร้องเรียนผ่านช่องทางของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาล สายด่วนหมายเลข ๑๑๑๑ และ
หน่วยงานอื่นๆ จ านวน ๗ ครั้ง เท่ากัน จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๘  

๓. การร้องเรียนผ่านศูนย์รับข้อร้องเรียน  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน ๕ ครั้ง หนังสือ
ร้องเรียน และโทรศัพท์ผ่านหมายเลข ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๓๔ ต่อ ๒๑๓๔ มีเพียงจ านวนอย่างละ ๑ ครั้ง เท่ากัน จาก
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๘  

แสดงให้เห็นว่า ผู้ร้องเรียนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการบังคับบัญชาและหน่วยงานอื่นที่                 มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการมีระบบการติดตาม หรือผู้ร้องเรียนอาจไม่ทราบว่า
มีศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ท าให้ขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานแต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียน         
ให้เป็นระบบ ทั้งด้านการตอบสนองข้อร้องเรียน การติดตาม การวิเคราะห์   และการประเมินผล รวมทั้ง             
น าข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดีโดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้อง ซื่อสัตว์ สุจริต มีจริยธรรม
และการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ และพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายใต้
จิตส านึก ทัศนะคติที่ดีตามกรอบจรรยาของหลักธรรมาภิบาลข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3. ข้อมูลการลงโทษทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๑. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ด่านกักสัตว์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเบียดบัง

เงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน,วางฎีกาซ้ าเพ่ือให้คลังจังหวัดด าเนินการโอน
เงินเข้าบัญชีของด่านกักสัตว์,น าเงินสดฝากเข้าบัญชีด่านกักสัตว์ โดยเจตนาให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชี แล้ว
ท าการเขียนเช็คเบิกเงินสดในภายหลัง โดยไม่ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” โดยแก้ไขจ านวนเงินในเช็คให้สูงขึ้น/
ปลอมลายมือชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็ค/เขียนเช็คโดยไม่มีหลักฐานรายการขอเบิกเงินงบประมาณจากนั้นน าเช็ค
ไปเบิกเงินจากธนาคาร แล้วยักยอกเงินเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่น เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ 



-๒๖- 
 

 

๒. เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดถูกจับกุมข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่
ราชการ หรือรับของโจร ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ลงโทษไล่ออกจากราชการ (ค าสั่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด) 

๓. สัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่
มาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นการขาดราชการติดต่อใน
คราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ลงโทษไล่ออกจากราชการ (ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด) 

๔. พนักงานราชการ ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ร่วมกับร้านค้า 
ออกใบส่งของอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างชื่อสถานีฯ ทั้งที่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้ากันจริง ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่า 
ทางสถานีฯ เป็นหนี้ ทั้งท่ีไม่ได้เป็นหนี้กันจริง ท าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

๕. พนักงานราชการ ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า และพนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบชีวภัณฑ์
ส าหรับสัตว์ ได้ละทิ้งการท างาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยเป็นเวลา
ติดต่อกนัเกินเจ็ดวัน ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

๖. สัตวแพทย์ช านาญงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่เดินทางไปรายงานตัว
และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่อธิบดีมอบหมายในวันที่ ๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ลงโทษปลดออกจากราชการ 

๗. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง ระดับ ส ๒ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
กรณีศาลจังหวัด มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดฐานฉ้อโกง ลงโทษปลดออกจากราชการ 

๘. เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์ ตัดไม้และแปรรูปภายในสถานีฯ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงโทษลด
เงินเดือน ๔% 

๙. สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับมอบหมายให้ด าเนินเรื่องจ าหน่ายแม่
กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมและน า
เงินส่งโครงการ แต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร จนเป็นเหตุให้หลงลืม ลงโทษลดเงินเดือน ๔ % 

๑๐. สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ไม่มาปฏิบัติราชการวันที่ในวันที่ ๕ – ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากปัญหาทางครอบครัว
และหนี้สินที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร โดยไม่ใช้สิทธิในการลา หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 
ลงโทษตัดเงินเดือน ๔ % เป็นเวลา ๓ เดือน 

๑๑. สัตวแพทย์อาวุโส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลงนามในหนังสือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในเขตจังหวัด ซึ่ งมีลักษณะเป็นการเรี่ยไร โดยกระท าใน
นามของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ลงโทษภาคทัณฑ์ 

๑๒. ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์ช านาญงาน) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ มอบเงินค่าจ าหน่ายแม่กระบือ
ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาและสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด าเนินเรื่องจ าหน่ายแม่ กระบือของโครงการให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของเกษตรกรผู้ยืม พร้อมทั้งให้
น า เงินส่งทางราชการตามระเบียบ แต่ไม่ด า เนินการให้แล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่าได้เร่งรัดติดตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ ลงโทษภาคทัณฑ์ 

๑๓. สัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มวิจัยและผลิตน้ าเชื้อ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๖ , ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๒ , ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 



-๒๗- 
 

 

รวม ๕ วัน โดยไม่ใช้สิทธิการลาตามระเบียบของทางราชการ แต่เนื่องจากเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมี
เหตุอันควรงดโทษ จึงงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ 

๑๔. ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกรณีโคนมป่วยเป็นโรคปากและเท้า
เปื่อยในท้องที่อ าเภอ แล้วไม่รีบรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบทันที ตามระเบียบของทางราชการ แต่เนื่องจาก
เป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือ  

จากข้อมูลการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สรุปได้ว่า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕7 มีข้าราชการที่ถูกลงโทษ ทั้งสิ้น 11 ราย ได้แก่ ไล่ออกจากราชการ 3 ราย ปลดออก
จากราชการ 1 ราย ลดเงินเดือน 4% 2 ราย ตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 3 เดือน 1 ราย ภาคทัณฑ์ 2 ราย  
งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ 1 ราย งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ 1 ราย มี
ลูกจ้างประจ า ที่ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ จ านวน 1 ราย ส่วนพนักงานราชการ มีผู้ถูกไล่ออกจาก
ราชการ จ านวน 2 ราย  

4. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  

จากผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรม
ปศุสัตว์ ข้อมูลการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕7 พบว่า ในกรมปศุสัตว์ยังคงปรากฏให้เห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในเรื่องของการวิ่งเต้น 
โยกย้าย และซื้อขายต าแหน่ง การน าทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและเรื่องของการ
เลือกปฏิบัติ ซึ่งการพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวจากผลส ารวจส่วนใหญ่คาดว่า การทุจริตประพฤติชอบอาจมา
จากสาเหตุจากตัวเจ้าหน้าที่ที่ขาดจิตส านึก หรือเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล และผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต และสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคาดว่ามาจากนักการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงการ
ท างานของข้าราชการประจ า การมีผลประโยชน์ร่วมกัน และภาคการเมืองเข้ามาควบคุมองค์กรภาครั ฐและ
แทรกแซงกระบวนการโยกย้าย แต่งตั้งข้าราชการจนท าให้เกิดการวิ่งเต้นซื้อขายต าแหน่งอย่างที่ได้ยินกัน
แพร่หลายในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแล้วอาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์หรือการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางให้กรมปศุสัตว์ไปปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรมมากขึ้น อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียน ของ
กรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณเดียวกันแล้ว พบว่า ประเด็นข้อร้องเรียนที่ถูกร้องเรียนสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย์ ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเป็นธรรม และเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติ 
เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ตามล าดับ ปัญหาเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึด
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเอง
หรือพรรคพวก จึงท าให้ผู้ร้องเรียนไม่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อร้องเรียนกับต าแหน่งผู้ถูกร้องเรียนปรากฏว่า ต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด นายสัตวแพทย์ 
นักวิชาการสัตวบาล ถูกร้องเรียนอยู่ในอันดับต้น ซึ่ งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และเป็นต าแหน่งในระดับของ
หัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถสูง ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล ซึ่งเป็นสายงานหลัก
ในการขับเคลือ่นภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

  



-๒๘- 
 

 

จากบทวิเคราะห์ข้างต้น จึงข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมยกย่อง เชิดชูความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยต่อต้านการ
ทุจริต สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานภาครัฐ  

เจ้าหน้าที่ทุกคนถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการ หากเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความประพฤติดี มีความรักและผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร ย่อมเป็นการส่งเสริมให้การ
ด าเนินการภายในองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการและประเทศชาติ ใน
ส่วนของทัศนคติหรือค่านิยมที่มีต่อสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นก็เป็นสิ่งส าคัญต่อการความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่ง
ในปัจจุบันยังปรากฏว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและต้องด าเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด มี
เพียงบางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถยอมรับได้ แม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ก็ไม่ควร นิ่งนอนใจ 
เพราะหากคนในสังคมหรือในองค์กรมีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องย่อมท าให้ผู้ที่กระท าผิด หรือคิดที่จะกระท า
ผิดเกิดความละอายจนไม่กล้าลงมือท า ซึ่งแนวทางการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต จึง
เป็นแนวทางในการเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้  

๑.๑ เสริมสร้างแนวคิด จิตส านึกท่ีดี โดยการสร้างค่านิยมท าดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

๑.๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมการเป็นข้าราชการที่ดี และมีทัศนคติในการต่อต้าน รังเกียจ
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

๑.๓ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมยกย่องท าดี ผ่านสื่อต่างๆ ให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ 

๑.๔ ก าหนดให้มีหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัย การปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักธรรมาภิบาล 

๒. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
การให้บริการประชาชน ภาคเอกชน หรือแม้แต่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ดังนั้นการ

ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ซึ่ง
การให้บริการหรือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ต้องกระท าภายใต้ความเท่าเทียม ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดชอบ ตอบสนองและรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน และด าเนินการอย่างโปร่งใส กล่าวคือ การด าเนินงานขององค์กรต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูล สามารถติดตาม
ข่าวสาร สามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ส าหรับการเปิดโอกาสให้
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเป็นหลักประกันการบริการที่
มีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมกับทกฝ่าย ดังนั้น การก าหนดช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละองค์กรอีกทางหนึ่ง 

๒.๑ ส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ผ่านสื่อต่างๆ โดยขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว์ 
ให้รับทราบโดยทั่วกัน เช่น ก าหนดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ Call Center เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

๒.๒ พัฒนาช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบใน
กรมปศุสัตว์ให้เหมาะสม หลากหลาย และปลอดภัย พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ ให้แพร่หลาย 



-๒๙- 
 

 

๒.๓ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และข้อมูลผลด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน 

๒.๔ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว์
ให้มีระบบหรือขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันหรือสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ 

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายต่อต้านการทุจริต 
การตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจขิงเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะหากปล่อยให้ใช้อ านาจตาม

อ าเภอใจ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือแม้แต่การเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ย่อมเป็นการเปิดโอกาส
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่ายขึ้น ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบต่างๆ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ และต้องด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และ
เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพ่ือเป็นการสร้าง
ก าลังใจให้เครือข่ายหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

๓.๑ เสริมสร้าง กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ และการบังคับใช้กฎหมาย 
๓.๒ จัดให้มีการก าหนดคุณลักษณะ องค์ประกอบหรือกิจกรรมในการจัดท าแผนและการด าเนินการ

จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๓.๓ เสริมสร้างความเข็มแข็งและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงาน

ตรวจสอบจากภายนอก ในการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดให้มีระบบ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
๓.๕ ก าหนดให้มีการประเมิลผลวัดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓.๖ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และพัฒนาองค์ความรู้ในการต่อต้าน

การทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ การก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการก ากับ
ดูแลการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๑ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีคู่มือ การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หรือการ
ประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจน ถูกต้อง เพ่ือป้องกันมิให้การกระท าผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ  

๔.๒ เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน ส่งเสริมจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรักและผูกพัน 
และมีความภาคภูมิใจในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการท างานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ 

 



 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ความมีวินัย และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
สอดแทรกไว้ในหลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าทีห่รือการประชุมสัมมนา 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับความรู้ 

๑๐๐ คน 
 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 

1.1.2 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่  

ระดับความส าเร็จใน
การจัดอบรมโครงการ
ข้าราชการบรรจุใหม่ 

100% - 

1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยธรรมาภิบาล  

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 คน - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 



๓ 

 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1.3 .1  จัดท าสื่ อประชาสัม พันธ์
รณรงค์ด้ านวัฒนธรรมและสร้าง
ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต 

ระดับความส าเร็จใน
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

ส านัก/กอง - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 

1.3.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่านิยมท าดี ความมีวินัย จรรยา 
ข้าราชการ ความเป็นข้าราชการที่ดี 
และการก ากับดูแลองค์การที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ระดับความส าเร็จใน
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

ส านัก/กอง - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 

1.4 ส่งเสริมค่านิยมยกย่อง
และเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.4.1 โครงการยกย่องหน่วยงาน  
ใสสะอาด 

จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการยกย่อง 

ส านัก/กอง หรือ
เทียบเท่า 

 
 

๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 

 ๑.๔.๒ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ข้าราชการ ≥๓ คน 
ลูกจ้างประจ า ≥๓ คน 
พนักงานราชการ ≥๓ 
คน 

-  

๑.๔.๓ โครงการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 

จ านวนข้าราชการ 
ที่ได้รับการคัดเลือก 

๓ คน -  

 



๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ : มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒.๑ บูรณการหน่วยงานกับ
องค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๒.๑.๑ จัดให้มีช่องทางรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ร้องเรียนที่สะดวกและหลากหลาย 

จ านวนช่องทางที่ใน
การรับข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ร้องเรียนที่เหมาะสม
และหลากหลาย 

อย่างน้อย ๕ ช่องทาง - ศูนย์รับข้อร้องเรียน และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

๒.๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนของกรม      
ปศุสัตว์ 

จ านวนช่องทางที่
เผยแพร่ 

อย่างน้อย ๑ ช่องทาง - ศูนย์รับขอ้ร้องเรียน และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 

๒.๒.๑ ประกาศข้ันตอนกระบวนการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน  
 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ  

ร้อยละ ๑๐๐ - ศูนย์รับข้อร้องเรียน และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

๒.๒.๒ กิจกรรมตอบสนองการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียน 
 

ร้อยละของการ
ตอบสนอง 

ร้อยละ ๑๐๐  - ศูนย์รับข้อร้องเรียน และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 



๕ 

 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๒.๒.๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่
เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ระดับความส าเร็จของ
การเผยแพร่ข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ 

จ านวนช่องทางที่
เผยแพร่ 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
และกองการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ : มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู้ระดั บ
ภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภา พในการ
คุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์การอื่นระหว่างประเทศ 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๑ พัฒนาระบบและกลไก
ในการควบคุมตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑ สร้างระบบควบคุมภายใน ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ 

ร้อยละ ๘๐ - ส านักเลขานุการกรม 

๓.๑.๒ สร้างระบบบริหารความเสี่ยง ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ 

ร้อยละ ๘๐ - กองแผนงาน 

๓.๒ สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

๓.๒.๑ การจัดท าข้อมูลผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของโครงการทั้งหมด ตามท่ี
กฎหมายก าหนดบนเว็บไซต์ 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ 

รายงานประจ าปี
สรุปผลการจัดหาพัสดุ
ของโครงการทั้งหมด
ตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้าง 

- ทุกหน่วยงาน 

 

 



๗ 

 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายเพื่อใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

๓.๓.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต โดยสอดแทรกไว้
ในหลักสูตรการอบรม การประชุม 
หรือสัมมนา 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ 

๔๐ คน - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที่   

 ๓.๓.๑ เผยแพร่กฎ ระเบียบในการ
คุม้ครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลที่  
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

จ านวนช่องทางที่
เผยแพร่ 

อย่างน้อย ๑ ช่องทาง - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ : มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ พ่ือแก้ไข
สภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กร
อ่ืนระหว่างประเทศ 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๔.๑.๑ เสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินการ
ทางวินัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับนิติกร
ในการสืบสวน/ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/สอบสวนทาง
วินัย 

จ านวนนิติกรที่ได้รับการ
อบรม 

๔0 คน 205,050 บาท ส านักกฎหมาย และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๔.๑.๒ สร้างเครือข่ายใน
การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติ มิชอบตาม
โครงการข้าราชการไทย 
ไร้ทุจริต 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

๖๐ คน 20,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 

 

 



๙ 

 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๔.๑.๓ เผยแพร่คู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จ านวนช่องทางทีเ่ผยแพร่ อย่างน้อย ๑ ช่องทาง - กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 


