
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส านักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หลักการเหตุผล 

 ตามหลักคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551  เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป .ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ   และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน  2551  ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 – 2560 ประกอบกับ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของงาน/โครงการส าคัญ  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ของส านักฯ  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวและเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด  
ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้  เพ่ือมุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักฯเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการทีมีความโปร่งใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนรวม  ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ส านักฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตและโปร่งใสของข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีจิตส านึก  
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  ไม่ทุจริต  ไม่ติดสินบน  มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต  คอรัปชั่น  มุ่งสู่ราชการ
ไทย  ใสสะอาด 

3. เพ่ือประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



เป้าหมาย 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์  
สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ   

2. ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ 

3. ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ปลูกจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในราชการทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

หน่วยด าเนินการ 

 ทุกหน่วยงานในส านักฯ 

ผลที่คาดหวัง 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ดัชนีวัดการปฏิบัติงานหลัก 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เป็นธรรม และโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2558 

  

 

 

 

 



เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว์  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   

วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานในสังกัด  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วน  มีวินัย  เคารพ กฎหมาย กฎ  และระเบียบ ที่จะ
เป็นกลไก  ในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา  ตอลดจน  เป็นการวางฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม / โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1) ปลูกจิตส านึกค่านิยม  
คุณธรรม  จริยธรรม 
และสร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 

1.1 ประชุม/ประชาสัมพันธ์
ปลูกจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรมและสร้างวินัยแก่
ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีในส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์ 
 
1.2 จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตฯ 
 
1.3 ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  แนว
ทางการปฏิบัตริาชการของ
ส านักฯ ที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส,การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ และวิธีการ
แจ้งเบาะแสการทุจรติฯ ทาง 
website ส านักฯ 
 

 -จ านวนครั้ง 
 
 
  
 
 
-จ านวนแผ่น 
 
 
-จ านวนครั้ง 

1ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 

20 แผ่น 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป  
 
 
 
 
ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป  
 
งานสารสนเทศ 
ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  กับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริม บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม  
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2. รวมพลังป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ันและประพฤติมิ
ชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 
 

2.1 จัดช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

 จ านวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

2.2 การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ก่อน – 
หลังการจดัท าโครงการที่
ส าคัญและมีงบประมาณ
ตั่งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 
 

 ร้อยละของ
โครงการ 
ส าคัญที่น าขั้น
เผยแพร่บน 
website ส านักฯ 
 

ร้อยละ 100 ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้าง 

2.3 การใช้รถยนต์ราชการ  ร้อยละของการ
อนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ 
 

ร้อยละ 100 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ประชุม/หนังสือเวยีน เน้นย้ า
ใหเ้จ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติหน้าท่ี
ในความรับผดิชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติไมเ่อื้อ ประโยชน์
ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือ 
หน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ 
 
3.2 การหมุนเวียนกรรมการตรวจ
รับการจดัซื้อ/จ้าง ของหน่วยงาน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รายการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
บุคลากร ท่ี
ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ
 

ทุก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้าง 

 



ขั้นตอนการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กรณีไม่มีมูล 

ผู้ร้องเรียน ด้วย
วาจาหรือด้วย
หนังสือ 

กรณีมีมูล 

หน่วยงานด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1. ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2. ส าเนาแจง้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
 

1.   ส าเนาแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 

หากด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  30 วัน  

1.  หน่วยงานที่รับเรื่องออกหนังสือตอบแจ้งการรับเรื่อง
แก่ผู้ร้องเรียน  ภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง 
2. ส าเนาแจง้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์
การชชชชชชชชชชชชชชชชชชชสุขภาพ 
 

1. ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2. ส าเนาแจง้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
 

คณะท างานรับเรื่องร้องเรียนของ
ส านักฯ 

 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับส านักฯ กรณีร้องเรียนไม่เกี่ยวกับส านักฯ 

ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน 

แจ้ง 
ยุติเรื่อง 

 แก่ผู้ร้องเรียน 

หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน      
30 วัน สามารถขยายเวลาได้อีก 30 วัน  



แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
ประเภทของเรื่องที่รับร้องเรียน 
 1. ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

     1.1  ข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของส านักฯ  
     1.2  ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานรับเรือ่งร้องเรียนของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือด้วยหนังสือ เสนอผู้บังคับบัญชา 
2. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการออกหนังสือตอบแจ้งการรับเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน

นับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน 
3. หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 3.1  กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
         3.1.1  กรณีมีมูล 
  (ก)  หน่วยงานที่รับเรื่องออกหนังสือตอบแจ้งการรับเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน
นับแต่วันรับเรื่องและส าเนาแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
  (ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้บังคับบัญชา  หากด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องเรียนทราบและส าเนาแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
  (ค)  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 30 วันสามารถขยายเวลาได้อีก 30 วัน 
หน่วยงานแจ้งการขยายระยะเวลาแก่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
  (ง)  ด าเนินการแล้วเสร็จออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบและส าเนา
แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
  3.1.2  กรณีไม่มีมูล 
  หน่วยงานที่รับเรื่องออกหนังสือตอบแจ้งยุติเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันนับแต่วัน
รับเรื่องและส าเนาแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมปศุสัตว์ 
 3.2  กรณีเรื่องร้องเรียนไม่เกี่ยวกับส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
  แจ้งยุติเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน 
4.  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์  รายงานผลการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 

ช่องทางติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 
 1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-279640-2 
 2. ทางโทรสาร  หมายเลข 044-315931 
 3. ทางเว็บไซตส์ านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  http://biologic.dld.go.th/th/ 
          4. ทางอีเมล์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  biologic@dld.go.th 
 5. การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
          6. ทางจดหมายร้องเรียน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 1213  ถ.กองวัคซีน  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 30130 

http://biologic.dld.go.th/th/
mailto:biologic@dld.go.th




แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
 

เลขที่รับ.......................................  
วันที่............................................  

ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการ................................................................................. .................................................. .......  
เลขที่บัตรประชาชน  ……………………………………………..อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่................ 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................แขวง/ต าบล.........................................
เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสาร............................................ 
E-mail address..........................................................................................  
สถานที่ติดต่อ/แจ้งผล…………….ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  หรือ  บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................แขวง/ต าบล.........................................
เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสาร............................................ 
E-mail address..........................................................................................  
รายละเอียดโดยสรุป 
……………………………......................................................................................................................................................  
……………………………......................................................................................................................................................  
……………………………........................................................................................................................ ..............................  
……………………………......................................................................................................................................................  
ค าขอท่ีต้องการให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการ 
……………………………......................................................................................................................................................  
……………………………......................................................................................................................................................  
……………………………......................................................................................................................................................  
……………………………......................................................................................................................................................  
  

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับบริการ  
 
 

(...................................................................)  
              ผู้รับเรื่อง/ผู้บันทึก  
 

ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ฝายบริหารทั่วไป ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์
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