
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

หลักการเหตุผล 

 ตามหลักคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551  เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ   และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน  2551  กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบให
สวนราชการดําเนินการตามปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของงาน/โครงการสําคัญ  เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ของสํานักฯ  โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาวและเพื่อใหหนวยงานในสังกัด  
ไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานไดอยางถูกตองดําเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักฯเปนไป
อยางตอเนื่อง  สรางระบบราชการทีมีความโปรงใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ในการรณรงค  และปลูกจิตสํานึกคานิยม
ของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่สํานักฯ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตและโปรงใสของขาราชการ  และเจาหนาที่ทุกคน
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึก  
คานิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย  ไมทุจริต  ไมติดสินบน  มุงมั่นทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต  คอรัปชั่น  มุงสูราชการ
ไทย  ใสสะอาด 

3. เพื่อประสานความรวมมือหนวยงานทั้งในและนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



เปาหมาย 

1. ขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย  
สุจริต  โปรงใส  เปนธรรม  ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางท่ีมิชอบ   

2. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของราชการและเจาหนาที่ 

3. ประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

ยุทธศาสตร  ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่  1  ปลูกจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 ยุทธศาสตรที่ 2  รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในราชการทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

หนวยดําเนินการ 

 ทุกหนวยงานในสํานักฯ 

ผลที่คาดหวัง 

1. ขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชน  มีความซื่อสัตย  สุจริต  ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 

ดัชนีวัดการปฏิบัติงานหลัก 

 ขาราชการและเจาหนาทีข่องสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ไมมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 

  

 

 

 

 



เพื่อใหบรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   

วัตถุประสงค  เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกหนวยงานในสังกัด  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน  ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหทุกภาคสวน  มีวินัย  เคารพ กฎหมาย กฎ  และระเบียบ ที่จะ
เปนกลไก  ในการแกไขปญหา  การพัฒนา  ตอลดจน  เปนการวางฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม / โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ผูรับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1) ปลูกจิตสํานึกคานยิม  
คุณธรรม  จริยธรรม 
และสรางวินัยแกทุกภาค
สวน 

1.1 ประชุม/ประชาสัมพันธ
ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรมและสรางวินัยแก
ขาราชการเจาหนาที่ในสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสตัว 
 
1.2 จัดทําแผนปายรณรงค
ตอตานการทุจริตฯ 
 
1.3 ประชาสัมพันธมาตรฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  แนว
ทางการปฏิบัตริาชการของ
สํานักฯ ที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานที่โปรงใส,การให
ความรูแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ และวิธีการ
แจงเบาะแสการทุจรติฯ ทาง 
website สํานักฯ 
 

 -จํานวนครั้ง 
 
 
  
 
 
-จํานวนแผน 
 
 
-จํานวนครั้ง 

1ครั้ง/ป 
 
 
 
 
 

20 แผน 
 
 

1 ครั้ง/ป 
 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป  
 
 
 
 
ฝายบรหิาร
ทั่วไป  
 
งานสารสนเทศ 
ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 

วัตถุประสงค  เพื่อประสานความรวมมือระหวางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  กับทุกภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สงเสริม บทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกใน
การตรวจสอบ ถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ผูรับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

2. รวมพลังปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นและประพฤติมิ
ชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 
 

2.1 จัดชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน 
 

 จํานวนชอง
ทางการรับเรื่อง
รองเรียน 
 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

2.2 การเผยแพร
ประชาสมัพันธ กอน – 
หลังการจดัทําโครงการที่
สําคัญและมีงบประมาณ
ตั่งแต 1 ลานขึ้นไป 
 

 รอยละของ
โครงการ 
สําคัญที่นําข้ัน
เผยแพรบน 
website สํานักฯ 
 

รอยละ 100 ฝายจัดซื้อจัด
จาง 

2.3 การใชรถยนตราชการ  รอยละของการ
อนุญาตใชรถยนต
ราชการ 
 

รอยละ 100 ฝายบรหิาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานในสังกัด 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ผูรับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3. เสริมสรางความแข็งแกรง
แกหนวยงานตอตานการ
ทุจริต 

3.1 ประชุม/หนังสือเวยีน เนนย้ํา
ใหเจาหนาทีใ่นสังกัดปฏิบัติหนาที่
ในความรับผดิชอบดวยความ
ซื่อสัตย สุจรติไมเอื้อ ประโยชน
ใหแกบุคคล กลุมบุคคลหรือ 
หนวยงานใดเปนการเฉพาะ 
 
3.2 การหมุนเวียนกรรมการตรวจ
รับการจดัซื้อ/จาง ของหนวยงาน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รายการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
รอยละของ
บุคลากร ท่ี
ไดรับการ
แตงตั้งเปน
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ
 

ทุก
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
รอยละ 80 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
ฝายจัดซื้อจัด
จาง 

 

 

 

 



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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