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1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้ส่วนราชการ 

มีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๒๐ ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการยกย่อง
ส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยก าหนดให้มีกิจกรรมยกย่องหน่วยงานใสสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน/แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด/บุคลากรมีความ  
ซื่อสัตย์สุจริต 

กรมปศุสัตว์ จึงจัดโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 เพ่ือส่งเสริม 
ให้หน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีส่วน
ในการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ความมีวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เพ่ือให้ราชการกรมปศุสัตว์ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชนน าไปสู่ราชการไทยใสสะอาด 

๒. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกย่องหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีส่วนในการ
ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา ความมีวินัย และป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน 

2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
ของกรมปศุสัตว์ 

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจและรักองค์กร 

3. เป้าหมาย 
1. ด าเนินการ ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2. หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ได้แก่ 

2.1 ระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า รวมจ านวน 24 หน่วยงาน 
2.1.1 หน่วยงานประเภท ภารกิจหลัก  จ านวน 15 หน่วยงาน 

1) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
2) ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
3) ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
4) ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
5) ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
6) ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
7) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
8) ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
9) กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
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10) กองสารวัตรและกักกัน 
11) กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
12) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
13) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
14) กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
15) ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2.2.2 หน่วยงานประเภท สนับสุนน จ านวน 9 หน่วยงาน 
1) กองคลัง 
2) กองการเจ้าหน้าที่ 
3) กองแผนงาน 
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) ส านักงานเลขานุการกรม 
6) ส านักกฎหมาย 
7) กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
9) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

2.2 หน่วยงานประเภท ระดับเขต จ านวน 9 เขต 
- ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ 

2.3  หน่วยงานประเภท ระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด แบ่งออกเป็น 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน 8 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 จ านวน 9 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 จ านวน 8 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 12 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จ านวน 8 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 9 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จ านวน 8 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จ านวน 9 จังหวัด 
- ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 จ านวน 5 จังหวัด 

4. การด าเนินการ 
จ านวนหน่วยงานที่จะได้รับการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น ได้แก่ 
1. หน่วยงานระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า  

- หน่วยงานประเภท ภารกิจหลัก  จ านวน 3 รางวัล 
- หน่วยงานประเภท สนับสุนน จ านวน 3 รางวัล 

2. หน่วยงานประเภท ระดับเขต จ านวน 3 รางวัล 
3. หน่วยงานประเภท ระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล 
4. เกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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5. ขั้นตอนด าเนินการ 
กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561  

ให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทราบ และเข้าร่วมการคัดเลือก โดยจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.dld.go.th หัวข้อ  
“ข่าวประชาสัมพันธ์”    

 1. หน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง  
- ส านัก/กอง หรือเทียบเท่า 
- ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1.1 ให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
1.2 ให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นระดับตัว ชี้วัด

คะแนนความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ 
๑.๓ กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับส่วนกลาง เพ่ือให้พิจารณาคัดเลือก

หน่วยงานแต่ละประเภทที่ส่งผลงานเข้าร่วม ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
1.3 ก าหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 

20 มีนาคม 2561 เพ่ือเสนอรายชื่อหน่วยงานให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับส่วนกลาง พิจารณา 
และตรวจประเมินผลงาน 

1.4 ให้ทุกหน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นระดับตัวชี้วัดคะแนนความโปร่งใส
ของกรมปศุสัตว์ 

2. หน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมิภาค  
๒.๑ ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ 

ประจ าปี ๒๕๖1 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่พ้ืนที่รับผิดชอบทราบและเข้าร่วมโครงการทุกจังหวัด เพ่ือเป็น
ระดับตัวชี้วัดคะแนนความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ 

๒.๒ กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับเขต เพ่ือให้พิจารณาคัดเลือก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่พื้นที่รับผิดชอบ ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

๒.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับเขต พิจารณาและตรวจประเมินผลงาน 
๒.๔ ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ส่งผลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบ

ในแต่ละพ้ืนที่ เอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพ่ือรวบรวมเอกสารให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาด เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา ต่อไป 

๓. กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 

๓.๑ หน่วยงานระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า  
๑) หน่วยงานประเภท ภารกิจหลัก  จ านวน 3 รางวัล  
๒) หน่วยงานประเภท สนับสุนน จ านวน 3 รางวัล 

๓.๒ หน่วยงานประเภท ระดับเขต จ านวน 3 รางวัล 
3.๓ หน่วยงานประเภท ระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล 
3.4 เกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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๔. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ เสนอรายชื่อหน่วยที่ได้รับการ
คัดเลือกยกย่องเป็นหน่วยงานใสสะอาดประจ าปี ๒๕๖1 เสนอให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาผลการคัดเลือกต่อไป 

๕. กรมปศุสัตว์ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์  
ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (www.person.dld.go.th) โดยจะได้รับไล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 
จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

7. การมอบรางวัล 
กรมปศุสัตว์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งมอบไล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 

ในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
1. รางวัลที่ 1 จ านวน 4 รางวัล 
2. รางวัลที่ 2 จ านวน 4 รางวัล 
3. รางวัลที่ 3 จ านวน 4 รางวัล 
4. ประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ระดับท่ี ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 80 - 100 มีระดับความโปร่งใสและตรวจสอบได้สูงมาก 
4 60 - 79 มีระดับความโปร่งใสและตรวจสอบได้สูง 

3 40 - 59 มีระดับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ปานกลาง 

2 20 - 39 มีระดับความโปร่งใสและตรวจสอบได้พอใช้ 
1 0 - 19 มีระดับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต่ า 

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


 

คู่มือการประเมิน  
โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์  

ประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมปศุสัตว์ 



ค าน า 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้ส่วนราชการ 

มีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๒๐ ก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการยกย่องส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์ 
ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยก าหนดให้มีกิจกรรมยกย่องหน่วยงานใสสะอาดเป็นส่วนหนึ่ง 
ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน/แผนงานส่งเสริมการยกย่องหน่วยงาน  
ใสสะอาด/บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต 

กรมปศุสัตว์ จึงจัดโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ประจ าปี 2561 เพ่ือส่งเสริม 
ให้หน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
และมีส่วนในการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ความมีวินัยและป้องกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการกรมปศุสัตว์  
เป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนน าไปสู่ราชการไทยใสสะอาด 
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1. คุณสมบัติของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมการคัดเลือก 
1. เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า  ส านักงานปศุสัตว์ และ

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
2. มีการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

3. มีการส่งเสริมให้ข้าราช ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของทางราชการ 

4. มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติชอบภายในหน่วยงาน 
5. มีการพัฒนาด้านมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างครบถ้วน 

- มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชน อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  
และประกาศให้ทราบ 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6. มีการปรับสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่น่าอยู่ (5 ส.) 
7. มีการรวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้

ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
8. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
9. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ : การด าเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดของกรมปศุสัตว์นี้ สอดคล้องกับการด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช.  ( ITA) ในส่วนของตัวช้ีวัดระดับส านัก/กอง 
ดังนั้น จึงขอเชิญหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดทุกหน่วยงาน 
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2. ขั้นตอนด าเนินการ 
กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561  

ให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทราบ และเข้าร่วมการคัดเลือก โดยจัดท าเอกสารตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.dld.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  

1. หน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง  
- ส านัก/กอง หรือเทียบเท่า 
- ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1.1 ให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
1.2 ให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นระดับตัวชี้วัด

คะแนนความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ 
๑.๓ กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับส่วนกลาง เพ่ือให้พิจารณา

คัดเลือกหน่วยงานแต่ละประเภทที่ส่งผลงานเข้าร่วม ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
1.4 ก าหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เพ่ือเสนอรายชื่อหน่วยงานให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับส่วนกลาง 
พิจารณาและตรวจประเมินผลงาน 
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2. หน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมิภาค  
๒.๑ ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุ

สัตว์ ประจ าปี ๒๕๖1 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่พ้ืนที่รับผิดชอบทราบและเข้าร่วมโครงการทุกจังหวัด 
เพ่ือเป็นระดับตัวชี้วัดคะแนนความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ 

๒.๒ กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับเขต เพ่ือให้พิจารณาคัดเลือก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่พื้นที่รับผิดชอบ ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ตามแบบและวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

๒.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับเขต พิจารณาและตรวจประเมินผลงาน 
๒.๔ ก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ส่งผลการคัดเลือกส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ เอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพ่ือรวบรวมเอกสาร
ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาด เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ใช้หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดเดียวกัน 

 2. ส าหรับส านักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 ใช้หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเดียวกันส าหรับการพิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 
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3. ขั้นตอนการประเมิน 
1. ศึกษาขั้นตอนการประเมิน โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ 

- ค าชี้แจงแนวทางการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน 

- เกณฑ์การให้คะแนน/ระดับคะแนน 

- ตัวชี้วัด/รายละเอียดตัวชี้วัด 

2. การประเมินการคัดเลือกยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561  
3. หน่วยงานด าเนินการประเมิลผล โดยวิธีประเมินหน่วยงานตนเอง โดยกรอกข้อมูลคะแนนลงใน

แบบฟอร์ม ที่ 1 (ผลการประเมินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ของ.. หน่วยงาน... ประเภทภารกิจ...) 
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน พร้อมค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ  โดยกรอกข้อมูลลงใน

แบบฟอร์ม ที่ 2 (รายงานผลการประเมินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ของ........... หน่วยงาน.............
ประเภทภารกิจ..........) พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิง (เอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือประกอบ
ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ 

5. จัดส่งรายงานผลการประเมิน (แบบฟอร์มที่ ๑ และแบบฟอร์มที่ ๒) ในรูปแบบเอกสารและซีดี
ข้อมูล (ถ้ามี)  มายัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม ๒๕61 (หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา) 

6. ส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ word และ pdf มายังอีเมล์ person6@dld.go.th หัวข้อ  
“(ชื่อหน่วยงาน) ขอส่งเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:person6@dld.go.th%20หัวข้อ
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4. รายช่ือหน่วยงานตามแต่ละประเภท (ส่วนกลางและภูมิภาค) ดังนี้ 
1. ระดับส านัก/กอง หรือเทียบเท่า   

1.1 หน่วยงานประเภท ภารกิจหลัก จ านวน 15 หน่วยงาน 
1) สถาบันสุขภาพสตัว์แห่งชาต ิ 9) กองความร่วมมือด้านการปศสุตัว์ระหว่างประเทศ 
2) ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์ 10) กองสารวตัรและกักกัน 
3) ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์ 11) กองผลติภณัฑ์ปศสุัตว ์
4) ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว ์ 12) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
5) ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 13) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
6) ส านักตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศุสัตว ์ 14) กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
7) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์ 15) ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
8) ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลติปศุสตัว์  

1.2 หน่วยงานประเภท ภารกิจสนับสนุน จ านวน 9 หน่วยงาน 
1) กองคลัง 6) ส านักกฎหมาย 
2) กองการเจ้าหน้าที ่ 7) กลุ่มพัฒนาวิชาการปศสุัตว ์
3) กองแผนงาน 8) กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
4) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5) ส านักงานเลขานุการกรม  

2. หน่วยงานประเภท ระดับเขต จ านวน 9 เขต 
1) ส านักงานปศุสตัว์เขต 1 6) ส านักงานปศุสตัว์เขต 6 
2) ส านักงานปศุสตัว์เขต 2 7) ส านักงานปศุสตัว์เขต 7 
3) ส านักงานปศุสตัว์เขต 3  8) ส านักงานปศุสตัว์เขต 8 
4) ส านักงานปศุสตัว์เขต 4 9) ส านักงานปศุสตัว์เขต 9 
5) ส านักงานปศุสตัว์เขต 5  

3. หน่วยงานประเภท ระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด แบ่งออกเป็น 
1) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน 8 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอยุธยา 5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสิงห์บรุี 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนนทบุรี 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสระบรุี 
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชัยนาท 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดลพบุร ี
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอ่างทอง 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดปทุมธานี 

 
2) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 2 จ านวน 9 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครนายก 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสมุทรปราการ 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดปราจนีบุรี 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสระแก้ว 
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตราด 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดระยอง 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 9) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชลบรุ ี
5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดจันทบุรี  

 
3) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 3 จ านวน 8 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชัยภมู ิ 5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดศรีสะเกษ 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครราชสีมา 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสุรินทร์ 
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดบรุีรัมย์ 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอุบลราชธานี 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอ านาจเจรญิ 
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4) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 12 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอุดรธาน ี 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดมหาสารคาม 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดขอนแก่น 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดหนองบัวล าภ ู
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดหนองคาย 9) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสกลนคร 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 10) ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดมุกดาหาร 
5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเลย 11) ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดบึงกาฬ 
6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครพนม 12) ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดร้อยเอ็ด 

 
5) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จ านวน 8 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงใหม ่ 5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดแมฮ่่องสอน 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดล าปาง 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดแพร ่
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดล าพูน 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพะเยา 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดน่าน 

 
6) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 6 จ านวน 9 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสุโขทยั 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอุตรดติถ์ 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดก าแพงเพชร 7) ส านักงานปศุสตัวจ์ังหวัดนครสวรรค ์
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอุทัยธาน ี 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพิจติร 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพิษณโุลก 9) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเพชรบูรณ ์
5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตาก  

 
7) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 7 จ านวน 8 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดกาญจนบุรี 5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสมุทรสาคร 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเพชรบุรี 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครปฐม 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดราชบุรี 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
8) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จ านวน 9 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดภูเก็ต 6) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชุมพร 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดกระบี ่ 7) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 8) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 
4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดระนอง 9) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพัทลุง 
5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพังงา  

 
9) จังหวัดในเขตพื้นท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 9 จ านวน 5 จังหวัด 
1) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดปตัตาน ี 4) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดยะลา 
2) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสตลู 5) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดนราธวิาส 
3) ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา  

 
 
 
 

 
 
 
 



หน้า ๗ จาก 20 

                                                    กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

5. วิธีการด าเนินการคัดเลือก 

การด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่สมควรยกย่องให้เป็นหน่วยงานใสสะอาด ให้เป็นดุจพินิจ 
ของกรมปศุสัตว์ที่จะด าเนินการให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เป้าหมายและผลการด าเนินการเป็นที่ยอมรับ  
ของหน่วยงาน สร้างคุณภาพและคุณค่าให้กับหน่วยงาน 

โดยกรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการด าเนินการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดลงในแบบผลการประเมินโครงการ
ยกย่องหน่วยงานใสสะอาด (แบบฟอร์มที่ ๑) และแบบรายงานผลการประเมินโครงการยกย่องหน่วยงาน 
ใสสะอาด (แบบฟอร์มที่ ๒) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

6. ค าอธิบายตัวชี้วัด  มี 5 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑.๑ มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 

มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ครอบคลุมถึงนโยบายยุทธศาสตร์ หรือแผนชื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหาก
หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนหลายประการก็ควรน ามาแสดงร่วมกันทั้งหมด  รวมถึง 
มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี และการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงความส าคัญ  

1.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส 

ตัวอย่างการแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน ที่ปรึกษา คณะท างาน 
วิทยากรให้ความรู้ มีการสั่งการและติดตามผลการด าเนินงาน สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร  
อย่างเพียงพอ การมีมาตรการจูงใจ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  

กิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ด้านการรักษาจรรยา ด้านการท าตัวเป็นต้นแบบ ด้านการก าหนดกติกาหรือมาตรฐานการท างาน  
ของข้าราชการ เพ่ือลดช่องการแสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น 

1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

ตัวอย่างแนวทาง/กิจกรรม เพ่ือให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส เช่น การตั้ง
บุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ การจัดท าโปสเตอร์ หรือแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างต่อสาธารณะ การจัดบรรยายพิเศษเรื่องความส าคัญของโปร่งใส/จัดโครงการ
สัมมนา/ฝึกอบรม เพ่ือปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสของส่วนราชการ การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล การก าหนดวิธีการช่องทาง 
ให้สาธารณะชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน การเผยแพร่กระบวนงานหรือขั้นตอนการท างานให้
ผู้ใช้บริการได้ทราบ และมีช่องทางประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการ

ลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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ของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง 

การตอบสนอง หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

1.5 ความรับผิดชอบทางการบริหาร  
คุณธรรม/จริยธรรม หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยม  
หลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ได้แก่ 

 I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A - Accountability ตรวจสอบได ้
 D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
 Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

มิติที่ ๒ การส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติธรรม จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้หน่วยงานเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา กิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ผู้บังคับบัญชาในที่นี่หมายถึงหัวหน้าหน่วยงาน ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ รวมถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุน/ส่งเสริม/  
ยกย่องผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในหน่วยงาน การก าหนดกฎ ระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นต้น 

2.3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

การประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน รวมถึงบุคลากร 
ในสังกัด และผู้มาติดต่องาน และการสร้างกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วม
กิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
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2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล  
หรือองค์กร ทั้งนี้ หน่วยงานราชการยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และ
ดาวเทียม หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภท  
ที่มีสายหรือไร้สายก็ได้ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล  

2.5 จัดสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place) 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสถานที่ท างานให้สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อยปลอดภัย 

มิติที่ 3 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วม  
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทรรศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา ช่องทาง/กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โทรศัพท์/ตู้รับข้อคิดเห็น/ตู้ ปณ.รับเรื่องจาก
ประชาชน/เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/การจัดกิจกรรม/สัมมนา/เวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  และการเปิดเผยข้อมูล 
ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  

3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 

3.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
3.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

3.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 4 ด้านการใช้ดุจพินิจ 

4.1 การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่นการมีหลักเกณฑ์  
ที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ การพิจารณา
เป็นคณะบุคคล/กรรมการ 

4.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 

แสดงหลักการของหน่วยงานในการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากในการสร้าง
ความโปร่งใสนั้น หน่วยงานต้องท าให้การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานมีหลักเกณฑ์หรือแนวทาง  
ในการพิจารณาอย่างชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ข้อมูลและ/หรือเทคโนโลยี 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ ดังกล่าวได้  

4.2 การมีระบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และ 
ท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับ 
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มิติที่ 5 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 

5.1 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ระบบรับเรื่องร้องเรียนสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตและ 
ความไม่เป็นธรรม 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 
รวมทั้งการได้รับการประสานงานจากส่วนราชการอ่ืนมาเพ่ือทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ 

5.2 มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

เช่น การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน การท าแผ่นป้าย/แผ่นพับ
รณรงค์การกระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น 

 

7. เกณฑ์การประเมินและระดับคะแนน ตัวชี้วัด 5 มิติ  
การประเมินในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0-5 จากระดับความสมบูรณ์น้อยไปสู่ระดับ
ความสมบูรณ์มาก 
มิติที่ 1 การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดนโยบายความโปร่งใส 
1 คะแนน มีการก าหนดนโยบายความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
2 คะแนน ๑. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการสื่อถึงความส าคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และ 
2. มีการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์หรือแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่ง 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีผลส าเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใส เช่นได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชยหรือ
สามารถระบุผลลัพธ์ได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ผู้บังคับบัญชาไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส 
1 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ด้าน 
3 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ด้าน 
4 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 4 ด้าน 
5 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ด้าน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส 
1 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงาน

มีความโปร่งใส 1 อย่าง 
2 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงาน

มีความโปร่งใส 2 อย่าง 
3 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงาน

มีความโปร่งใส 3 อย่าง 
4 คะแนน ในแต่ละปงีบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงาน

มีความโปร่งใส 4 อย่าง 
5 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงาน

มีความโปร่งใส 5 อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อนอย่างน้อย 2 กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไมต่ระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  
1 คะแนน รู้สึกตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและมีความปรารถนามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การทุม่เทและอุทิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพ่ือพัฒนาสังคมด้วย 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
ข้าราชการ การยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
1 คะแนน ประพฤติตนอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. สึกนึกและยึดถือตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ยึดมั่นค่านิยมตามหลักมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
3. ยึดหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง 8 ประการ ( I AM READY) 
ได้แก่ 
 I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A - Accountability ตรวจสอบได ้
 D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
 Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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มิติที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพ่ือส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อย  
2 อย่าง 

3 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อย  
3 อย่าง 

4 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อย  
4 อย่าง 

5 คะแนน ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ อย่างน้อย  
5 อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ผู้บังคับบัญชาไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
1 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 

2 ด้าน 
3 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 

3 ด้าน 
4 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 

4 ด้าน 
5 คะแนน ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมเรื่องความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 

5 ด้าน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างใด ๆ 
1 คะแนน การประสานสัมพันธ์ในการติดต่อสัมพันธ์ และจูงใจให้เกิดการยอมรับให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. การประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน รวมถึง
บุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่องาน 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. การสร้างกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่
คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ร่วมถึงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
เป็นประจ า 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจราชการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรม/การประพฤติปฏิบัติอย่างใด ๆ 
1 คะแนน หน่วยงานส่งบุคคลไปอบรมและน าความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. หน่วยงานมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากร 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ก้าวทันตามเทคโนโลยี  
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. หน่วยงานส่งบุคคลไปอบรมและน าความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากร ให้ก้าวทันตามเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การจัดสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างใด ๆ 
1 คะแนน มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การด าเนินกิจกรรม 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีการด าเนินการและติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการตามแผนงาน 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. มีการก าหนดรูปแบบกิจกรรม ที่ไม่เคยท ามาก่อนอย่างน้อย 2 อย่าง 
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มิติที่ 3 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
1 คะแนน จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูล 

2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีข้อมูลข่าวสารตามตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามบริบทหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน) 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชน 
1 คะแนน มีการก าหนดมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนภายในกรมหรือเทียบเท่า 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์ 
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. ประกาศมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ิมอีกอย่างน้อย 
1 ช่องทาง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีระบบตรวจสอบภายในของส านัก/กอง 
1 คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 1 ระบบ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 2 ระบบ 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 

2. มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 3 ระบบ 
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 

2. มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 4 ระบบ 
 
ตัวช้ีวัดที ่3.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
1 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนให้ทราบ เช่น เว็บไซต์ หรือเอกสารรายงาน

ประจ าปี ฯลฯ 
2 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนให้ทราบ อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
3 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนให้ทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
4 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนให้ทราบ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
5 คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนให้ทราบ อย่างน้อย 4 ช่องทาง 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1 คะแนน เผยแพร่งานตามภารกิจของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง  

เช่น เว็บไซต์ หรือเอกสารรายงานประจ าปี 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 

2. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม  
โดยต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย โดยประชาชน
ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ 4 เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน 
50% ขึ้นไป ของจ านวนภารกิจที่ด าเนินการ 
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มิติที่ 4 ด้านการใช้ดุจพินิจ 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การลดการใช้ดุจพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยใช้ดุจพินิจส่วนตัว ไม่มีคู่มือ ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือไม่มีการใช้เทคโนโลยี 

1 คะแนน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงาน 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีคู่มือหรือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 กระบวนงาน 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีคู่มือหรือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 กระบวนงาน 
4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีคู่มือหรือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 กระบวนงาน 
5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีคู่มือหรือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 กระบวนงาน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
1 คะแนน มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่ 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบ 
3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ  

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 
2. มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙ จาก 20 

                                                    กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
1 คะแนน มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
2 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 1 และ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
การทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม 

3 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 2 และ 
2. มีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

4 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 3 และ 
2. มีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

5 คะแนน 1. ตามคะแนนระดับที่ 4 และ 
2. มีการติดตาม และก าหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐ จาก 20 

                                                    กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

มิติที่ 5 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการเรื่องร้องเรียน 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในส านัก/กอง ในการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน 

1 คะแนน มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส านัก/กอง/ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
เฉพาะเรื่อง 

2 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง 
3 คะแนน มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่ง

ต่อให้ผู้รับผิดชอบ 
4 คะแนน 1. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการ

ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ และ 
2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ (ว่าได้มีการมอบหมาย
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

5 คะแนน 1. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในส านัก/กอง ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการ
ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ และ 
2. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในและภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมาย
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
1 คะแนน มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
2 คะแนน มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 2 อย่าง 
3 คะแนน มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 3 อย่าง 
4 คะแนน มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 4 อย่าง 
5 คะแนน มีการก าหนดกลไกลป้องกันและต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 5 อย่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มที่ ๑ 

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด) 
คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

รวม ไม่มี มี  
มิติที่ ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส         
๑.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส         
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส         
1.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่         
1.5 ความรับผิดชอบทางการบริหาร         

มิติที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของราชการ 

        

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

        

๒.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความ 
มีวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

        

2.3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน         
2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ         
๒.5 จัดสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place)         

มิติที่ ๓ ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม         
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540 

        

3.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ         
3.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี         
3.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ         
3.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ          
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แบบฟอร์มที่ ๑ 

มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลพินิจ         
๔.๑ การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน          
4.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล         
๔.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส         

มิติที่ ๕ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน         
๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้อง         
๕.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน         

รวมคะแนน         

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

   

      (ลงชื่อ).........................................ผู้รวบรวมเอกสาร 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

 

 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้บังคับบัญชา 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     
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แบบฟอร์มที่ ๒ 

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด) 
คะแนน
ประเมิน 

ค ำอธิบำย 
กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 

หลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง 

มิติที่ ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส    

๑.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส    

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส    

1.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่    

1.5 ความรับผิดชอบทางการบริหาร    

มิติที่ ๒ การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย  
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

   

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

   

๒.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   

2.3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน    

2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ    

๒.5 จัดสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place)    

มิติที่ ๓ ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม    

3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    

3.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ    

3.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี    

3.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ    

3.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ     
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แบบฟอร์มที่ ๒ 

มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลพินิจ    

๔.๑ การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     

4.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล    

๔.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส    

มิติที่ ๕ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน    

๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้อง    

๕.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน    

รวมคะแนน    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 

   

      (ลงชื่อ).........................................ผู้รวบรวมเอกสาร 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     

 

 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้บังคับบัญชา 

             (..........……………………………) 

      ต าแหน่ง..........................................     
 

 


