
 
ผลการประเมิน โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ของ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด) คะแนนการประเมิน ข้อเสนอแนะ 
รวม ไม่มี มี  

มิติท่ี ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใส ๕      ๕  
๑.๒ บทบาทของผูบ้ังคับบญัชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส ๕      ๕  
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสรา้งความโปรง่ใส ๕      ๕  
มิติท่ี ๒ การส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
ราชการ 

        

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

๕      ๕  

๒.๒ บทบาทของผูบ้ังคับบญัชาในการส่งเสริมความมคีุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๕      ๕  
๒.๓ จัดสถานที่ท างานให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place) ๕      ๕  
มิติท่ี ๓ ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีสว่นร่วม         
๓.๑ การมีมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนและประกาศให้ทราบ ๕      ๕  
๓.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบติัราชการ ๕      ๕  
๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตามพระราชบญัญัติข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕      ๕  
มิติท่ี ๔ ด้านการใช้ดุลพินิจ         
๔.๑ การลดการใช้ดุลพินิจของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่นการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
การก าหนดมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

๕      ๕  

๔.๒ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส ๕      ๕  
มิติท่ี ๕ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน         
๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้อง ๕      ๕  
๕.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๕      ๕  

แบบฟอร์มท่ี ๑ 



         
              รายงานผลการประเมิน โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ของ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด) คะแนน
ประเมิน 

ค าอธิบาย 
กิจกรรม/การด าเนินการ 

หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 

มิติที่ ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
๑.๑ มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ๕ แจ้งเวียนหนังสือการประกาศเจตจ านง

การบริหารงานด้วยความสุจริตให้
บุคคลากรในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนมทราบ/น าขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนมทราบ 

 

ประกาศส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม 
เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสของ

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนม 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒, 
การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย

ความสุจริต 
http://pvlo-

kop.dld.go.th/Manu/Pr
oject%20praising%20t
he%20clear%20and%
20clean%20agency%2

02562/1.pdf 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มท่ี ๒ 
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๑.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส ๕ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมส่งเสริมเรื่อง
ความโปร่งใส โดยการช้ีแจงให้ท่ี

ประชุมทราบ 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัด
นครพนม/หัวหน้า

หน่วยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒เวลา๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนม 

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสรา้งความโปร่งใส ๕ การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จ้างต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

 

 

 
http://pvlo-

kop.dld.go.th/webnew
/index.php/th/news-

menu-2/procurement-
menu/33-procure-
cat/460-procure-

25600118-2 
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มิติที ่๒ การส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ประพฤติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ 

   

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานในการปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

๕ กิจกรรมจิตอาสา มีการ จัดฝึกอบรม 
ด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2561 
หลักสูตร “จิตอาสากับงานปศสุัตว์”  

http://pvlo-
kop.dld.go.th/index%2
02559/IDP%201_2561/

idp2_2560.html 
๒.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

๕ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
รวมถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
เช่น ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา

จริยธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชา” 

http://pvlo-
kop.dld.go.th/index%2
02559/IDP%201_2560/

idp1_2560.html 

๒.๓ จัดสถานท่ีท างานให้เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่ (Healthy Work Place) ๕ มีการจัดกิจกรรม  ๕ ส. เป็นประจ าทุก
เดือน 

หนังสือแจ้งเวียน/
ภาพถ่าย 

 
มิติที่ ๓ ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม    
๓.๑ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ ๕ การใหบ้ริการประชาชน มีแผนผังการ

ให้บริการท่ีชัดเจน 

 
๓.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ๕ มีสมุดผู้มารับบริการ  

เอกสารประกอบ๓.๒ 
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๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕ มีการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทางเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม 

http://information.dld.
go.th/ 

มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลพินิจ    
๔.๑ การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เช่นการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๕ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบ 4.1 

๔.๒ การมีระบบบริหารความเส่ียงด้านความโปร่งใส ๕ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบพัสดุ 

เอกสารประกอบ 4.2 

มิติที่ ๕ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน    
๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้อง ๕ มีช่องทางให้ร้องเรียนทางเว็บไซต์

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 

http://pvlo-
kop.dld.go.th/webnew

/index.php/th/qa-
menu/faq-menu-

4/620-
livestock25600203-358 

๕.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีจังหวัดจัดขึ้น  
“วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล” 

(ประเทศไทย) 
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