
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (ให้หน่วยงานระบุเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง)
(     ) 1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(     ) 2. ด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่

 ( ) 3. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน  ความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อหน่วยงาน............ส านักงานปศุสัตว์เขต 5............................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ........นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง...........................โทรศัพท์.......08 5523 0909............... 

ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

1 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(spec)ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงานที่ขาดหรือเกินความจ าเป็น 



 

2 การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของทางราชการ 

  

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)ในการ

จัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือเกิน
ความจ าเป็น 

      
 

2 การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ 

       

ตารางท่ี 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

(1-3) 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(1-3) 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น x รุนแรง) 

1 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ(spec)ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจ
มีการก าหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือ
เกินความจ าเป็น 

2 2 4 

2 การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ของทางราชการ 
 

 
2 

 
3 

 
6 



-๒- 
 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้างมีกรรมการเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับคู่สัญญา 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของ
ทางราชการ 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

*ตารางเปรียบเทียบคณุภาพการจดัการและระดบัคา่ความเสีย่ง 

คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยงระดับต่ า 

(ค่าความเสี่ยงรวม 1-3) 
ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง 

(ค่าความเสี่ยงรวม 4-6) 
ค่าความเสี่ยงระดับสูง 

(ค่าความเสี่ยงรวม 7-9) 
ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ......แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต........  

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)ในการ

จัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือ
เกินความจ าเป็น 
 

1 . ใ ช้ คุณลั กษณะ เ ฉพาะ ( spec)  จ า ก
ส่วนกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.กรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(spec) ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณสมบัติ
ที่ เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านนั้น 
 

2 การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ 

1.ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และแจ้งเวียน
ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
2.การตรวจสอบ ก ากับติดตามการใช้
รถยนต์ราชการ ให้ด าเนินการบันทึกการใช้
รถยนต์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
ตามความเป็นจริง 
 
 



-๓- 
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 ตารางท่ี 6 ตารางผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ....แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต......  

มาตรการป้องกันการทุจริต ใช้คุณลักษณะเฉพาะ(spec) จากส่วนกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec) ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น 

อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ 

การตรวจสอบ ก ากับติดตามการใช้รถยนต์ราชการ ให้ด าเนินการบันทึกการใช้
รถยนต์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

สถานะ การด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ด าเนินการแล้ว 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการควบคุม ก ากับติดตาม ให้เป็นไป   
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากยังไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง 
............................................................................................. ................................... 
................................................................................................ ................................ 
............................................................................................................................. ... 
.............................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ... 
.......................................................................................... ...................................... 

 


