
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ชื่อมาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง

1. ก ำชับให้ปฏิบัติ
ตำมประกำศจังหวัด
นครปฐมเรื่อง
มำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมและ
มำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ

แจ้งประกำศ
จังหวัด
นครปฐมให้
บุคลำกรในของ
ส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือทรำบ 

แจ้งประกำศจังหวัด
นครปฐมให้
บุคลำกรใน
ของส ำนักงำน 
ปศุสัตว์จังหวัด
นครปฐมเพ่ือทรำบ 

1.ประกำศจังหวัดนครปฐม เรื่องมำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม

2.ประกำศจังหวัดนครปฐม เรื่องมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ

2. ก ำหนดช่องทำง
ร้องเรียนให้บุคลำกร

บุคลำกรสำมำรถ
ร้องเรียนได้
โดยตรงกับ
ผู้บริหำรส ำนักงำน 
ปศุสัตว์จังหวัด
และสำมำรถ
ร้องเรียนได้ผ่ำน
เว็บไซต์กรมปศุ
สัตว์ 

บุคลำกรเข้ำพบ
ผู้บริหำรได้โดยตรง
และช่องทำง
เว็บไซต์ 
กรมปศุสัตว์ 

http://request.dld.go.th/ 

3. กำรให้บริกำรโดย
ใช้ระบบ IT

สร้ำงช่องทำงกำร
ให้บริกำรผ่ำน
ระบบ IT  

ด ำเนินกำรโดยใช้
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมปศุสัตว์ในกำร
ให้บริกำร  

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-
people/e-service-menu 

http://request.dld.go.th/
https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu
https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu


    ชื่อมาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

4. กำรลดปัญหำกำร
ทุจริตในหน่วยงำน 

1.กำรแสดง
เจตนำรมณ์
ต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 
2.จัดท ำแผนกำร
ประเมินควำม
เสี่ยง 

1.ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมแสดง
เจตนำรมณ์ต่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1.หนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์เรื่องกำรแสดง
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 กำรทุจริตประจ ำปี 
2564 

2.มีควำมโปร่งใสใน
กำรบริหำร
โครงกำรงบ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2564 

2.ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
ปีงบประมำณ 2564 

5. กำรใช้
งบประมำณของ
รำชกำรให้เป็นไป
อย่ำงโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

1.ด ำเนินกำรตำม
แผนงำนกำรใช้
จ่ำยเงิน
งบประมำณท่ี 
กรมปศุสัตว์
ก ำหนด 
2.เผยแพร่ผลกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำงทำง
เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม 
  

1.มีกำรประชุม
ติดตำมกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ
ของกรมปศุสัตว์
เป็นประจ ำทุกเดือน 
2.หน่วยงำนรัฐ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชนทั่วไป
สำมำรถตรวจสอบ
ได้ 

1.รำยงำนกำรประชุมกลำงเดือน  
และรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน  
ปี 2564 
 
2. http://pvlo-
npt.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-
menu/procurement-menu 
 
 
 









ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว ์

http://request.dld.go.th/ 

 
 

http://request.dld.go.th/


https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว ์

 

 

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu


 

 
 





รายงานผลการด าเนินการสร้างความตระหนักรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบของกรมปศุสัตว ์ประจ าปี พ.ศ. 2564



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

         ทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวน/งาน  โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  
ผู้รับผิดชอบ   นายสุพัฒน์ เอ่ียมสอาด   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ     โทรศัพท์ ๐ ๓๔25 7705 
 

 
ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
๑ การจัดท ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรผู้

เกษตรกรผู้โคขุนตามหลักวิชาการ 
  

๒ ก าหนดราคาการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/
วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ผลการสืบราคากลาง
เท่ากับท้องตลาดหรือสูงไม่เกิน 10 % ของราคาที่เคย
จัดซื้อไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมา 

  

3 การตรวจการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีส ารวจจัดเก็บข้อมูลมี 
เอกสารบันทึกข้อตกต าแหน่งการจ้างเหมาฯ/ใบตรวจ
รับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และมคีณะกรรมการตรวจการ
ตรวจรับการจ้างทุกเดือน 

---  

    
ค าอธิบาย  - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง 
Known Factor 
            - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้
ใส่เครื่องหมาย√ในช่อง Unknown Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
      

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/

วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    

๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง     
3 การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/การ

ตรวจการจ้าง  
    

ค าอธิบาย   สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  
               - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
               - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
               - สีส้ม  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
               - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
๓      ๒      ๑ 

ระดับความรนุแรง 
ของผลกระทบ 
๓      ๒      ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

๑ - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/
วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส ารวจจัดเก็บข้อมูลและท า
หน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผดิชอบโครงการฯ เอกสารบันทึก  
ข้อตกต าแหน่งการจ้างเหมาฯ 

 2                   1   2 

๒ การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 
การก าหนดราคากลาง 

2            2 4 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/จ้าง
เหมาเจ้าหน้าทีส่ ารวจจัดเก็บขอ้มูลและท าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

        2 ๒ 4 

ตารางท่ี 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
 (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 
 

 
 



 
แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/
วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส ารวจจัดเก็บข้อมูลและท า
หน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผดิชอบโครงการฯ มีเอกสารบันทึก  
ข้อตกต าแหน่งการจ้างเหมาฯ 

๒ 1 

๒ การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 
การก าหนดราคากลาง 

๒ 1 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/จ้าง
เหมาเจ้าหน้าทีส่ ารวจจัดเก็บขอ้มูลและท าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

2 1 

 
 

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย --  -- 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial --  -- 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User --  -- 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process   -- -- 
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  -- -- 
 
ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุ
การเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์  
- การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส ารวจจัดเก็บข้อมูลและท า
หน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีเอกสารบันทึก  
ข้อตกต าแหน่งการจ้างเหมาฯ 

     ด ี
      ดี 

 

2 
(ค่อนข้างต่ า) 

2        
(ค่อนข้างต่ า) 

 

ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  พอใช้ 
 

 
2        

(ค่อนข้างต่ า)  

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและจ้างเหมา พอใช้ 4   
(ค่อนข้างต่ า)   



 
ค าอธิบาย ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/
อ่อน)เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม
ความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
 
ที ่ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ ๑.๑มีการก าหนดรูปแบบการจัดซื้อจัด

จ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ อ่ืนๆ   
๑.๒ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส ารวจจัดเก็บ
ข้อมูลและท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบ 

- มีค าสั่งจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
เวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-มีเอกสารบันทึกข้อตกต าแหน่งการจ้างเหมาฯเจ้าหน้าทีส่ ารวจฯ 

๒ 
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ก าหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
เ พ่ือ เ อ้ือประโยชน์ต่ อบริษัท/  ห้ า ง
หุ้นส่วนจ ากัดและร้านจ าหน่ายสินค้า 
 
๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /
คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เวลาใน
การตรวจรับมากเกินไป 
 
 
๓.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้มีพระคุณหรือให้ความช่วยเหลือ            
พวกพ้อง เครือญาติ 
๓.๓ ความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือ
คว าม ไม่ ค ร อบคลุ ม ขอ งกฎห มาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือพิจารณา
ตามความเหมาะสมของวันวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ
รับการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560        
ก าหนดการรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันรับมอบพัสดุ 
- ก ากับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือป้องกันการ         
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
- เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการก ากับ ดูแล องค์การที่ดี         
เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมส าหรับ
บุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย 

 
ค าอธิบาย พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามล าดับ ความรุนแรง 
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
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