
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบที่ 2 
 

ช่ือหน่วยงานสำนกังานปศสุัตว์เขต 2 

 

 

 

 

 

 
           ลงชื่อ นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้รายงาน 

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 

        เบอร์โทร 0809153651 

            วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

หมายเหต ุ: รอบที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง) 
                เอกสารหมายเลข ๓  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต) 
   
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวปิยาภสัร์ พรมมา 

  ๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม 
  
  เบอร์โทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 2134 
 



 

 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ 2 
 

ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์เขต 2.......................................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 9) 
 

 
  

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่...........22 กุมภาพันธ์  2564................................ 
หน่วยงานที่ประเมิน ................ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2............................................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

แผนการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบ
ประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์มและปศุสัตว์ OK 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง มาตรการ แนวทาง... 
     1.กำหนดกรอบว ันเวลาและเง ื ่อนไขในการออกว ันท ี ่พ ิจารณาโดย
คณะกรรมการผู้พิจารณาต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณาให้การรับรองหรือต่อ
อายุ 
      2. มีกระบวนการหรือวิธีการในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาตามระเบียบการ
รับรอง 
      3.มีการตรวจสอบหรือการกลั่นกรองจากคณะผู้ตรวจของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดก่อนที่จะส่งมาให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ให้การรับรองหรือต่ออายุ 

สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
√  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.............................................................................................................................. 
 

ผลการดำเนินงาน     - การดำเนินงานในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบประกาศรับรอง
มาตรฐานฟาร์มและปศุสัตว์ OK ยังเป็นไปตามแผนการป้องกันการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และปศุสัตว์ OK อย่างเคร่งครัด และไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด 

   เอกสารหมายเลข 3 



 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ 2 
 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 9) 
 

 

  

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

แผนการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ดีเด่น
แห่งชาติ (ระดับเขต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ปศุสัตว์กำหนด โดยพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
๓. ผลการคัดเลือก จะต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ โดยใช้เสียงข้างมาก
ในการตัดสิน 
๔. รายงานผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์ทราบ และแจ้งผลการคัดเลือกให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๕. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบผลการให้คะแนนได้ 

สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 

ผลการดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 2  ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยการเฝ้าระวังและ
ติดตามความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกำชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงที่กล่าว
มาข้างต้น ยังไม่พบการทุจริตประพฤติมิชอบ แต่อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานจะ
เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป 

   เอกสารหมายเลข 3 



 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ 2 
 

ชื่อหน่วยงาน........สำนักงานปศุสัตว์เขต 2.......................................................................................... 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 9) 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่.........17  ก.พ. 2564 ....................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน .........................สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒............................................................................ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การจัดซื้อ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ ยา วัสดุเวชภัณฑ์และ

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
๒. คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา วัสดุเวชภัณฑ์
และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้กำหนดคุณสมบัติของสินค้าอย่างโปร่งใส คุ้มค่า 
เหมาะสม  
และมีคุณภาพในการใช้ปฏิบัติงาน 
๓. คณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางของสินค้าอย่าง
เหมาะสม  
โดยไม่เป็นราคาที่สูงหรือต่ำกว่าท้องตลาดจนเกินไป 
๔. คณะกรรมการพิจารณาผลในการตรวจสอบสินค้า มีการพิจารณา ตรวจสอบ
สินค้าให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดก่อนพิจารณาราคาสินค้าที่บริษัท
ยื่นเสนอ 
๕. ให้มีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในการยื่นเสนอราคาอย่างเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ 
๖. คณะกรรมการตรวจรับสินค้า ทำการตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าที่ทาง
บริษัทส่งมอบให้ อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อ 
๗. สรุปผลการรายงานการจัดซื้อ ยา วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ขายสินค้า ให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
๘. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ        

สถานะการดำเนินการ   ยังไม่ได้ดำเนินการ 

   เอกสารหมายเลข 3 



 

 

  

จัดการความเสี่ยง 
 

  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการดำเนินงาน .................................................................................................................. .............. 
......ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในการยื่นเสนอราคาแล้ว อยู่
ระหว่างดำเนินการแจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา และส่งมอบสินค้า ต่อไป
.......................................................................... .................................................... 
.................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ... 
.................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ... 
................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ... 
.............................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
 



 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบที่ ๒ 
 

ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานปศุสัตว์เขต 2........................................................................................ 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๙) 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่............................................................................ 
หน่วยงานที่ประเมิน ................สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒................................................................................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

แผนการป้องกันการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติการประเมินสถานที่ผลิตสัตว์หรือ
ซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์โดยอธิบดี 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งผ่านการพิจารณาตามความเหมาะสมแล้ว 
๒. ประชาชนและผู ้ประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ เนื ่องจาก
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซด์ของสำนักงาน  
๓. คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเรียกตรวจหลักฐาน พร้อมทั้ง
ดำเนินการพิจารณาข้อเทจ็จริงตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์กำหนด 
๔. เกณฑ์การตรวจรับรองมีเพียงผ่านกับไม่ผ่าน ไม่สามารถตัดทอนคะแนนได้ ทำ
ให้สามารถลดความทุจริตในการตรวจประเมินลงได้อย่างชัดเจน และเมื่อสิ้นสุด
การตรวจรับรอง คณะกรรมการจะแจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ร้องขอในทันที 

สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. . 
.............................................................................................................................. 
 

   เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 
 

ผลการดำเนินงาน ๑. คณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ถูกแต่งตั้งตามความ
เหมาะสมแล้ว 
๒. ประชาชนและผู้ประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแบบประเมินได้  
๓. คณะกรรมการเรียกตรวจหลักฐานโดยพิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่
กรมปศุสัตว์กำหนด 
๔. เมื่อสิ้นสุดการตรวจรับรอง คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ร้องขอ
ในทันท ี


