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คํานํา 

 
จากเหตุการณดานการทุจริตท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ ท่ีคนหา 

ตนตอท่ีแทจริงไดยาก การประเมินความเสี่ยงจึงมีความจําเปนตองคิดลวงหนาไวเสมอ เพ่ือนําไปสูการปองกัน 
การทุจริต ซ่ึงการปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนา
สวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร ท่ีตองรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวน 
ของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด  จะมีโอกาสท่ีจะประสบปญหา
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระ งานแตอยางใด  

มติการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกปและรายงานผล  
การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงาน โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว ในฐานะหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ และในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเล็งเห็นวาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาล เพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
เปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมาตรการหรือ 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให 
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทําคูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนแนวทางและเปนประโยชนใหกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
และผูสนใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก 
อยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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สวนท่ี 1 
ความเปนมา 

 
แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -

2565) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ เปนประจําทุกปและรายงานผล  
การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ครั้งท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบกรอบการดําเนินการ เพ่ือวางระบบการประเมิน ความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปสูการกําหนกมาตรการในการปองกันการทุจริต ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จะเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) จึงไดกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และกําหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน คือ  

ดานท่ี 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงาน 
ท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

ดานท่ี 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
ดานท่ี 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว ในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ 

การเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบท นโยบายของรัฐบาล ไดเล็งเห็นวา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
ตามมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน 
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบและเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก 
อยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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1.๒ วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

1. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีอาจเกิดความเสี่ยง
ตอการทุตริตในหนวยงาน 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการปองกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดความเสี่ยงตอการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 

3. เพ่ือใหหนวยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะหความเส่ียงการทุจริต 
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จ 

ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู ความเสี่ยงจึงอาจเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอนและความจํากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยงท้ังในกระบวนการในการวิเคราะห (Risk analysis) ประเมิน 
(Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับกิจกรรม หนาท่ี และกระบวนการทํางาน
เพ่ือใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident)  

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบริการ มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี 
ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตน อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงการ
กระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ัง
กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ แตเจาหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ Committee  
of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใช
เม่ือป ๑๙๙๒ โดยท่ีผานมามีการออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป ๒๐๐๖ 
เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report-Guidance for Small 
Public Companies ครั้งท่ี ๒ เม่ือป ๒๐๐๙ เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring  
of Internal Control ครั้งท่ี ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุมภายใน Internal  Control-
Integrated Framework: Framework and Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 
๑๙๙๒ ท่ีกําหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติม 
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เรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง 
ในการท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

สําหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
องคประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการท่ี : ๑ - องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 
หลักการท่ี : ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
หลักการท่ี : ๓ - คณะกรรมการและฝายบริหารมีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการท่ี : ๔ – องคกรจูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี : ๕ – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 
องคประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
หลักการท่ี : 5 - กําหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการท่ี : ๗ - ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการท่ี : ๘ - พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการท่ี : ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 
องคประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการท่ี 10 : - ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
หลกัการท่ี 11 : - พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
หลักการท่ี ๑๒ : - ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 
องคประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
หลักการท่ี ๑๓ : - องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี ๑๔ : - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการท่ี ๑๕ : - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 
 
องคประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการท่ี ๑๖ : - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี ๑๗ : - ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 
ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function 

(มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล  
 
สําหรับคูมือการประเมินความเส่ียงตอการทุจริตของกรมปศุสัตว จะเนนตามมาตรฐาน 

COSO ๒๐๑๓ ในองคประกอบท่ี ๒ หลักการ ในเรื่องการประเมินความเส่ียงทุจริตเปนหลัก 
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1.4 กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
- Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก 
- Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 
- Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทําไป 
มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก 

- Forecasting : การพยากรณ ประมาณการ สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกัน ปองปราม ลวงหนา 
ในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor)  
๑.5 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

โดยในการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตาน  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินการเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริต 
ซ่ึงกําหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ดาน ดังนี้ 

ดานท่ี ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงาน 
ท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

ดานท่ี ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
ดานท่ี ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดําเนินการตามคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยง  

(FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว มีข้ันตอนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตท้ังหมด ๙ ข้ันตอน 
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สวนท่ี 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสตัว 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะ 

อนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 
สิงหาคม 2563 ไดกําหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน ไดแก  

ดานท่ี ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหนวยงาน 
ท่ี มีภารกิจในการอนุ มัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดานท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับความโปรงใสของการใชตําแหนงหนาท่ีและอํานาจ 
ในกรณีหนวยงานไมมีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดานท่ี ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ โดยให
คัดเลือกโครงการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีตองจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหนวยงานจํานวน 
๑ โครงการ เพ่ือทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ท้ังนี้ กําหนดใหทุกหนวยงานทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานละ ๑ กระบวนงาน 
โดยคัดเลือกกระบวนงาน / งานในภารกิจท่ีมีความเสี่ยงสูงทําการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงใน ๓ ดาน  
ในด านใดด านหนึ่ ง  (แต เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจงานท่ีเ ก่ียวของ กับการพิจารณาอนุ มัติ  อนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเลือกงานในดาน 
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานท่ี 1 เทานั้น) จากขอมูลดังกลาวขางตน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว 
จึงไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ 2564 โดยใหหนวยงานระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา/เขต 
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ดาน ดังกลาวขางตน  
โดยมีข้ันตอนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังนี ้

 
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๑. การระบุความเสี่ยง  
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยงรวม  
๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  
๕. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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2.1 ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ 
ในแตละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซ่ึงคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน ดังนี้  

ดานท่ี ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ในกรณี 
ท่ีหนวยงานท่ีมีภารกิจในการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดานท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับความโปรงใสของการใชตําแหนงหนาท่ีและ
อํานาจในกรณีหนวยงานไมมีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดานท่ี ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 
โดยใหคัดเลือกโครงการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีตองจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหนวยงาน
จํานวน ๑ โครงการ เพ่ือทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   

ท้ังนี้ กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กําหนดใหทุกหนวยงานทําการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต หนวยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน / งานในภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น  
ท่ีมีความเสี่ยงสูงทําการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงใน ๓ ดาน ในดานใดดานหนึ่ง (แตเฉพาะหนวยงานท่ี
มีภารกิจงานท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเลือกงานในดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานท่ี 1 เทานั้น) เม่ือคัดเลือก 
ไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงาน ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงลงมือ
ทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ลําดับข้ันการเตรียมการและกรณีตัวอยาง 

ลําดับข้ัน กรณีตัวอยาง 
1. เลือกดานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1. งานดานความโปรงใสของการใชอํานาจ 

และตําแหนงหนาท่ี 
2. เลือกงานจากดานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2. การดําเนินโครงการ ธคก. 

3. เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน
ท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. ระบุรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน 
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2.2 ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง  
ใหหนวยงานนําขอมูลรายละเอียด ข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงาน 

ท่ีคัดเลือก ใน“ขอ 2 ข้ันตอนการเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” มาทําการระบุความเสี่ยงการทุจริต  
โดยใหหนวยงานระบุความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ  หรือพฤติการณตาง ๆ ท่ีเปนความเสี่ยงการทุจริต เทานั้น 
และในการระบุความเสี่ยง ตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานของเรื่องท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต เนื่องจากการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในบางกรณีอาจไมพบความเสี่ยง หรือมีโอกาสเสี่ยงนอย แตอาจพบ 
ความเสี่ยงการทุจริตในการดําเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ในข้ันตอนนี้นับวามีความสําคัญ ตองทําการระบุความเสี่ยงดวยการคนหารูปแบบความเสี่ยงให 
ละเอียดมากท่ีสุด และตองไมนําปญหาของหนวยงานในปจจุบันมาปะปนกับความเสี่ยงทุจริต การระบุความเสี่ยง 
ไมละเอียด ชัดเจน จะนําไปสูข้ันตอนในการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงทุจริตท่ีไมตรง ขาดประสิทธภาพ 
ยกตัวอยาง เชน  

 
ท่ี รูปแบบ/พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 เหตุการณความเสี่ยงทุจริต 

ใหบุคคลอ่ืนนําทรัพยสินของตัวเองหรือญาติ พ่ีนอง 
มาจํานํา โดยประเมินราคาสูงกวาความเปนจริง 
 
 
 
 

 

2 กระบวนการตรวจสอบภายในไมเพียงพอ ทําใหเกิดชองวางในการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีท่ีอาจมีปญหาจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยอ่ืนๆ 
ภายนอกท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงการกระทําผิดหรือการประพฤติ 
มิชอบตอหนาท่ี 
 
 
 
 

 

3 เจาหนาท่ีไมมีความรู หรือความเขาใจกฎระเบียบ 
การจัดซ้ือจัดจางคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 

 

ตองระบุวาทรัพยอะไรท่ีมคีวามเสีย่ง 

เปนปญหาไมใชความเสี่ยง 

เปนปญหาไมใชความเสี่ยง 
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ท่ี รูปแบบ/พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
4 การเบิกจายงบประมาณมีความเส่ียงการทุจริต 

 
 
 
 

 

5 เจาหนาท่ีออกตรวจสถานท่ี ตรวจมาตรฐานตางๆ...  
อาจเอ้ือประโยชน ใหแกผูขอรับใบอนุญาตหรือมาตรฐานรับรอง 
 
 
 
 
 
 

 

 
เทคนิคการระบุความเส่ียงหรือคนหาความเส่ียงอาจดําเนินการดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
- work shop การระดมสมอง 
- การออกแบบสอบถาม 
- การถกเถียง หรือหยิบยกประเด็นท่ีมีโอกาสเกิด 
- การสัมภาษณ 
- สัมมนาโตะกลม Round Table 
- เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืน 
ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง(กรณีตัวอยาง) 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Known Factor Unknown 

Factor 
1 ข้ั น ต อ น ก า ร ไ ด รั บ

มอบหมายใหไปเก็บเงิน
จากเกษตรกรคูสัญญา
และการนําสงเงินใหกับ
ทางราชการ 

(กรณีตัวอยาง) การอาศัยตําแหนงหนาท่ี
ท่ี ไ ด รั บ มอ บห มา ย ให เ ก็ บ เ งิ น จ า ก
เกษตรกรคู สัญญา เ ม่ือ เ ก็บเ งินจาก
เกษตรกรแลว ไมนําสงกับทางราชการ  
แตกลับนําเงินไปใชเพ่ือการสวนตัว 

 

 

คําอธิบายตารางท่ี 1  
- ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงบางข้ันตอนอาจไมมีความเสี่ยงการทุจริต สําหรับข้ันตอน 

การปฏิบัติงานท่ีมีความสุมเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ใหอธิบายรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียดชัดเจน  
โดยวิธีการคนหาความเสี่ยงการทุจริตคนหาจากสิ่งท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้า มีประวัติอยูแลว เรียกวา  

ตองอธิบายวามีความเสี่ยงอยางไร ยกตัวอยาง 

ตองอธิบายรูปแบบการเอ้ือประโยชน เชน เลือกตรวจ 
ไมตรวจจุดท่ีไมถูกตอง ตรวจเฉพาะจุดท่ีถูกตอง, 
ตรวจแลวพบวาไมถูกตองแตบันทึกวาถูกตอง เปนตน 



๙ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Known Factor ในสวนท่ีไมคยเกิดหรือไมเคยมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคต 
วามีโอกาสเกิดการทุจริต เรียกวา Unknown Factor 

- โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ใหหนวยงานระบุพฤติการณ รูปแบบการทุจริต หรือรายละเอียด
ความเสี่ยงการทุจริต ใหละเอียด ชัดเจน 

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ใหหนวยงานทําเครื่องหมาย  ลงในชอง Known Factor หรือ 
Unknown Factor อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนวิธีการคนหาความเสี่ยงการทุจริต  
โดยคนหาจากสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดซํ้า มีประวัติอยูแลว เรียกวา Known Factor 
ในสวนท่ีไมเคยเกิดหรือไมเคยมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคต 
วามีโอกาสเกิดการทุจริต เรียกวา Unknown Factor  
 

- Known Factor คือ ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดซํ้า 
 

- Unknown Factor คือ ความเสี่ยงท่ียังไมเคยเกิดข้ึน เปนการคาดการณในอนาคต 
วาจะมีโอกาสเกิดข้ึน 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานะความเส่ียง 
ใหหนวยงานนําขอมูลท่ีไดจากตารางท่ี 1 มาทําการวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง 

การทุจริตในแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแยกเปนตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง และระบุสถานะ
ของความเสี่ยงดวยเครื่องหมาย  ลงในชองสีไฟจราจร 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 
เขียว เหลือง สม แดง 

1 (กรณีตัวอยาง)  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการไดรับมอบหมายใหไป
เก็บเงินจากเกษตรกรคูสัญญาและการนําสงเงินใหกับทาง
ราชการ 
ความเสี่ยงการทุจริต คือ การอาศัยตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหเก็บเงินจากเกษตรกรคูสัญญา เม่ือเก็บเงิน
จากเกษตรกรแลว ไมนําสงกับทางราชการ  แตกลับนําเงิน
ไปใชเพ่ือการสวนตัว 

   
 

  
 
 
 

    

 



๑๐ 
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คําอธิบายตารางท่ี 2 
- สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา 
- สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
- สถานะสีสม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงาน
ตามหนาท่ีปกติ 

- สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก  
คนท่ีไมรูจัก โดยไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิด 
หรืออยางสมํ่าเสมอ 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียงรวม 
ใหหนวยงานนําขอมูล โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณความเสีย่งการทุจริต ท่ีมีสถานะ

ความเสี่ยงระดับสูงมาก ท่ีเปนสีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจาก 
 

ระดับความจําเปนในการเฝาระวัง ท่ีมีคา 1 – 3 x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 1 – 3 = คาความเส่ียงรวม 
 

ซ่ึงคาระดับ 1 – 3 มีเกณฑในการใหคา ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (ขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ) 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความ
เส่ียงการทุจริตรูปแบบพฤติการณ

ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

(3 2 1) 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(3 2 1) 

คาความเส่ียงรวม 
(จําเปน x รุนแรง) 

1 (กรณีตัวอยาง) การอาศัยตําแหนงหนาท่ี
ท่ี ไ ด รั บมอบหมายให เ ก็ บ เ งินจ าก
เกษตรกรคูสัญญา เ ม่ือเ ก็บเงินจาก
เกษตรกรแลว ไมนําสงกับทางราชการ  
แตกลับนําเงินไปใชเพ่ือการสวนตัว 

3 3 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 

3 x 3 = 9 



๑๑ 
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คําอธิบายตารางท่ี 3 
นําขอมูลท่ีมีสถานะความเสี่ยงในชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาคาความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจําเปนในการเฝาระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) โดยใหหนวยงานกําหนดคาคะแนนในชองระดับ
ความจําเปนของการเฝาระวัง และในชองระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑในการกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันหลักท่ีสําคัญในกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น  

เปน MUST หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการ
ปองกัน ไมดําเนินการไมได ซ่ึงคาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ 2 หรือ 3 

- ถากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น เปนเพียงกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นตองเปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงคาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 
ซ่ึงคาระดับ 1 2 3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงดังกลาวเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญท่ีสุด 
ของกระบวนงานนั้น ๆ จึงมีความจําเปนสูงมากในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตอง 
ทําการปองกัน ไมดําเนินการไมได 

- ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงดังกลาวเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของ
กระบวนงานนั้น ๆ แตไม ถึงกับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับกระบวนงานนั้น ๆ  
และมีความจําเปนสูงในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการปองกัน ไมดําเนินการไมได 

- ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงดังกลาวเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองกระบวนงานนั้น ๆ จึงมีความ
จําเปนนอยในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความเปนในการเฝาระวัง 
ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 
กิจกรรมหรือ
ข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ
ข้ันตอนรอง 
SHOULD 

  คาควรเปน 3 
หรือ 2 

คาควรเปน 1 

   
 

 

 
 

   

 
 

   

   
 

 

 
 



๑๒ 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย รวมถึงหนวยงาน 
ท่ีกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย ท่ีอยูในระดับ 2 หรือ 3 (Stakeholders) 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลดลง 
รายจายเพ่ิมข้ึน (Financial) คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 
(Customer/User) คาอยูท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน (Internal 
Process) หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) คาอยูท่ี 1 หรือ 2 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

1 2 3 

กิจกรรมหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวของกับ
ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงหนวยงานท่ีกํากับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือขาย (Stakeholders) 

  

x 
 

x 

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวของกับ
ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดลง รายจายเพ่ิมข้ึน 
(Financial) 

  
x 

 

x 

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอ
ผูใชบริการ กลุมเปาหมาย (Customer/User) 

  

x 

 

x 

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอ
กระบวนงานภายใน (Internal Process) 

 
x 

 
x 

 

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบดาน
การเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) 

 
x 

 

x 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 
ใหหนวยงานนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินประสิทธิภาพ

การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบัน จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรง 
ของความเสี่ยง ซ่ึงในข้ันตอนนี้หนวยงานตองมีขอมูลวาในปจจุบันหนวยงานมีมาตรการปองกันหรือการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตอยางไรบาง กอนลงมือประเมิน จึงจะทําใหประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไดอยางถูกตอง 
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คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเส่ียง
การทุจริต 

(2) 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต (1) 
คาความเส่ียง

ระดับต่ํา  
คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 

(กรณีตัวอยาง) การอาศัยตําแหนงหนาท่ี
ท่ี ไ ด รั บ ม อบ ห มา ย ให เ ก็ บ เ งิ น จ า ก
เกษตรกรคูสัญญา เ ม่ือเ ก็บเ งินจาก
เกษตรกรแลว ไมนําสงกับทางราชการ  
แตกลับนําเงินไปใชเพ่ือการสวนตัว 

พอใช 

  

คอนขางสูง 
(คาความเส่ียงใน
ตารางที่ 3 = 9) 

คําอธิบายตารางท่ี 4 
1. คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ใหหนวยงานนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) ในตารางท่ี 3 มากําหนดระดับคาความเสี่ยง  

โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
 

หากคาความเสี่ยงรวมในตารางท่ี 3 อยูท่ี 1 - 3 คะแนน คาความเสี่ยงระดับต่ํา 
หากคาความเสี่ยงรวมในตารางท่ี 3 อยูท่ี 4 - 6 คะแนน คาความเสี่ยงระดับปานกลาง 
หากคาความเสี่ยงรวมในตารางท่ี 3 อยูท่ี 7 - 9 คะแนน คาความเสี่ยงระดับสูง 

 
2. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุจริตในปจจุบัน  
ใหหนวยงานนําขอมูล “ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต” มาพิจารณากําหนด

คุณภาพการจัดการ โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
 

ระดับ คําอธิบาย 
ดี การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสม ซ่ึงชวยใหเกิดความม่ันใจได     

ในระดับท่ีสมเหตุสมผลวา จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 
พอใช การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมี

นัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรบปรุงเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา จะสามารถลดความเสี่ยง        
การทุจริตได 

ออน การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับได เนื่องจากมีความหละหลวมไมมีประสิทธิผล       
การควบคุมไมทําใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

 
 



๑๔ 
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3. ใหหนวยงานกําหนดคาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต โดยนําระดับคาความเสี่ยง 
ท่ีไดตาม ขอ 1 มาเปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการใน ขอ 2 โดยใชตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเส่ียง
การทุจริต 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียงระดับต่ํา 

(คาความเส่ียงรวม 1-3) 
คาความเส่ียงระดับปานกลาง 

(คาความเส่ียงรวม 4-6) 
คาความเส่ียงระดับสูง 

(คาความเส่ียงรวม 7-9) 

ด ี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 
พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 
ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
ใหหนวยงานนําขอมูล “ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติการณ

ความเสี่ยงการทุจริต ” ท่ีกําหนดคาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในตารางท่ี 4 มาจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการ กิจกรรม หรือรูปแบบการเฝาระวัง เพ่ือปองกันการทุจริต 

ท้ังนี้ หากหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและกําหนดมาตรการ กิจกรรม  
หรือรูปแบบการเฝาระวัง เพ่ือปองกันการทุจริตเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 

* รอบท่ี ๑ ภายในวันท่ี 29 มกราคม ๒๕๖4 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
 
 

                          + 
 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง (ตัวอยาง) แผนการปองกันการทุจริตในการดําเนินโครงการ ธคก.  

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  
รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริต 

1 
(กรณีตัวอยาง) การอาศัยตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให
เก็บเงินจากเกษตรกรคูสัญญา เม่ือเก็บเงินจากเกษตรกรแลว 
ไมนําสงกับทางราชการ  แตกลับนําเงินไปใชเพ่ือการสวนตัว 
 

 - จัดใหมีมาตรการ...... 

   
 
 
 

มาตรการปจจุบัน 
(Key Controls in place) 

มาตรการเพ่ิมเติม 
(Further Actions  

to be Taken) 

มาตรการปองกัน 
ความเสี่ยงการทุจริต 



๑๕ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
คําอธิบายตารางท่ี 5 
1. ใหหนวยงานนําขอมูลในตารางท่ี 4 มาพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันการทุจริต  

โดยใชเกณฑ ดังนี ้
- หากคาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต = คอนขางสูง หรือ สูง ใหหนวยงาน

กําหนดมาตรการตางๆ หรือปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือปองกันการทุจริต 
- หากคาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต = ปานกลาง ใหหนวยงานจัดกิจกรรม 

เพ่ือปองกันการทุจริต 
- หากคาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต = ต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหหนวยงานจัดให

มีการเฝาระวังอยางตอเนื่องเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหา
นั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป ออกเปน 3 สี ไดแก 
สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ท่ี มาตรการปองกัน 

ความเส่ียงการทุจริต 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

คําอธิบายตารางท่ี 6  
ใหหนวยงานรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางท่ี 5 

วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในขายท่ียังแกไขไมได 
สถานะสีเขียว คือ ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง คือ เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงทีตามาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
สถานะสีแดง คือ เกิดกรณีท่ีอยูในเครือขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมข้ึน แผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง 
 
 
 



๑๖ 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบบริหารความเส่ียง 
นําผลจากการเฝาระวังความเสี่ยงทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 7 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม มาตรการเพ่ิมเติมตอไป โดยแยกสถานะ
เพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 

7.1 เกินกวาการยอมรับได (สถานะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิม 
7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได (สถานะสีเหลือง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.3 ยังไมเกิด เฝาระวังอยางตอเนื่อง (สถานะสีเขียว) 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริตเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริตเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

 

 
7.3 (สถานะสีเขียว) ยังไมเกิดข้ึน ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

 

 
 



๑๗ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้ันตอนท่ี 8 จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง  
เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับสีใด สถานะความเสี่ยง สีเขียว สีเหลือง สีแดง เพ่ือเปน
เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ํา 
สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง  
สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก  
ตารางท่ี 8 ตามรางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 

เขียว 
 

เหลือง แดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ข้ันตอนท่ี 9 รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการ 
ใหหนวยงานกรอกรายละเอียดลงในตารางท่ี 9 เพ่ือระบุสถานะ การดําเนินการตามจัดการ 

ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรการปองกันการทุจริตท่ีไดจัดทําไว (ตารางท่ี 5  
แผนบริหารความเสี่ยง) หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางท่ี 8 )  

ท้ังนี้ ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการในรอบการรายงาน  
* รอบท่ี ๒ ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 (ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
 
 



๑๘ 
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ตารางท่ี 9 ตารางผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง ...................................................................................  

มาตรการปองกันการทุจริต ............................................................................................................................. 
สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเส่ียง 
 

  ดําเนินการแลว 
  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

ผลการดําเนินงาน ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

คําอธิบายตารางท่ี 9 
ในชองผลการดําเนินงาน ใหหนวยงานอธิบายผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริต ท้ังนี้ ใหแนบหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา เชน รูปถาย คําสั่ง มาตรการ หรือรายงานการประชุมเปนตน 

 
 



๑๙ 
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สวนท่ี 3 
แนวทางการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดยึดแนว

ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมุงเนนการปรับ
พฤติกรรม “ คน” และการปรับ “ ระบบ” โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตเพ่ือใหการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนากระบวนการและรูปแบบ 
ของการปองกันการทุจริต ใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทัน 
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคม โดยการพัฒนาเครื่องมือรวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงาน ท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนการคนหาจุดเสี่ยงของข้ันตอนหรือกระบวนงานและนํามากําหนด
มาตรการปองกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ดาน 
กําหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไวในสวนท่ี 2 ของคูมือไว ดังนี้  

ดานท่ี ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหนวย 
ท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

ดานท่ี ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
ดานท่ี ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว  จึงไดรวบรวมตัวอยางแนวทาง 

การจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว นํามาปรับใชในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแตความเหมาะสม โดยมีตัวอยาง ๓ มาตรการ ดังนี้  

๑) มาตรการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก  
๒) มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  
๓) มาตรการปองกันการรับสินบน  
 
๑. กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต 
มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการท่ีจะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน 

การทุจริต) หรือแนวทางท่ีตั้งข้ึนเพ่ือไมใหเกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร โดยมีกรอบแนวคิด 
ในการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

๑.๑ หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรประกอบดวยหลัก 6 ประการ เพ่ือใชเปน

ฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสรางความม่ันคงใหกับองคกรและดูแลผูมีสวนได
สวนเสียอยางเปนธรรมโดยการใชหลักธรรมาภิบาลปองกันความเสี่ยงการทุจริตประกอบดวยหลักการ ดังนี้  

 



๒๐ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๑. หลักการมีสวนรวม (Participation)  
๒. หลักนิติธรรมหรือความเทาเทียมกัน (Rule of Law or Equitable Treatment)  
๓. หลักความโปรงใส (Transparency)  
๔. หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability)  
๕. หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)  
6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)  
๑) หลักการมีสวนรวม (Participation)  
หมายถึง การกระจายโอกาสใหผูบริหารหรือเจาหนาท่ีทุกคนไดมีสวนรวมทางการจัดการและ 

การบริหารท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานซ่ึงจะสงผลกระทบตอ 
การดําเนินงานผูบริหารหรือเจาหนาท่ี โดยการใหขอมูลการรับฟงและแสดงความคิดแใหคําปรึกษาแนะนํารวม
วางแผนรวมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

๒) หลักนิติธรรมหรือความเทาเทียม (Rule of Law or Equitable Treatment)  
หมายถึง การมีกฎระเบียบท่ีเปนธรรมกับทุกฝายมีการบังคับใชอยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ

ไมมีมาตรฐานเชิงซอน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบระเบียบ และกรอบเวลาการ
ปฏิบัติไมใหมีการใชไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุง
กฎระเบียบใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ 

๓) หลักความโปรงใส (Transparency)  
หมายถึง การมีความโปรงใสเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีสามารถตรวจสอบไดในทุก ๆ ดาน อาทิ

การมีระบบงานท่ีชัดเจน เปดเผยได มีกระบวนการใหสามารถตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได และมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะอยางตรงไปตรงมา ถูกตอง โปรงใส สอดคลองกับเวลาและสถานการณ  

๔) หลักความรับผิดรับขอบ (Accountability)  
หมายถึง การตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ การใสใจการกระตือรือรน 

ในการแกไขปญหาการ เปดโอกาส และพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบ ประเมินผล ท่ีสะทอนถึงความรับผิดชอบตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย การยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีและจากการดําเนินงาน  

๕) หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)  
หมายถึง การไมกระทําและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมท้ังรวมมือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริต

ในองคกร มีระบบการตรวจสอบรองเรียน การปกปองผูรองเรียนและลงโทษอยางเฉียบขาด  
5) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)  
หมายถึง การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สรางสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันได และดูแลรักษาสังคม
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน ท้ังนี้ ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและมีองคกรหรือบุคคลท่ีเปนอิสระ
และเปนท่ียอมรับของสังคม ทําหนาท่ีเปนผูประเมิน  
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๑.๒ กระบวนการออกแบบ (Design process)  
มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางท่ีตั้งข้ึนเพ่ือไมให

เกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา สวนใหญมักใชคําวามาตรการ กลไก ควบคูกัน เนื่องจากมาตรการจะสําเร็จตองมีกลไก 
(ระบบผูคน) ขับเคลื่อนมาตรการการจัดทํามาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอยางเปนระบบ 
ซ่ึงสิ่งท่ีตองการอันดับแรกของการจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ (Outcome)  
จะบรรลุเปาหมายตองมีวิธีการ (How To) อันประกอบดวย กระบวนการนําเขา (Input) เชนข้ันตอนกระบวนงาน 
เพ่ือทําใหมาตรการท่ีตั้งไวบรรลุเปาหมายหากมีผลลัพธเกิดข้ึนมากกวา ๑ อยางผลลัพธนั้นเปนผลพลอยได  
(By Product) ของมาตรการท่ีกําหนดไว 
 
กระบวนการออกแบบมาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต 

 
ขอมูลท่ีนํามาจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต ตองไดมาจากการรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตเสมือนเปนตนน้ํา 
เพ่ือนํามาสูการกําหนดมาตรการไดตรงจุดเปนเสมือนกลางน้ํา สวนมาตรการท่ีกําหนดไวตองนําสูการบังคับใชดวย
การกํากับติดตามประเมินผลเพ่ือนํามาทบทวนในการปรับมาตรการใหสามารถปองกันความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มาตรการท่ีดีตองสามารถตอบสนองรูปแบบพฤติการณของความเสี่ยงท่ีคนพบเปนเสมือนปลายน้ํา
มาตรการตาง ๆ ตองมีการทบทวนประเมินผลอยูอยางตอเนื่องเพราะรูปแบบการทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบ
อยูตลอดเวลาเชนกัน  

 
ความเช่ือมโยงการขับเคล่ือนมาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ตัวอยางแนวทางการจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต  

๒.๑ มาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก  
๒.๒ มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  
๒.๓ มาตรการปองกันการรับสินบน  

 
 
 

- การประเมินความ
เส่ียงการทุจริต 
- แผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

 
มาตรการปองกัน 

ความเส่ียงการทุจริต  
(ตองมีรายละเอียด) 

- กลไกขับเคล่ือนมาตรการ 
เชน มีระบบ มีผูรับผิดชอบ
ในระดับตางๆ 

คนหา 

มาตรการ 

การขับเคล่ือน 
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๒.๑ มาตรการการเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก (Proactive Disclosure)  
การเปดเผยขอมูลรัฐเชิงรุก (Proactive Disclosure) เพ่ือความโปรงใสและปองกันความเสี่ยง

การทุจริตตามนัยของคูมือฉบับนี้ มุงเนนใหหนวยงานเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน เพ่ือเปนการแสดงถึงการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ึงอาจไมใช
ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานท่ีทําการเผยแพรตาม พ. ร. บ. ขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลใดจึงข้ึนอยูกับบทบาท
ภารกิจของหนวยงานการเปดเผยขอมูลมี ๒ ลักษณะ คือ การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะหรือขอมูลเชิงรุก 
(Proactive Disclosure) และการเปดเผยขอมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) เม่ือมีการรองขอการเปดเผย
ขอมูลเปนกาiบริหารงานแบบเปด (Open Governance) เปนการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานดวย 
ความโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได อันเปนแนวทางสําคัญของการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 

การเปดเผยขอมูลเชิงรุก เปนการแสดงถึงการบริหารงานท่ีโปรงใสตรวจสอบไดหากหนวยงาน 
มีการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบได แตขาดการเปดเผยขอมูลอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีจะทําใหสาธารณชน
ตางคิดจินตนาการวาการบริหารงานของหนวยงานในเรื่องดังกลาว มีความไมโปรงใส เอ้ือประโยชน หรือทุจริต  
ซ่ึงการท่ีจะลบลางหรือชี้แจงทําความเขาใจตอสาธารณชนภายหลัง ทําใหตองใชทรัพยากรมากกวาหรืออาจยุงยาก
กวาดังคํากลาวท่ีวา“ ปริมาณพลังงานท่ีจําเปนตองใชในการลบลางมีขนาดใหญโตกวาพลังงานท่ีใชในการผลิต” 

  
นิยามท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลเปดภาครัฐ หมายถึง ขอมูลของรัฐบาลท่ีถูกเปดเผยผานชองทางออนไลน เพ่ือใหทุกคน
สามารถเขาถึงนําไปใชตอหรือแจกจายไดโดยปราศจากขอ จํากัด ใด ๆ (องคการสหประชาติ, ๒๐๑๖)  

รัฐบาลเปด คือ วัฒนธรรมการกํากับดูแลท่ีสงเสริมหลักการของความโปรงใสความซ่ือสัตย 
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในอันท่ีจะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD,2017)  

คุณลักษณะของขอมูลเปด คือ  
๑) สามารถเขาถึงไดผานชองทางออนไลน (Avaible Online)  
๒) ทุกคนไดรับอนุญาตใหนําขอมูลนั้นไปใชและใชซํ้าได (Open - Licensed)  
๓) ประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสได (Machine reable)  
๔) รวบรวมขอมูลท่ีกระจัดกระจายใหอยูในชุดขอมูล (Dataset) เดียวกันและสามารถวิเคราะห

ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดงาย (Available in bulk) และ  
๕) ไมเสียคาใชจาย (Free of Charge) (World Wide Web Foudation, ๒๐๑๕) 
ลักษณะของขอมูลท่ีเปดเผย (Open Data)  
(1) ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ (Complete)  
(๒) เปนขอมูลพ้ืนฐานไมถูกปรุงแตง (Primary)  
(๓) อยูในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของขอมูล (Timely)  
(๔) สะดวกในการเขาถึง (Accessible)  
(๕) สามารถนําไปใชประโยชนโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสามารถประมวลผลได ((Machine Process able)  
(๖) ตองเปดเผยโดยไมเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory)  
(๗) ตองไมมีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary)  
(8) ทุกคนมีสิทธิใชขอมูลได (License - free) 



๒๓ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอยางรายการขอมูลรัฐเชิงรุก 
- เปดเผยใหผูประกอบการทราบวาผูเชี่ยวชาญทานใดเปนผูประเมินเอกสาร / ตรวจการขอ

ใบอนุญาตหรือการออกใบรับรองมาตรฐานตางๆ 
- เปดเผยขอมูลการจายเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนชวยเหลือใหกับองคกรหนวยงาน 

กลุมบุคคลหรือบุคคลยอนหลัง ๓ - ๕ ป 
- เปดเผยขอมูลรายชื่อผูเสียภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ภาษีปายภาษีบํารุงทองท่ี เชน อาจเปดเผยลําดับท่ีเสียภาษีลําดับสูงสุด 1 - 100 ของแตละประเภท ยอนหลัง ๓ - ๕ ป 
- เปดเผยขอมูลสถานะเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและโครงการ / งบประมาณท่ีมี

การจายขาดเงินสะสมยอนหลังจนถึงปจจุบัน 
- เปดเผยงบประมาณ / วิธีการบริหารจัดการโครงการตางๆท่ีไดรับเงินลักษณะเปนอุดหนุนท่ัวไป

หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจยอนหลังจนถึงปจจุบัน 
- เปดเผยรายชื่อสถานประกอบการ / หนวยงานท่ีมีการจางคนพิการเขาทํางานอัตราคาจาง

ยอนหลัง ๓ - ๕ ป 
- เปดเผยรายชื่อความเชี่ยวชาญอัตราคาจางของท่ีปรึกษาโครงการทุกรายโดยเฉพาะโครงการท่ีมี

การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีงบประมาณสูง 
- เปดเผยรายชื่อโรงเรียนเอกชน / งบประมาณท่ีไดรับเงินอุดหนุนยอนหลัง ๓ - ๕ ป 
- เปดเผยรายชื่อนักวิจัยสถาบัน / งบประมาณท่ีไดรับเงินสนับสนุนยอนหลัง ๓ - ๕ ป 
- เปดเผยแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานตาง ๆ เชน ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ฯลฯ  
- เปดเผยรายชื่อผูรับจางหรือคูสัญญาในการจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง ๓ - ๕ ป (เฉพาะโครงการ 

ท่ีมีงบประมาณตั้งแต ........ ลาน ข้ึนไป แลวแตหนวยงานจะเปนผูกําหนดเกณฑ) 
- เปดเผยโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจากการจาย

ขาดเงินสะสมยอนหลัง ๓ - ๕ ป  
- เปดเผยรายชื่อวัด / งบประมาณท่ีไดรับเงินสนับสนุนอุดหนุนจากรัฐหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ใหกับวัด 
- เปดเผยจํานวนเงินท่ีสนับสนุนหรือบริจาคใหกับโรงเรียนในแตละปการศึกษายอนหลังจนถึง

ปจจุบันแสดงสถานการเงินของสมาคมผูปกครองนักเรียน 
- เปดเผยรายชื่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตางๆระดับจังหวัด / สวนกลาง 
- เปดเผยผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตางๆระดับจังหวัด / สวนกลาง 
- รายละเอียดขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement) โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด 

ของหนวยงาน / โครงการท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชนเชนกระบวนการจัดทําโครงการ / ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
เชน TOR วิธีการจัดซ้ือจัดจางจํานวน / รายชื่อผูเขารวมประกวดราคา / การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา 
การตรวจสอบรายงานผลการประเมินโครงการ / การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- เปดเผยขอมูลดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต)  
- เปดเผยขอมูลงบประมาณรายรับ รายจาย ของกองทุนท่ีอยูในกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ

ประจําปและขอมูลยอนหลัง 
 



๒๔ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล โครงการกอสรางภาครัฐ 
ตามประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตเรื่องโครงการความโปรงใส 

ในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ซ่ึงหนวยงานสามารถนําแนวทาง
โครงการ CoST มาปรับใชในการออกแบบจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลเชิงรุก 

 
๒.๒ มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจดุลยพินิจ 

เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริต ซ่ึงเกิดจากความไมชัดเจนเก่ียวกับอํานาจหรือดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจ มาตรฐานในการตัดสินใจดุลยพินิจนั้น ความจริงไมมีอันตรายในตัวเองแตอันตรายของดุลยพินิจ 
อยูท่ีตัวผูใชดุลยพินิจ  

นิยามดุลยพินิจ ความหมายตามกฎหมายปกครอง หมายถึง อํานาจตัดสินใจอยางอิสระหรือ 
จะเลือกกระทําหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอํานาจดุลยพินิจ 
เปนอํานาจตามกฎหมาย กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจ กระทําการใด หรืองดเวนกระทําการอยางใด
อยางอิสระ บอยครั้งผูใชอํานาจตามกฎหมายมักใหเหตุผลในการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต หรือมีคําสั่งในเรื่องใด ๆ 
วาเปนอํานาจดุลพินิจของผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองตามกฎหมาย หรือใหเหตุผลวาเพ่ือความเหมาะสม 
หรือเพ่ือประโยชนตอทางราชการและประชาชน ทําใหเกิดคําถามอยูในใจเสมอวาดุลพินิจคืออะไร แลวอะไรคือ
ความเหมาะสม ทําไมฝายปกครองจึงมีอํานาจดุลพินิจการใชดุลพินิจมีขอบเขตหรือไม และใครมีหนาท่ีตรวจสอบ
การใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง 

การใชดุลยพินิจอากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการใชดุลพินิจโยมิชอบ (Abuse of Discretion) 
ไดหลายกรณี เชน 

1.) การใชดุลยพินิจท้ังๆ ตามขอเทจจริงเจาหนาท่ีตองตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
2.) การใชดุลยพินิจเกินกวาระเบียบ กฎหมายกําหนด 
3.) การใชดุลยพินิจอยางบิดเบือน  
4.) การใชดุลยพินิจตามอําเภอใจ  
 

แนวทางการจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
 
ข้ันเตรียมการ : จัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 

1. เลือกงานดานท่ีจะทํามาตรการ 
2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
3. เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือหลักเกณฑการปฏิบัติงาน และมาตรการตรวจสอบการใช

ดุลยพินิจท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 

ข้ันตอนการจัดทํา : มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเปนการคนหาความเสี่ยง เพ่ือทําการระบุความเสี่ยงการทุจริต วามีรูปแบบ

พฤติการณความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการใชดุลยพินิจ  



๒๕ 
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กรณีข้ันตอนท่ีมีการใชดุลยพินิจ ใหอธิบายรายละเอียด โอกาสเกิดความเสี่ยงการใชดุลยพินิจ
โดยไมชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน เพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมถึงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด 
ชัดเจนมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจากการคนหาความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงในสวนท่ี 2 
(ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง และข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง)  

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํามาตรการปองกัน 
ใหนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก ข้ันตอนท่ี ๑ โดยเฉพาะข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีสถานะ

ความเสี่ยงสูง (สีสม) ถึงสูงมาก (สีแดง) นํามาจัดทํามาตรการใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหหรือการประเมิน 
และตรวจสอบวามาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของหนวยงานท่ีบังคับใชในปจจุบันมีหรือไม 

กรณีหนวยงานมาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของหนวยงานมีบังคับใชอยู
แลวในปจจุบัน ใหระบุรายละเอียดและพิจารณาจัดทํามาตรการเพ่ิมเติม ซ่ึงควรประเมินประสิทธิภาพ 
ของมาตรการท่ีหนวยงานมีอยูในปจจุบันวา ดี พอใช หรือออน  

ดี : การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสมซ่ึงชวยใหเกิดความม่ันใจไดใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได  

พอใช : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมี
นัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได  

ออน : การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผลการ
ควบคุมไมทําใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

กรณีมาตรการท่ีมีอยูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยังไมมีมาตรการ ตองกําหนด
มาตรการเพ่ิมเติม และทําการขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม บังคับใช และประเมินผลโดยการประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการปองกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานการติดตามประเมินผล 
เปนการจัดทํารายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริต ตามมาตรการท่ีไดมีการกําหนดไวใน

ข้ันตอนท่ี ๒ วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด หลังจากมีการบังคับมาตรการดังกลาวไปแลว เพ่ือพิจารณา 
ทํากิจกรรมเพ่ิมเติม  

1. หากยังไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยงยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม  
2. หากเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงทีตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ 

/ กิจกรรม ท่ีเตรียมไว ซ่ึงแผนใชไดผลความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
3. หากเกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง  
ซ่ึงแนวทางการประเมินผลมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ เปนแนวทางการประเมินเดียวกันกับแนวทาง 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน (ข้ันตอนท่ี 6 รายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง ตารางท่ี 6) กรณีหนวยงาน 
มีความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการใชดุลยพินิจ 
 
๒.๓ มาตรการปองกันการรับสินบน 

สินบน (Bribery) ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเสนอวาจะใหสัญญาวาจะใหมอบให 
การยอมรับการใหหรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจใหกระทําการ



๒๖ 
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หรือไมกระทําการท่ีขัดตอหนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน โดยการนําขอมูล 
ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเปนการใหสินบน เชน เรื่องการรับคาอํานวยความสะดวก
ของขวัญ คํารับรอง การรับบริจาค ซ่ึงกรณีเหลานี้ยากตอการพิจารณาวาเปนการใหตามประเพณีวัฒนธรรมหรือ
สินน้ําใจหรือเปนสินบน หนวยงานตองสามารถระบุไดวาภารกิจหรือกระบวนงานใดของหนวยงานตนเอง 
มีจุดออนท่ีเปนความเส่ียงตอการรับสินบนอยางไร ตรงสวนใด 

กรณีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเปนการใหสินบน เชน  
๑) คาอํานวยความสะดวก คือ คาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีรัฐอยางไมเปน

ทางการเปนการใหเพียงเพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีรัฐจะดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการหรือเปนการกระตุนให
ดําเนินการอยางรวดเร็วข้ึนโดยกระบวนการนั้นไมตองใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐเปนการกระทําอันชอบดวยหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้น  

๒) คารับรองและของขวัญ เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมของผูรับบริการรัฐเพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดี หรือเปนการแสดงออกซ่ึงสินน้ําใจวัฒนธรรมทางสังคม ซ่ึงอาจรวมถึงคาท่ีพัก คาโดยสาร
การศึกษาดูงาน คาอาหาร และเครื่องดื่มบัตรกํานัล ฯลฯ  

๓) สินน้ําใจ คือ ความเอ้ือเฟอเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีน้ําใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน 
เปนตน โดยอาจหวังการเอาประโยชนจากการใชอํานาจรัฐของผูรับในอนาคต  

 
แนวทางการจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน 
 
ข้ันเตรียมการ : จัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน  

๑. เลือกงานดานท่ีจะทํามาตรการ  
๒. เลือกกระบวนงานจากงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
๓. เตรียมขอมูลข้ันตอนแนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงานและมาตรการตรวจสอบการรับสินบน 

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 

ข้ันตอนการจัดทํา : มาตรการปองกันการรับสินบน 
ข้ันตอนท่ี ๑ การวิเคราะหขอมูล 
ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทํามาตรการปองกัน 
ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานการติดตามประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑ การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเปนการคนหาความเสี่ยงเพ่ือทําการระบุความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบ

พฤติการณความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีมีโอกาสการรับสินบนในรูปแบบใดบาง เชน ของขวัญ / 
การเลี้ยงรับรอง / สินน้ําใจ / เงินทอน / คาอํานวยความสะดวกหรือรูปแบบอ่ืน ๆ (ระบุ) กรณีข้ันตอนท่ีมีโอกาส
หรือความเสี่ยงในการรับสินบนใหอธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติการณความเสี่ยง ใหละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด 
โดยนําขอมูลจากการคนหาความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงในสวนท่ี 2 (ข้ันตอนท่ี 1  
การระบุความเสี่ยง และข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง) 

 



๒๗ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํามาตรการปองกัน 
ใหนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก ข้ันตอนท่ี ๑ โดยเฉพาะข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีสถานะ

ความเสี่ยงสูง (สีสม) ถึงสูงมาก (สีแดง) นํามาจัดทํามาตรการใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหหรือการประเมิน 
และตรวจสอบวามาตรการหรือแนวทางการปองกันการรับสินบนของหนวยงานท่ีบังคับใชในปจจุบัน มีหรือไม 

กรณีหนวยงานมาตรการหรือแนวทางการปองกันการรับสินบนของหนวยงานท่ีบังคับใชอยูแลว 
ในปจจุบัน ใหระบุรายละเอียด และพิจารณาจัดทํามาตรการเพ่ิมเติม ซ่ึงควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการท่ี
หนวยงานมีอยูในปจจุบันวา ดี พอใช หรือออน  

ดี : การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสมซ่ึงชวยใหเกิดความม่ันใจ 
ไดในระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได  

พอใช : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง 
อยางมีนัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได  

ออน : การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผล 
การควบคุมไมทําใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

กรณีมาตรการท่ีมีอยูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยังไมมีมาตรการ ตองกําหนด
มาตรการเพ่ิมเติม และทําการขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม บังคับใช และประเมินผลโดยการประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการปองกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานการติดตามประเมินผล 
เปนการจัดทํารายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริต ตามมาตรการท่ีไดมีการกําหนดไวใน

ข้ันตอนท่ี ๒ วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด หลังจากมีการบังคับมาตรการดังกลาวไปแลว เพ่ือพิจารณา 
ทํากิจกรรมเพ่ิมเติม  

1. หากยังไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยงยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม  
2. หากเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงทีตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ 

/ กิจกรรม ท่ีเตรียมไว ซ่ึงแผนใชไดผลความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
3. หากเกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง  
ซ่ึงแนวทางการประเมินผลมาตรการการปองกันการรับสินบนของหนวยงาน เปนแนวทาง 

การประเมินเดียวกันกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน (ข้ันตอนท่ี 6 รายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
ตารางท่ี 6) กรณีหนวยงานมีความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอน 
การปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสในการรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
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๓. ตัวอยางมาตรการปองกันการรับสินบน  
๓.๑ การจัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีดี เพ่ือปองกันการรับสินบน อะไรทําได อะไรทําไมได (Do & Don) 

การใหหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด การรับเลี้ยง รับรอง คาอํานวยความสะดวก            
การใหบริการประชาชน การขอรับบริจาค การขอรับเงินสนับสนุน ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน 

 ในการไปปฏิบัติหนาท่ี เชน การตรวจรับการตรวจสถานท่ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / อนุญาตตางๆ
การสอบสวนตามขอรองเรียน หามรับเลี้ยงหรือใหมีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงตอนรับ กรณีมีความจําเปนท่ี 
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหยึดหลักความเหมาะสม 

 ในการไปปฏิบัติหนาท่ี เชน การตรวจรับการตรวจสถานท่ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / อนุญาตตางๆ
การตรวจสถานท่ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / อนุญาตตางๆ การสอบสวนตามขอรองเรียนหามรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ใหปฏิเสธการรับทุกรณี 

 หามใหผูประกอบการสงรถมารับหรือซ้ือตั๋วโดยสาร เครื่องบิน รถ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจสถานท่ีในการขอรับใบอนุญาตตางๆ  

 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี เนื่องใน
โอกาสตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม และของท่ีใหมีมูลคาไมเกิน  
๓,000 บาท สามารถใหและรับได โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็ว 

 หามรับทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีไมใชญาติ หรือจากการใหในลักษณะท่ีไมเปน
การท่ัวไป หากแตมีความจําเปนตองรับไวเพ่ือรักษาความสัมพันธอันดี รักษาไมตรีและมิตรภาพ และเปนการใหท่ีมี
มูลคาหรือราคาเกินกวา ๓,000 บาท ของการใหในแตละครั้ง ในแตละโอกาส ตอคนตอครั้ง เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาสูงสุดของตนหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแตกรณี 

 หามรับเงินแมจํานวนเล็กนอย ท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปนการ
ใหเพียงเพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีของรัฐจะดําเนินตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการรวดเร็วข้ึน 
โดยกระบวนการนั้นไมตองอาศัยดุลยพินิจ พึงจะไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาตและการไดรับ
บริการสาธารณะ เปนตน การรับคาอํานวยความสะดวกมีความเสี่ยงสูงท่ีจะกลายเปนการรับสินบน 

 มาตรการอ่ืน ๆ เชน การจัดทําประกาศในการจัดซ้ือจัดจาง / สัญญาจางใหกําหนด 
เปนลายลักษณอักษร เปนเง่ือนไข วาหากพบวาผูเสนอราคา / คูสัญญา / คนกลาง / มีการฝาฝนในการกระทํา 
การทุจริตในการจายสินบนถือวาเปนความผิดอาญาท้ังผูใหและผูรับ  

๓.๒ การรับรองตนเอง หนวยงานอาจจัดเปนเอกสารท่ีระบุรายละเอียดขอปฏิบัติตางๆ  
ในการปฏิบัติงานท่ีจะไมเขาไปเก่ียวของกับการรับหรือใหสินบน ไมวาทางตรงหรือทางออม เปนตน  

๓.๓ จัดทําขอความหรือแสดงสัญลักษณท่ีแสดงถึงการประกาศตนไมรับของขวัญ สินน้ําใจ 
ทุกรูปแบบ ณ จุดท่ีใหบริการและประชาสัมพันธสื่อสารผานชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสม  

๓.๔ การบันทึกภาพ / เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพ่ือสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบคน
ยอนกลับ (Traceability) กับผูมาขอรับบริการไดอยางรวดเร็ว 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบที่ 1 

 

ชื่อหนวยงาน.................................................... 

 

 

        ลงช่ือ .................................ผูรายงาน 

ตําแหนง ................................................. 

เบอรโทร.................................................. 

วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 2564 

 

 

หมายเหตุ :  รอบที่ 1 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
               เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบท่ี 1 (สําหรับหนวยงานระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา / เขต) 
   เอกสารหมายเลข 2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบท่ี 1 (สําหรับหนวยงานระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา / เขต) 
 
 

 

 

 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวปยาภสัร พรมมา 

  ๒. นายอนุรักษ จันทรพลงาม 
  
  เบอรโทรศัพท  0 2653 4444  ตอ 2134 
 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม 
การรายงาน รอบท่ี 1 ไดตาม QR Code น้ี 



๓๑ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ ๑ 
ช่ือหนวยงาน........................................................................................... 

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
รายช่ือหนวยงาน 

ระดับกอง / สํานักหรือ

เทียบเทา / เขต  

 

ช่ือกระบวนงาน 

กรอบ 

การประเมิน 

ดาน 

๑,  ๒,  ๓* 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
* ดานท่ี ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ดานท่ี ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 ดานท่ี ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



๓๒ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ 1 
ช่ือหนวยงาน.................................................................................................. 

 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

................................................................................................................... 
 

 เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสีย่งการทุจริต)  
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 
 
 
 
 
 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสีย่งการทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



๓๓ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบที่ 2 

 

ชื่อหนวยงาน........................................ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ......................................ผูรายงาน 

ตําแหนง ................................................. 

เบอรโทร.................................................. 

วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 2564 

 

หมายเหต ุ: รอบที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 (ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง) 
                เอกสารหมายเลข ๓  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สําหรับหนวยงานระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา / เขต) 
   
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวปยาภสัร พรมมา 

  ๒. นายอนุรักษ จันทรพลงาม 
  
  เบอรโทรศัพท  0 2653 4444  ตอ 2134 
 สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม 

การรายงาน รอบท่ี 2 ไดตาม QR Code น้ี 



๓๔ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

รอบที่ 2 
ช่ือหนวยงาน........................................................................................................ 

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต (ข้ันตอนท่ี 9) 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี.............................................................................. 

หนวยงานท่ีประเมิน ............................................................................................................................................... 

 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง    
การทุจริต 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  

สถานะการดําเนินการ 
จัดการความเส่ียง 
 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรงุแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 

ผลการดําเนินงาน ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

   เอกสารหมายเลข 3 



๓๕ 
 

 

คูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารอางอิง 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) . (2563). คูมือแนวทาง 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต สําหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน, 

แหลงขอมูล : https://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf  
สืบคนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564 

 

 
 

https://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf
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	สำหรับคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมปศุสัตว์ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ในองค์ประกอบที่ ๒ หลักการ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทุจริตเป็นหลัก
	1.4 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้
	- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
	- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
	- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ ...
	- Forecasting : การพยากรณ์ ประมาณการ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม ล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)
	๑.5 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	โดยในการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันก...
	ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
	ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
	โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง  (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด ๙ ขั้นตอน
	ส่วนที่ 2
	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์
	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ...
	ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงาน ที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานจำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
	ทั้งนี้ กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน / งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงใน ๓ ด้าน  ในด้านใดด้านหนึ่ง (แต่เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกา...
	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๑. การระบุความเสี่ยง
	๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง
	3. การประเมินความเสี่ยงรวม
	๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
	๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
	6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
	7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
	8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
	9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
	2.1 ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
	ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ในกรณี ที่หน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานจำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
	ทั้งนี้ ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน / งานในภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  ที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงใน ๓ ด้า...
	ส่วนที่ 3
	แนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “ คน” และการปรับ “ ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้กา...
	ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วย ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
	ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
	ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ จึงได้รวบรวมตัวอย่างแนวทาง การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นำมาปรับใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแต่ความเหมาะสม โดยมีตัวอย่าง ๓ มาตรการ ดั...
	๑) มาตรการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก
	๒) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
	๓) มาตรการป้องกันการรับสินบน
	๑. กรอบแนวคิดการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน การทุจริต) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยมีกรอบแนวคิด ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
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