
แบบบันทึกงาน : การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์    . 
 
แบบบันทึกงานส่วนท่ี 1 : การวเิคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

/  1.1  การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม ที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
/  1.2  ระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน 
/  1.3  การประเมินและการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงาน 
/  1.4  มาตรการ/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน 
/  1.5  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน 

 
แบบบันทึกงานส่วนที่ 2 :  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

/  2.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
/  2.2 การรายงานเมื่อพบความเสี่ยงใหม่ของหน่วยงาน 

 

   ลงช่ือ        

   (       ) 

   ตำแหน่ง            
  



แบบบันทึกงานที่ 1.1  การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ  สำนักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์    . 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กรมปศุสัตว์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ 

เกณฑ์การคัดเลือก ความสำคัญ
ของโครงการ/

กิจกรรม 
(ก x ข x ค) 

ระดับการผลักดัน
ให้บรรลุ

เป้าประสงค์ (ก) 

งบประมาณที่
ได้รับ (ข) 

กลุ่มผู้รับบริการ 
(ค) 

ยุทธศาสตร์ที่    3  :  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  

พัฒนาระบบการผลติสินค้าปศุสตัว์
ตลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน/กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศสุัตว ์

3 2 3 18 

       
ยุทธศาสตร์ที่    3  :  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  

พัฒนาระบบการผลติสินค้าปศุสตัว์
ตลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน/กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตัว ์

3 1 3 
 

9 

       
ยุทธศาสตร์ที่      :      
 

      

       
 

ปัจจัยการพิจารณาคัดเลือก 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ 

เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนน 
1 2 3 

ก.เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ดำเนินการเพื่อให้กรมปศุสัตว์
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของกรม
ปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไม่เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ 
ที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ 
กรมปศุสัตว์ 

เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกจิ ที่
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ 
กรมปศุสัตว์ แต่ไม่นำส่งเป้าประสงค์ของ
กระทรวงฯ ในมิติประสิทธิผล 

เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกจิ ที่
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ 
กรมปศุสัตว์ และนำส่งเป้าประสงค์ของ
กระทรวงฯ ในมิติประสิทธิผล 

ข.เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2561 

ได้รับงบประมาณน้อย (อยู่ในกลุ่มที่ 3) ได้รับงบประมาณปานกลาง (อยู่ในกลุ่มที่ 2) ได้รับงบประมาณมาก (อยู่ในกลุ่มที่ 1) 

ค.เป็น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ดำเนินการแล้วสามารถส่งเป็น
ผลผลิตหรือบริการต่อผู้รับบริการ 

เป็นผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน 
กรมปศุสัตว์ 

เป็นผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรฯ 

เป็นผู้รับบริการภายนอกกรมปศุสัตว ์
(เกษตรกร,ผู้ประกอบการ) 

  



แบบบันทึกงานที่ 1.2  ระบุความเสี่ยงของ   สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์    . 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ขั้นตอนการดำเนินงาน ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) 

[12C3] 
ประเภทความเสี่ยง 

[12C4] 
หลักธรรมาภิบาล 

ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 1 : การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัตริาชการมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ความเจรญิของสังคมและเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อค่านิยมการบริโภค 

การเปลีย่นแปลงทางบริบทในพ้ืนที่
เนื่องจากการพัฒนาทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

กลยุทธ์ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 : การจดัทำแผนงานและ
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางและเป็น
กรอบแนวทางการดำเนินงานให้บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในพื้นที ่

ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของ
ผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจบุันและไม่สะท้อน
ถึงปัญหาในพ้ืนท่ี 

การดำเนินงาน ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 3 : การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จตามเปา้หมาย 

-  - - - 

ขั้นตอนที่ 4 : การปฏบิัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานและ
งบประมาณประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ทุกด้าน  

การขาดความมีส่วนร่วมในการพฒันา
และปฏิบตัิตามข้อกฎหมายของ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจใน
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และทัศนคติที่ดีของ
การบริโภค รวมถึง งบประมาณที่ไม่เพียงพอ
ในการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

กฎหมาย/ระเบียบและ
การเงิน 

ตอบสนอง รับผดิชอบ 



แบบบันทึกงานที่ 1.2  ระบุความเสี่ยงของ   สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์    . 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ขั้นตอนการดำเนินงาน ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) 

[12C3] 
ประเภทความเสี่ยง 

[12C4] 
หลักธรรมาภิบาล 

ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 5 : การตดิตามผลปฏิบตัิงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยปฏบิัติงานท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามความกา้วหน้าการ
ดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
กำหนด 

- - - - 

ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

การไมร่ายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด 

ความเข้าใจและความรับผดิชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กฎหมาย/ระเบียบ ประสิทธิผล โปร่งใส 

หมายเหตุ : ประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย  1.กลยุทธ์ (Strategic Risk)  2.การดำเนินงาน (Operational Risk)  3.การเงิน (Financial Risk)  4.กฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk) 
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ประกอบด้วย  1.ประสิทธิผล  2.ประสิทธิภาพ  3.ตอบสนอง  4.รับผิดชอบ  5.โปร่งใส  6.มีส่วนร่วม  7.กระจายอำนาจ  8.นิติธรรม  9.เสมอภาค  10.การมุ่งเน้นฉันทามต ิ
 
  



แบบบันทึกงานที่ 1.3  การประเมินและการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของ   สำนกัพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์    . 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภทความเสี่ยง 
[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับประเมินความเสี่ยง [13C3] แนวทางการตอบสนอง 
ความเสี่ยง โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน ( L × I ) 

1.ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Rick) 

ความแตกต่าง ความเจรญิของเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่  4 4 14 การลด / ควบคุม 

      
2.ด้านการดำเนินงาน 
(Operational Risk) 

ข้อมูลพื้นฐานที่ไมเ่ป็นปัจจุบันและไม่สะท้อนข้อเท็จจริง 3 4 12 การลด/ควบคมุ 

      
3.ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

งบประมาณที่ไมเ่พียงพอในการดำเนินงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย 

4 4 16 การยอมรับ 

      

4.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย และแนวทางการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

4 4 16 การยอมรับ 

      
หมายเหตุ : แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย  1.การยอมรับ 2.การลด / ควบคุม 3.การยกเลิก / หลีกเลี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่  1.ระดับต่ำ (คะแนน 1–4)  2.ระดับปานกลาง (คะแนน 5–12)  3.ระดับสูง (คะแนน 15–25) 
ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานพิจารณา  



ระดับของความเสี่ยง 

 
5 
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ความเสี่ยงสูง 
15–25 

 3 
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ความเสี่ยงปานกลาง 
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ความเสี่ยงต่ำ 
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2 

Unlikely 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย / Likelihood (L) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

/ I
m

pa
ct

 (I
) 



แบบบันทึกงานที่ 1.4  มาตรการ/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์  ***(ยกมาเฉพาะแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่ 2.การลด / ควบคุม) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภทความเสี่ยง 
[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับ
ประเมิน 
[13C3] 

กิจกรรมควบคุม/ รายละเอียด 
การจัดการความเสี่ยง [14C3] 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Rick) 

ความแตกต่าง ความเจรญิของเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่ 

14 วางแผนและปรับแผนการดำเนินงานให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

     
2.ด้านการดำเนินงาน 
(Operational Risk) 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีไมเ่ป็นปัจจุบันและไม่สะท้อน
ข้อเท็จจริง 

12 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดนโยบายการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

     
3.ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

    

     
4.ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย/ กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

    

     
  



แบบบันทึกงานที่ 1.5  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ    ส ำนกัพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินคำ้ปศสุตัว ์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภท 
ความเสี่ยง[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับ
ประเมิน 
[13C3] 

กิจกรรมควบคุม/ รายละเอียด 
การจัดการความเสี่ยง [14C3] 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ ์
วิธีติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Rick) 

ความแตกต่าง ความเจรญิของ
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ 

14 วางแผนและปรับแผนการดำเนินงานให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 

1 ต.ค. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

ผู้ประกอบการราย
ย่อยไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์
เพิ่มขึ้น 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
ติดตามนิเทศงาน 

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

        
2.ด้านการดำเนนิงาน 
(Operational Risk) 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีไมเ่ป็นปัจจุบันและไม่
สะท้อนข้อเท็จจริง 

12 ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการ
ดำเนินงานและกำหนดนโยบายการดำเนินงาน 

1 ต.ค. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

มีการจัดเก็บข้อมูลผู้
ประกอบกิจการฆ่า
สัตว์อย่างเป็นระบบ 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
ติดตามนิเทศงาน 

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

        
3.ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

งบประมาณที่ไมเ่พียงพอในการ
ดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

16 บริหารจดัการงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ
และให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน 

1 ต.ค. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
ติดตามนิเทศงาน 

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

        
4.ด้านการปฏบิัติตาม
กฎหมาย/ กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

16 สร้างการรับรู้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่า
สัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

1 ต.ค. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทั้งระบบมีความ
เข้าใจในข้อ

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
ติดตามนิเทศงาน 

กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 



แบบบันทึกงานที่ 1.5  แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ    ส ำนกัพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินคำ้ปศสุตัว ์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภท 
ความเสี่ยง[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับ
ประเมิน 
[13C3] 

กิจกรรมควบคุม/ รายละเอียด 
การจัดการความเสี่ยง [14C3] 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ ์
วิธีติดตามและ
ปัญหาอุปสรรค 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กฎหมายเพิ่มมาก
ขึ้น 

        
 

 ลงช่ือ         ลงช่ือ        

 (       )  (       ) 

 ตำแหนง่      ตำแหน่ง       
  



แบบบันทึกงานที่ 2.1  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ    สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ (รอบ 12 เดือน)   . 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภท 
ความเสี่ยง[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับประเมิน ผลการดำเนินการควบคุม 
/จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร
หลักฐาน 

ความเสี่ยง 
ที่เหลือ 
/พบใหม ่

แนวทางเพ่ิมเติม 

สถ
าน

ะก
าร

ดำ
เน

ินง
าน

 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ เดิม

[13C3] 
ใหม ่

1.ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Rick) 

ความแตกต่าง ความเจรญิ
ของเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที ่

16 12 ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการฆ่าสตัว์เพิ่มขึ้น 

 ผู้ประกอบการ
บางส่วนยังคงไม่
พัฒนาการ
ประกอบกิจการ
ให้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

ปรับเปลีย่นวิธีหรือ
แนวทางการ
ดำเนินงานให้
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี
มากยิ่งข้ึน 

❖ กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

          
2.ด้านการดำเนนิงาน 
(Operational Risk) 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีไมเ่ป็นปัจจุบัน
และไม่สะท้อนข้อเท็จจริง 

12 8 มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการฆ่า
สัตว์อย่างเป็นระบบ 

 หน่วยงานบาง
แห่งไม่กำกับดูแล
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
และตอบ
แบบสอบถามให้
ถูกต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนด 

จัดลำดับหน่วยงานท่ีมี
ข้อบกพร่องมาก และ
ตรวจสอบ ติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง 

❖ กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

          



แบบบันทึกงานที่ 2.1  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ    สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ (รอบ 12 เดือน)   . 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภท 
ความเสี่ยง[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ระดับประเมิน ผลการดำเนินการควบคุม 
/จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร
หลักฐาน 

ความเสี่ยง 
ที่เหลือ 
/พบใหม ่

แนวทางเพ่ิมเติม 

สถ
าน

ะก
าร

ดำ
เน

ินง
าน

 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ เดิม

[13C3] 
ใหม ่

3.ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

งบประมาณที่ไมเ่พียงพอใน
การดำเนินงานด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

16 4 งบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัตงิานด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย  

รายงานผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณในปี
ต่อไปอาจไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
การบังคับใช้
กฎหมาย 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

✓ กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

          
4.ด้านการปฏบิัติตาม
กฎหมาย/ 
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และแนวทางการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายของผูเ้กี่ยวข้องทุก
ระดับ 

16 8 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งระบบมีความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายเพิม่มากข้ึน สามารถเพิ่ม
จำนวนผู้รับรู้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายได้
เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ข้อจำกัดจาก
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ยังคงมีอยู ่

ปรับปรุงข้อกฎหมาย
ให้มีความเหมาะสม
และสร้างการรับรู้ให้
ทั่วถึง 

✓ กลุ่มควบคุม
โรงฆ่าสัตว์ฯ 

          

สถานภาพการดำเนินงาน : ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด     = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด    ❖ = อยู่ระหว่างดำเนินการ     = ยังไม่เริ่มดำเนนิการ 

 

 ลงช่ือ         ลงช่ือ        

 (       )  (       ) 

 ตำแหนง่       ตำแหน่ง     



แบบบันทึกงานที่ 2.2  รายงานการพบความเสี่ยงใหม่ของหน่วยงาน    ส ำนกัพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินคำ้ปศสุตัว ์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    เนื้อสัตว์/ไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK)   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  

ประเภทความเสี่ยง 
[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ความเสี่ยงทีค่งเหลือ / 
ความเสี่ยงที่พบใหม่ 

ระดับประเมินความเสี่ยงใหม ่
ผลกระทบ 

แนวทางการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L × I) 

1.ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Rick) 

แผนการขยายการรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศสุัตว์ ในโครงการปศุสตัว์ 
OK ที่ปัจจุบันผู้ประกอบการ
สถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ 
ยังให้ความสนใจน้อย  

ผู้ประกอบการที่ยังคงรักษา
สถานการณ์รับรองลดลง 
ประกอบกับสถานการณโ์รค
ระบาด COVID-19 

4 4 16 ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า        
ปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานของ
ผู้บริโภคมีอยู่อยา่งจำกัด  

การลด/ควบคมุ 

        

2.ด้านการดำเนนิงาน 
(Operational Risk) 

ความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน 
อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ และ
บุคลากรซึ่งในแตล่ะพื้นท่ีมีความ
พร้อมไมเ่ท่ากัน 

ความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน 
อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ และ
บุคลากร 

4 5 20 การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

การลด/ควบคมุ 

        

3.ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

การไดร้ับงบประมาณในการ
ดำเนินงานไม่เพียงพอต่อแผนการ
ปฏิบัติงาน 

มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 6 ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน การยอมรับ 

        

4.ด้านการปฏบิัติตาม
กฎหมาย/ กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 
 
 

ด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ภาครัฐมีข้อจำกดัจากกฎ ระเบยีบ
และข้อบังคับ ค่อนข้างมาก อีกทั้ง 
ต้องอาศัยการตีความในการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงอาจทำใหเ้กิด 

ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง 

4 5 20 การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่
เป็นไปตามแผน 

การลด/ควบคมุ 
 

        



 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย  1.การยอมรับ 2.การลด / ควบคุม 3.การยกเลิก / หลีกเลี่ยง 4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

 ลงช่ือ         ลงช่ือ        

 (       )  (       ) 

 ตำแหน่ง   ตำแหน่ง    
 

แบบบันทึกงานที่ 2.2  รายงานการพบความเสี่ยงใหม่ของหน่วยงาน    ส ำนกัพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินคำ้ปศสุตัว ์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ :    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน/ โครงการ/ ผลผลติ :    โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  
เป้าประสงค์ ของกระทรวงฯ :  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  กิจกรรมหลัก :   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสตัว์    
เป้าประสงค์ ของกรมปศุสตัว์ :  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศสุัตวต์ลอดห่วงโซ่การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  กิจกรรมรอง :    เนื้อสัตว์/ไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK)   
วัตถุประสงค์ :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ใหไ้ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  ตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย) :    สถานประกอบการสินค้าปศสุัตวไ์ดร้ับบริการ (แห่ง)  
ประเภทความเสี่ยง 

[12C4] 

ปัจจัยเสี่ยง 
[12C3] 

ความเสี่ยงทีค่งเหลือ / 
ความเสี่ยงที่พบใหม่ 

ระดับประเมินความเสี่ยงใหม ่
ผลกระทบ 

แนวทางการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L × I) 

 ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

      

        


