
 

แบบประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

--------------- 
ประเมินความเสี่ยงด#าน 
� 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข#องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
� 2. ความเสี่ยงการใช#อํานาจและตําแหน.งหน#าที่ 
� 3. ความเสี่ยงการใช#จ.ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
ช่ือกระบวนงาน การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

หน.วยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 

 

 
      ลงช่ือ   นางสาววรัทยา เซี่ยงจ�ง 

                             ตําแหน.ง นักวิชาการส.งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

          เบอร�โทร  0 3425 9612 

 

วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : รายงานข้ันตอนท่ี (1 – 9) ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง(Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ท่ี 
การปฏิบัติงานท่ีมีโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

ความเส่ียง 
Know 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 กระบวนงานหลัก 
ข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการทุจริต 
๑. การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรในการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
 

 
 
� 
 
 

 
 
 

 
คําอธิบาย :- ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดหรือคาดว2าจะเกิดซํ้าสูง หรือมีประวัติอยู2แล7วให7ใส2เครื่องหมาย √ ในช2อง 
Known Factor  
 - หากไม2เคยเกิดหรือไม2มีประวัติมาก2อนแต2มีความเสี่ยงจากการพยากรณ�ในอนาคตว2ามีโอกาสเกิด 
 ให7ใส2เครื่องหมาย √ ในช2อง Unknown Factor  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงทุจริต เขียว เหลือง ส#ม แดง 
1 เจ7าหน7าท่ีไม2ปฏิบัติตามคู2มืออย2าง

เคร2งครัด 
�    

2 ข7อมูลท่ีได7รับไม2เปGนความจริงอาจ
ก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อนและ
ก2อให7เกิดการทุจริต 

 �   

๓ เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการหรือผู7เก่ียวข7อง
จากการปฏิบัติหน7าท่ี 

�    

ตารางท่ี 2 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
               ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับตํ่า 
  - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 - สีส7ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข#อมูลท่ีต#องเฝWาระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส5ระดับความเส่ียง (Risk level Matrix)) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเป_น
ของการเฝWาระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2       1 

ค.าความเส่ียงรวม 
จําเป_น X รุนแรง 

1 เจ7าหน7าท่ีไม2ปฏิบัติตามคู2มือการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรอย2าง
เคร2งครัด 

1 1 1 

2 ข7อมูลท่ีได7รับไม2เปGนความจริง
อาจก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อน
และก2อให7เกิดการทุจริต 

1 1 1 

3 เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจาก
การปฏิบัติหน7าท่ี 

1 1 1 

 
ตารางท่ี3 นําข#อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช.องสีส#ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค.าความเส่ียงรวม 
             (ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง  คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

  ค.าควรเป_น 3 หรือ 2 ค.าควรเป_น 1 
1 เจ7าหน7าท่ีไม2ปฏิบัติตามคู2มือการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรอย2างเคร2งครัด 
2  

2 ข7อมูลท่ีได7รับไม2เปGนความจริงอาจ
ก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อนและ
ก2อให7เกิดการทุจริต 

2  

3 เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ หรือ
ผู7เก่ียวข7องจากการปฏิบัติหน7าท่ี 

2  
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเส่ียงทุจริต 1 2 3 
ผู#ท่ีมีส.วนได#เสีย Stakeholders 
รวมถึง หน.วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข.าย 

 X X 

ผลกระทบต.อผู#ใช#บริการ กลุ.มเปWาหมาย 
Customer/User 

 X X 

ผลกระทบต.อกระบวนงานภายใน Internal Process x X  
 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค.าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค.าความเส่ียง

ระดับต่ํา 
ค.าความเส่ียง
ระดับปาน

กลาง 

ค.าความ
เส่ียง

ระดับสูง 
1. เจ7าหน7าท่ีไม2ปฏิบัติตามคู2มือการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรอย2าง
เคร2งครัด 

ดี ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

2. ข7อมูลท่ีได7รับไม2เปGนความจริง
อาจก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อน
และก2อให7เกิดการทุจริต 

ดี ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

2. เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ 
หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าท่ี 

ดี ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 

คําอธิบายให7นําค2าความเสี่ยงรวม (จําเปGน X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
การวิเคราะห�จากคุณภาพการจัดการขององค�กรกับความเสี่ยงเรื่องท่ีทําการประเมิน (ดี/พอใช7/อ2อน)  
เพ่ือประเมินว2า ความเสี่ยงการทุจริต มีค2าความเสี่ยงอยู2ระดับใด จะได7นําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 5ตารางแผนบริหารความเส่ียงช่ือแผนบริหารความเส่ียง กลไกในการควบคุม การข้ึนทะเบียน
เกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 

 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ5ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปWองกันการทุจริต 

1 เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติหน7าท่ี 

๑. สร7างความตระหนักรู7ให7ข7าราชการและ
เจ7าหน7าท่ีภายใน สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม ตระหนักถึงหน7าท่ี ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมจริยธรรม วินัย ทุจริตและ
ผลประโยชน�ทับซ7อนโดยจัดให7มีการอบรมให7
ความรู7ในเรื่องดังกล2าว 
๒. ให7ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข7อง 
    ๒.๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว2าด7วยการปVองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ 
    ๒.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด7วย
การให7หรือรับของขวัญของเจ7าหน7าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
3. ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบและ
ติดตามมิให7ผู7ใต7บังคับบัญชากระทําการใดๆ ใน
การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือ
ปVองกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน�ทับ
ซ7อน 
 

คําอธิบายพิจารณาเหตุการณ�ความเสี่ยง ท่ีมีค2าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามลําดับ ความรุนแรง
ความเสี่ยงท่ีอยู2ในระดับ สูง ค2อนข7างสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปVองกันการทุจริตต2อไป 
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ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝVาระวังความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 6 เพ่ือติดตามเฝVาระวัง เปGนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเปGนการสร7างตะแกรงดัก เพ่ือเปGนการยืนยันผลการปVองกันหรือ
แก7ไขป]ญหามีประสิทธิภาพมากน7อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝVาระวังความเสี่ยงการทุจริตต2อไป 
ออกเปGน 3 สี ได7แก2 สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝVาระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการปWองกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเส่ียงทุจริต 

สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

1 สร7างความตระหนักรู7ให7ข7าราชการ
และเจ7าหน7าท่ีภายใน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึง
หน7าท่ี ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม วินัย ทุจริตและ
ผลประโยชน�ทับซ7อนโดยจัดให7มีการ
อบรมให7ความรู7ในเรื่องดังกล2าว 
 

เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ 
หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าท่ี 

�   

2 ๒. ให7ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข7อง 
    ๒.๑  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว2าด7วยการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ 
    ๒.2  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว2าด7วยการให7หรือรับ
ของขวัญของเจ7าหน7าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 

เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ 
หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าท่ี 

�   

๔ ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบ
และติดตามมิให7ผู7ใต7บังคับบัญชา
กระทําการใดๆ ในการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือปVองกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน�
ทับซ7อน 
 

เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ 
หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าท่ี 

�   
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คําอธิบาย ให7รายงานสถานะของการเฝVาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางท่ี 5 
ว2าอยู2ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู2ในข2ายท่ียังแก7ไขไม2ได7 

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 7 นําผลจากทะเบียนเฝVาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซ่ึงใน
ข้ันตอนท่ี 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยู2ในข2ายท่ียังแก7ไขไม2ได7 จะต7องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต2อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปGน ดังนี้ 

 7.1 เกินกว2าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.2 เกิดข้ึนแล7วแต2ยอมรับได7 ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  7.3 ยังไม2เกิดเฝVาระวังต2อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
7.1(สถานะสีแดง Red) เกินกว.าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงในการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปWองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 

 
7.2(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล#วแต.ยอมรับได# ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปWองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

ข7อมูลท่ีได7รับไม2เปGนความ
จริงอาจก2อให7เกิดความ
คลาดเคลื่อนและก2อให7เกิด
การทุจริต 

เจ#าหน#าท่ีร.วมกับผู#นําชุมชนตรวจสอบติดตามอย.างเคร.งครัด 

7.3(สถานะสีเขียว Green) ยังไม.เกิดเฝWาระวังต.อเนื่อง 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

เจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติหน7าท่ี 

๑. ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิ
ให7ผู7ใต7บังคับบัญชากระทําการใดๆ ในการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7บริการ หรือผู7ท่ี
เก่ียวข7องจากการปฏิบัติหน7าท่ี 
๒. เสริมสร7างพัฒนาเครือข2ายของหน2วยงานตลอดจน
ภาคประชาชนให7เปGนเครือข2ายเฝVาระวังและแจ7ง
เบาะแส 
๓. เปfดช2องทางการรับแจ7งเบาะแส 
 



- ๘ - 
 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 8 เป_นการจัดทํารายงานสรุปให#เห็นในภาพรวม ว.ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริตตาม
ข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู.ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึงความเส่ียง
ระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึงความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเส่ียงระดับสูงมาก เพ่ือเป_น
เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

   ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
 �   

 
 
 
 
ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว.างป� (ทดแทนแผนเดิม)  

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริต ณวันท่ี11 มิถุนายน 2563 
หน2วยงานท่ีประเมินสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การจัดท่ีดินให#แก.เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ท่ีดินรัฐ) 

เหตุการณ5ความเส่ียง เจ#าหน#าท่ีรับทรัพย5สินหรือประโยชน5อ่ืนใดจากผู#มาใช#บริการ หรือผู#ท่ี
เก่ียวข#องจากการปฏิบัติหน#าท่ี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 
 

�ยังไม2ได7ดําเนินการ 
�เฝVาระวัง และติดตามต2อเนื่อง 
�เริ่มดําเนินการไปบ7าง แต2ยังไม2ครบถ7วน 
�ต7องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม2ให7เหมาะสม 
�เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน ไม2มีการร7องเรียนกรณีเจ7าหน7าท่ีรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องจากการปฏิบัติหน7าท่ี 



- ๙ - 
 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม. 
   
   

 

 
หน.วยงานท่ีเสนอขอ .....-........................................................................................................................ 
วันท่ีเสนอขอ .......-............................................................................................................................. 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม.  
ผู#รับผิดชอบหลัก 
 

 

ผู#รับผิดชอบท่ีเก่ียวข#อง 
 

 

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1. ............................................................................................................ 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 


