แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
--------------ประเมินความเสี่ยงด#าน
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข#องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการใช#อํานาจและตําแหน.งหน#าที่
3. ความเสี่ยงการใช#จ.ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
หน.วยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กระทรวงเกษตรและสหกรณ5

ลงชื่อ นางสาววรัทยา เซี่ยงจง
ตําแหน.ง นักวิชาการส.งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอรโทร 0 3425 9612
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : รายงานขั้นตอนที่ (1 – 9) ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

-๒ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor)

ที่
1

การปฏิบัติงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง
Know Unknown
Factor
Factor

กระบวนงานหลัก
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
๑. การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

คําอธิบาย :- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว2าจะเกิดซ้ําสูง หรือมีประวัติอยู2แล7วให7ใส2เครื่องหมาย √ ในช2อง
Known Factor
- หากไม2เคยเกิดหรือไม2มีประวัติมาก2อนแต2มีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตว2ามีโอกาสเกิด
ให7ใส2เครื่องหมาย √ ในช2อง Unknown Factor
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
เขียว
เหลือง
ส#ม
โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต
เจ7าหน7าที่ไม2ปฏิบัติตามคู2มืออย2าง
เคร2งครัด
2 ข7อมูลที่ได7รับไม2เปGนความจริงอาจ
ก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อนและ
ก2อให7เกิดการทุจริต
๓ เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากผู7มาใช7บริการหรือผู7เกี่ยวข7อง
จากการปฏิบัติหน7าที่
ตารางที่ 2 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส7ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ที่
1

แดง

-๓ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข#อมูลที่ต#องเฝWาระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกส5ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

เจ7าหน7าที่ไม2ปฏิบัติตามคู2มือการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย2าง
เคร2งครัด
ข7อมูลที่ได7รับไม2เปGนความจริง
อาจก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อน
และก2อให7เกิดการทุจริต
เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจาก
การปฏิบัติหน7าที่

2
3

ระดับความจําเป_น ระดับความรุนแรง ค.าความเสี่ยงรวม
ของการเฝWาระวัง
ของผลกระทบ
จําเป_น X รุนแรง
3
2
1 3
2
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

ตารางที่3 นําข#อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช.องสีส#ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค.าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเป_นของการเฝWาระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ7าหน7าที่ไม2ปฏิบัติตามคู2มือการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรอย2างเคร2งครัด
2 ข7อมูลที่ได7รับไม2เปGนความจริงอาจ
ก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อนและ
ก2อให7เกิดการทุจริต
3 เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากผู7มาใช7บริการ หรือ
ผู7เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติหน7าที่

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
ค.าควรเป_น 3 หรือ 2
2
2

2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค.าควรเป_น 1

-๔ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต
ผู#ที่มีส.วนได#เสีย Stakeholders
รวมถึง หน.วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข.าย
ผลกระทบต.อผู#ใช#บริการ กลุ.มเปWาหมาย
Customer/User
ผลกระทบต.อกระบวนงานภายใน Internal Process

1

x

2
X

3
X

X

X

X

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

1. เจ7าหน7าที่ไม2ปฏิบัติตามคู2มือการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย2าง
เคร2งครัด
2. ข7อมูลที่ได7รับไม2เปGนความจริง
อาจก2อให7เกิดความคลาดเคลื่อน
และก2อให7เกิดการทุจริต
2. เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7บริการ
หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าที่

ดี

ค.าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค.าความเสี่ยง ค.าความเสี่ยง ค.าความ
ระดับต่ํา
ระดับปาน
เสี่ยง
กลาง
ระดับสูง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ดี

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ดี

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

คําอธิบายให7นําค2าความเสี่ยงรวม (จําเปGน X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
การวิ เ คราะหจากคุ ณ ภาพการจั ด การขององคกรกั บ ความเสี่ ย งเรื่ อ งที่ ทํ า การประเมิ น (ดี / พอใช7 / อ2 อ น)
เพื่อประเมินว2า ความเสี่ยงการทุจริต มีค2าความเสี่ยงอยู2ระดับใด จะได7นําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง

-๕ตารางที่ 5ตารางแผนบริหารความเสี่ยงชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กลไกในการควบคุม การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ที่
1

รูปแบบพฤติการณ5ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปWองกันการทุจริต
เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7 ๑. สร7างความตระหนักรู7ให7ข7าราชการและ
บริการ หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติหน7าที่
เจ7าหน7าที่ภายใน สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม ตระหนักถึงหน7าที่ ความรับผิดชอบ
คุณธรรมจริยธรรม วินัย ทุจริตและ
ผลประโยชนทับซ7อนโดยจัดให7มีการอบรมให7
ความรู7ในเรื่องดังกล2าว
๒. ให7ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข7อง
๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว2าด7วยการปVองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก7ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐
และ ๑๐๓
๒.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด7วย
การให7หรือรับของขวัญของเจ7าหน7าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
3. ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบและ
ติดตามมิให7ผู7ใต7บังคับบัญชากระทําการใดๆ ใน
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อ
ปVองกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับ
ซ7อน

คําอธิบายพิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีค2าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลําดับ ความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู2ในระดับ สูง ค2อนข7างสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปVองกันการทุจริตต2อไป

-๖ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝVาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝVาระวัง เปGนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปGนการสร7างตะแกรงดัก เพื่อเปGนการยืนยันผลการปVองกันหรือ
แก7ไขป]ญหามีประสิทธิภาพมากน7อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝVาระวังความเสี่ยงการทุจริตต2อไป
ออกเปGน 3 สี ได7แก2 สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝVาระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการปWองกัน
การทุจริต
1 สร7างความตระหนักรู7ให7ข7าราชการ
และเจ7าหน7าที่ภายใน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึง
หน7าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม วินัย ทุจริตและ
ผลประโยชนทับซ7อนโดยจัดให7มีการ
อบรมให7ความรู7ในเรื่องดังกล2าว

โอกาส/
ความเสี่ยงทุจริต
เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7บริการ
หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าที่

2 ๒. ให7ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข7อง
๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว2าด7วยการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก7ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐
และ ๑๐๓
๒.2 ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว2าด7วยการให7หรือรับ
ของขวัญของเจ7าหน7าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๔

เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7บริการ
หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าที่

๔ ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบ
และติดตามมิให7ผู7ใต7บังคับบัญชา
กระทําการใดๆ ในการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด เพื่อปVองกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน
ทับซ7อน

เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7บริการ
หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติ
หน7าที่

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง

-๗คําอธิบาย ให7รายงานสถานะของการเฝVาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5
ว2าอยู2ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู2ในข2ายที่ยังแก7ไขไม2ได7
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 นําผลจากทะเบียนเฝVาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู2ในข2ายที่ยังแก7ไขไม2ได7 จะต7องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต2อไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปGน ดังนี้
7.1 เกินกว2าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล7วแต2ยอมรับได7 ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
7.3 ยังไม2เกิดเฝVาระวังต2อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
7.1(สถานะสีแดง Red) เกินกว.าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงในการทุจริต
(สถานะสีแดง)
-

มาตรการปWองกันการทุจริต เพิ่มเติม
-

7.2(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล#วแต.ยอมรับได# ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทุจริต
มาตรการปWองกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเหลือง)
ข7อมูลที่ได7รับไม2เปGนความ เจ#าหน#าที่ร.วมกับผู#นําชุมชนตรวจสอบติดตามอย.างเคร.งครัด
จริงอาจก2อให7เกิดความ
คลาดเคลื่อนและก2อให7เกิด
การทุจริต
7.3(สถานะสีเขียว Green) ยังไม.เกิดเฝWาระวังต.อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม
(สถานะสีเขียว)
เจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7 ๑. ผู7บังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิ
บริการ หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติหน7าที่
ให7ผู7ใต7บังคับบัญชากระทําการใดๆ ในการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7บริการ หรือผู7ที่
เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติหน7าที่
๒. เสริมสร7างพัฒนาเครือข2ายของหน2วยงานตลอดจน
ภาคประชาชนให7เปGนเครือข2ายเฝVาระวังและแจ7ง
เบาะแส
๓. เปfดช2องทางการรับแจ7งเบาะแส

-๘ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 เป_นการจัดทํารายงานสรุปให#เห็นในภาพรวม ว.ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู.ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยง
ระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป_น
เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง

แดง

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ณวันที่11 มิถุนายน 2563
หน2วยงานที่ประเมินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เหตุการณ5ความเสี่ยง
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

การจัดที่ดินให#แก.เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ)
เจ#าหน#าที่รับทรัพย5สินหรือประโยชน5อื่นใดจากผู#มาใช#บริการ หรือผู#ที่
เกี่ยวข#องจากการปฏิบัติหน#าที่
ยังไม2ได7ดําเนินการ
เฝVาระวัง และติดตามต2อเนื่อง
เริ่มดําเนินการไปบ7าง แต2ยังไม2ครบถ7วน
ต7องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม2ให7เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..................................................................................................................
...................................................................................................................
ไม2มีการร7องเรียนกรณีเจ7าหน7าที่รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผู7มาใช7
บริการ หรือผู7ที่เกี่ยวข7องจากการปฏิบัติหน7าที่

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว.างป (ทดแทนแผนเดิม)

-๙หน.วยงานที่เสนอขอ .....-........................................................................................................................
วันที่เสนอขอ .......-.............................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม.
ผู#รับผิดชอบหลัก
ผู#รับผิดชอบที่เกี่ยวข#อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

1. ............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
เดิม

ใหม.

