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บทที่1 

บทน า 

  หลักการและเหตุผลยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๔๐) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในด้านการป้องกันการทุจริต    
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอาย ต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทาง  
การบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์และ  
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คือ ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจ  โดยสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดเป้าประสงค์ให้ส่วนราชการในสังกัด
ได้รับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน และประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

จากยุทธศาสตร์และแผนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมีเป้าประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต และค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนให้เข้ามา มีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มเเข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลกลุ่มงานนโยบายและแผน ส านัก
บริหาร ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีบทบาทหน้าที่ในด้าน
การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการรวมทั้งติดตามประเมินผล



การด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดจึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS) 
ของส านักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือก าหนดเป็น
มาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ใช้เป็นกลไกในการด าเนินงาน 
การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็น ๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ๒) การใช้รถราชการและ ๓) ผลประโยชน์ 

ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นการด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปรามและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบการด าเนินการเพ่ือวางระบบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดกิจกรรม/การด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
   ๒. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการด าเนินงานการก ากับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

นิยาม 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเปิดเผยข้อมูลในระบบ e Government Procurement (e-GP)  
  การใช้รถราชการ หมายถึง การก ากับดูแลและการสอบทานการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด    
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง 
(Conflict of Interest) องค์กรสากลคือ Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
   -  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะเกิดข้ึน 
   -  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นว่ามี แต่จริง ๆ 



อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า   
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียง แต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
  -  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
  หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interest) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง 
 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการท าบทบาทหน้าที่ 
ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียงอคติต่อคนบางกลุ่ม 
  ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือ 
การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่   
ทับซ้อนได้ 
  ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนมี  ๗ 
ลักษณะดังนี้  
  ๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย   
ที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้หลายรูปแบบ เช่น   
การลดราคาของที่ซื้อ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ  
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
  ๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวหรือพวกพ้อง
จากต าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  
  ๓) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้
ประสบการณ์หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง   
 ๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือการเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงาน
ให้แก่ตนเองรวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็น
เจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
  ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือน าข้อมูลไป
เปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  
  6) การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer, Property for Private advantage) 
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  
  ๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การใช้
อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบตัวอย่างเช่น 
 
 



 
  การรับสินบน หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการ
หรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 
  ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) เป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การรับค่าอ านวยความสะดวกจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการรับสินบน 
   ค่ารับรอง (Hospitality) และของขวัญ (Gifts) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานหรือบุคคล
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางหรือในบางโอกาสถือเป็น   
การแสดงออกของมารยาททาง สังคม ถือเป็นการรับสินบนหากเพ่ือการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันมิชอบ
ด้วยหน้าทีป่ัจจัยที่ท าให้เกิดข้ึนได้เช่น เจตนา มูลค่า ช่วงเวลา 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุการใช้รถราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน
และการรับสินบน 
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกกระบวนงานจากภารกิจที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตใช้
เป็นกลไกในการด าเนินงานการก ากับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น        
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร    ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ 
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต   
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO  ๒๐๑๓ 
(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ กลุ่มงานนโยบายและแผน ส านักบริหาร ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ใช้มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
และองค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรม การก ากับ ติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) ในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มี ๔ กระบวนการดังนี้ 
     Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  

     Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 
ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
     Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย
รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท า ไปมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

     Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 



  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 
Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในขององค์กร    
มีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
 

 

 

 

 

 

 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็น ๒ ด้าน ๓ งานดังนี้ 
  ด้านที่ ๑ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
    1.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
   ๑.๒ การใช้รถราชการ 
  ด้านที่ ๒ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
    การรับของขวัญ / รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

การใช้รถราชการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ
ประเภทที่จะท าการประเมินโดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตตามขั้นตอนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

งานด้านที่จะท าการประเมิน 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนงานจากงานที่จะท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การ 
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท า 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสด ุ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ 
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจ 
ความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง 
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) 
ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ 
ผู้รับจ้าง” 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 

๒. การใช้รถราชการ ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถราชการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒. การจัดท ารายงานสรุปผลการ 
ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถ
ราชการ 

๒. ผลประโยชนท์ับซ้อนและ 
การรับสินบน 

๑. การรับของขวัญ/รับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ  
(No Gift Policy) 
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้กระท า 
การ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ ความ 
รับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระท า  
อันชอบด้วยหน้าที่ 
๓. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ 



ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

  น าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียด ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงโดย
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต และค านึงถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมิน ดังตารางที่ ๑  

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปัญหา / พฤติกรรม 
   ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็น 
กรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ / 
รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
   ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วน
ได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัด 

√  

 1.2 การใช้รถราชการ 
ปัญหา / พฤติกรรม 
   ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ขอใช้รถราชการ 

√  

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
การรับของขวัญ / รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   ๑) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

 √ 



ที ่ โอกาส/ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
    ๒) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

   ๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
ปัญหา / พฤติกรรม 
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน 

  

    

 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  น าโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริตมาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / 
ความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้  
  • สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
  • สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  • สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
  • สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ  

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปัญหา/พฤติกรรม  
    ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ
ตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 
    ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วน
เสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง ของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

√ 

  

 ๑.๒ การใช้รถราชการ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
    ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติ คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  
    ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่
ขอใช้รถราชการ 

 

√ 

  
 
 
 
 

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
     1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  
     2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
     ๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ ปัญหา/พฤติกรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียก รับหรือ
ยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ ระลึก การ
รับรอง การอ านวยความสะดวก ทรัพย์สิน ต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
ประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 

 

 

√  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม 
และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการ เฝ้าระวัง ที่มีค่า    
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ในการให้ค่า ดังนี้ 
  ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น    
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ ป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่
ที่ ๒ หรือ ๓  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk level matrix) 
 

 

 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3      2        1 

ค่าความเสี่ยง
รวม จ าเป็น X 

รุนแรง 
 

1 การใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร
พัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
   ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ 
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับ ไม่
ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด ของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ ผูร้ับจ้าง หรือ
ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จาก
ผู้รับจ้าง  
   ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ
ผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ เจ้าหน้าที่
พัสดุและคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 
 
๑.๒ การใช้รถราชการ 
ปัญหา/พฤติกรรม  

   ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง     

  ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผลการ 
ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้ รถ
ราชการ 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 



ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยง
รวม จ าเป็น X 

รุนแรง 
 

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ รับสินบน  
    การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น
ใด  
    1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ ของขวัญ 
(No Gift Policy)  
    2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด  
    ๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการ กระท าที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ บุคคลใด เพราะ มีอคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เรียก รับหรือ
ยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น 
ของขวัญ/ของที่ระลึก การรับรอง การ อ านวย
ความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัด
ต่อ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิง เวลาการ
กระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 

2 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น 1 

1 การใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ปัญหา/พฤติกรรม 
   ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจ รับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไม่ได้ตรวจเช็ค พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม 
รายการ/รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือ ประโยชน์ต่อ ผู้รับ
จ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
   ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและ
ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

3  

   ๑.๒ การใช้รถราชการ  
ปัญหา/พฤติกรรม 
   ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผล การตรวจสอบระยะทาง 
และสถานที่ขอใช้รถราชการ 

2  

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  
การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด  
   1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ ของขวัญ (No Gift 
Policy)  
   2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   ๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท า ที่เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี อคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
    ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียก รับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ ระลึก การรับรอง การ
อ านวยความสะดวก ทรัพย์สิน ต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบด้วย
หน้าที่ 

2  



ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย 
 

 
 

X  

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
 

  X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
 

 X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X   

 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ขั้นตอนที่ ๔ น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการ ควบคุมการทุจริต 
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง 
เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
   พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับสูง 
๑. การใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ภาครัฐ  
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ปัญหา/
พฤติกรรม 
    ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องท่ี ตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุและคณะกรรมการตรวจ
รับ พัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ ตรวจรับไม่
ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียก รับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
    ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่ มีส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย ใด ๆ กับผู้เสนองานใน
แต่ละครั้ง ของเจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

๑.๒ การใช้รถราชการ 
 ปัญหา/พฤติกรรม  
   ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง 
   ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผล การตรวจสอบ
ระยะทางและสถานที่ ขอใช้รถราชการ 
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การรับสินบน การรับ
ของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด 
 1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงด รับของขวัญ (No 
Gift Policy) 
 2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 

 

 



 

  ตารางที่ ๔ น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน (ดี/พอใช้/
อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ความรุนแรงของความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับสูง 
๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท า ที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี อคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียก รับหรือ
ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น 
ของขวัญ/ของที่ ระลึก การรับรอง การอ านวยความ
สะดวก ทรัพย์สิน ต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระท าอันชอบ
ด้วยหน้าที ่

พอใช้ ค่อนข้างต่ า  ปานกลาง ค่อนข้างสูง 



ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control 
Matrix Assessment) ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 ๑. การใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
 ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 ปัญหา/พฤติกรรม  
   ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ
พัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุ
จริง หรือตรวจ รับไม่ครบถ้วนตามรายการ/
รายละเอียดของ TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง 
    ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วน 
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน
ใน แต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ  
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความ ถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อตกลง 
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง
รับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วน
เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ 
ราคา/ผู้รับจ้าง”  
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัด
จ้าง อย่างเคร่งครัด 

  ๑.๒ การใช้รถราชการ 
ปัญหา/พฤติกรรม  
   ๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและ
มต ิคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
   ๒) ขาดการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การรับสินบน การรับ
ของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ 
(No Gift Policy)  
   2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 

๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถราชการให้ เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๒. การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ 
 
 
1. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy)  
2. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้กระท าการ/ไม่ กระท า
การที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ ประวิง
เวลาการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 
 



ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

    ๓) การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท า ที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี อคติ  
ปัญหา/พฤติกรรม  
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียก รับหรือ
ยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น 
ของขวัญ/ของที่ ระลึก การรับรอง การอ านวย
ความสะดวก ทรัพย์สิน ต่าง ๆ) ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระท าการ/ไม่กระท าการที่ขัดต่อ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการ
กระท าอันชอบด้วยหน้าที่ 
 

๓. ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่หรือการกระท าที่เป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามล าดับ ความรุนแรงความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล การป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป 
ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกัน การทุจริต โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ  
 ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจ
รับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถใน
เรื่องท่ี ตรวจรับ  
    ๒) คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
ตรวจความถูกต้อง และครบถ้วนตาม
ข้อตกลง  
   ๓) เจ้าหน้าที่พัสดุและ 
คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างรับรอง
ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด 
ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” 

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุ ปัญหา/พฤติกรรม  
   ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องที่
ตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการตรวจรับ
พัสดุและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ ตรวจรับไม่
ครบถ้วนตาม รายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ ผูร้ับจ้าง 
หรือประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับ
ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง 
  ๒) ขาดข้อมูลการรับรอง ตนเองว่าไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด 
ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของ 
เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

 √  

๒ ๒.๒ การใช้รถราชการ  
   ๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก ากับ ดูแล
การใช้รถราชการให้ เป็นไปตาม
ระเบียบและมติ คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  
   ๒) หน่วยงานจัดท ารายงาน
สรุปผลการ ตรวจสอบระยะทางและ 
สถานที่ขอใช้รถราชการ ประจ าเดือน 
และรายงาน ผู้บริหาร 

๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบและมติ คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  
๒) ขาดการจัดท ารายงาน สรุปผลการ
ตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอใช้
รถ ราชการ 
 

 √  

 

 



ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่า    
อยู่ ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยัง แก้ไขไม่ได้  

  สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
  สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 

 




