
 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

1. การใช้เบิกจ่ายงบประมาณ Know Factor  

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีสินทรัพย์  Unknown Factor 

 

จากค าอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสีย่งการทุจริต  
                    เท่านั้น (อธิบาย ให้ละเอียด ชัดเจนมากทีสุ่ด) 
  - ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้า้สูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) 
   -ความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสีย่งจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามโีอกาสเกิด  
   (Unknown Factor)  
 

 

 

  

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
 O 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

 O 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่  

 O 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน 1.การใช้เบิกจ่ายงบประมาณ 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีสินทรัพย์ 
ชื่อหน่วยงาน / ส้านักงานกองทุนฟ้ืนฟูนและพัฒนาเกษตรกร 



ตารางท่ี9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 
 
  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตวันที่ ณ 31 มีนาคม  2564 
 
หน่วยงานที่ประเมิน........................ส้านักงานกองทุนฟ้ืนฟูนและพัฒนาเกษตรกร........................................ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
โอกาส/ความเสี่ยง 1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา 

 ราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนาและ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
 2. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์ 
สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
  

 เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด้าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
  
ผลการด าเนินงาน 1) แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีท้าหน้าที่การเบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดท้า 

 พร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 รวมทั้งปลูกจิตส้านึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 3) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง  
                          ณ วันที่  31 มีนาคม  2564 

    ส านักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร 

 
 
 
 

ที ่ สถานะ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

1 สถานะสีเขียว Green  
ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

1. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก
ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ การ
เดินทางไปราชการ หรือการ
ประชุมอบรม สัมมนาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

1) แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีท้าหน้าที่การเบิกจ่าย ให้ศึกษาระเบียบ
และจัดท้าพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความ
ถูกต้อง รอบคอบ 
2) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่
เจ้าหน้าที ่พร้อมก้าชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบเและโทษจาก
การทุจริต ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑร์ะเบียบ
แนวทางการใช้จ่ายเงินในการจัดโครงการต่างๆ 
3) จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส้านึกกระตุ้นให้มีความอายต่อ
การทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
4) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง 
เคร่งครัด 
 
1) ก้าหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการ 
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่
บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทาง
วินัย ทางอาญา และทางละเมิด 
3) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตส้านึกให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

2 สถานะสีเหลือง Yellow 
เกิดข้ึนแล้วยอมรับได้ 
ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

  

3 สถานะสีแดง Rad  
เกินกว่ายอมรับ ควรมี  
กิจกรรมเพ่ิม 

  



ค าอธิบาย : ให้น้าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์แสดงสถานะความเสีย่งการทุจรติของแต่ละโอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ   
               แยกตามสีไฟจราจร 
                        -ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจร 
   สีเขียว     หมายถึง ความเสีย่งระดับต่้า 
   สีเหลือง  หมายถีง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
     ปฏิบัติงานตามปกติควบคมุดูแลได ้
   สีส้ม      หมายถึง ความเสีย่งระดบัสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน 
                                               องค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไมม่ีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม 
                                               หน้าท่ี 
   สีแดง     หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่รู้จกั ไม่ 
               สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก้ากับตดิตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่า้เสมอ 
 
ตารางท่ี ๓ เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง 2 มิติ (Risk level matrix) 
 

 
ค าอธิบาย : ให้น้าโอกาส/ความเสีย่งท่ีมีสถานะระดับสูง – สูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดง (จากตารางที่ 2) มาหาค่าความเสี่ยง  
               รวม โดยน้าระดับความจ้าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1-3 คณูด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มคี่า ๑ – ๓ 
      เช่นกัน  

-ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส้าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความจ้าเป็นสูงใน 

   การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท้าการป้องกัน ไม่ด้าเนินการไมไ่ด้ (ค่า MUST อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒) 
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่าเปน็ SHOULD หมายถึง มีความจ้าเป็นต่้าในการ 

   เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติ (ค่า SHOULD อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น)  
-ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
*หากกิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏบิัติงาน นั้น  
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานก้ากับดูแล พันธมิตร ภาค ีเครือข่าย หรือม ี

  ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  
  (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3          2        1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2      1 

ค่าความเสี่ยง
รวม จ าเป็น X 
รุนแรง 
 

1 การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ 
หรือการประชุมอบรม สัมมนาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

2 3 6 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  
ครุภัณฑ์ 

2 3 6 



มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือการเรยีนรู้ องค์ความรู้ (Learnings & Growth) ค่า 
  ความรุนแรงอยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒ 

 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับปาน
กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับสูง 

๑. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไป
ราชการ หรือการประชุมอบรม สัมมนาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

ดี  ปานกลาง  

การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์ พอใช้  ปานกลาง  

 
ค าอธิบาย: ให้น้าค้าความเสี่ยงรวม (จากตารางที่ ๓) มาท้าการประเมินการควบคมุการทุจริตว่ามีระดบั การควบคุมความสี่ยง  
    การทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ๓ ระดับ ดังนี ้ 

ㆍ ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงาน องค์กรไมม่ีผลเสีย 
        ทางการเงินไม่มรีายจ่ายเพิ่ม  

ㆍ พอใช้ หมายถึง จัดการไดโ้ดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจดัการไมไ่ดก้ระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูร้ับมอบ ผลงาน องค์กร 
        แต่ยอมรับได้และเข้าใจ  

ㆍอ่อน หมายถึง จัดการไมไ่ด้หรอืได้เพียงเล็กน้อย การจดัการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ ผูร้ับ 
       มอบผลงาน และยอมรับไม่ได ้ไม่มีความเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 ช่ือแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต ของส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม
อบรม สัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของ
ส้านักงานฯ มีกระบวนการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการจดัซื้อจัดจ้าง 
ของส้านักงานฯ มีกระบวนการตรวจสอบก่อนการ
ด้าเนินการ 

 
ค าอธิบาย: ให้เลือกเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสูงสดุจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix  
     Assessment (ตารางที่ ๔) ที่มีคาความเสี่ยงอยู่ในระดบัสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท้าแผน บริหารความเสี่ยง  
    โดยก้าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตนั้นๆ (หากพบว่ามคีวามเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่้าหรือค่อนข้างต่้า ให้ 
    พิจารณาจดัท้าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง หรือเลือก กระบวนงาน/การด้าเนินงานอ่ืนท่ีอาจเกิดหรือม ี
    โอกาสเกิดความเสีย่งการทุจรติ มาประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของ 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ส้านักงานกองทุนฟื้นฟแูละพัฒนาเกษตรกรประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จดัท้าการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจรติจากหน่วยงานภายในน้าไปสู่การวิเคราะห์
และก้าหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางป้องกันการทุจริต  

 
การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
1. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทจุริต ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
๒. กระบวนงานเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก ่ 

๒.๑ กระบวนงานการจดัซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบญัชีทรัพย ์
๒.๒ กระบวนงานการหักล้างเงินยมืทดรอง  
๒.๓ กระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี ้
๓.๑ บุคลากรบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบคอบเกีย่วกับการระบุ ตรวจสอบและแยก

ประเภททรัพย์สินจึงท้าให้เกดิข้อผดิพลาดในการตรวจสอบลงทะเบียนครุภณัฑ ์กระบวนงานการตรวจรับงาน การ
เบิกจ่ายเงิน และการลงทะเบียนสนิทรัพย์ 

3.๒ บุคลากรบางคนมีการน้าหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็นหลักฐาน ประกอบการหักล้างเงิน
ยืมทดรอง เช่น ใบเสรจ็รับเงิน บลิเงินสด ใบส้าคัญรับเงิน หรือมีการเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบยีบการ
เบิกจ่าย 
4.แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ๔.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก้าหนดเง่ือนไขอย่างเขม้งวดในกรณีที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง

สินทรัพย์ที่มีรายการครุภณัฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบยีนสินทรัพย์ 
  ๔.๒ ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทาน กระบวนการ

ลงทะเบียนครุภณัฑ ์ 
๔.๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและสม่้าเสมอเกีย่วกับระเบียบ การเบิกจ่าย  

  ๔.๔ มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ควรใช้บริการหรือผู้ขายสินค้าที่ จดทะเบยีน
ภาษีมูลคา่เพิ่มที่ออกโดยกรมสรรพากร หรือจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และหากกรณไีมส่ามารถปฏิบตัติาม เงื่อนไขดังกล่าวได้ ให้ใช้บิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน
น้ามาเป็นเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมทดรอง พร้อม แนบหลกัฐาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน รูปภาพสถานประกอบ
กิจการร้านคา้ และหมายเลขโทรศพัท์ของ ผู้ประกอบกิจการ เป็นต้น   

๔.๕ มบีทลงโทษท่ีเดด็ขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต และเพิม่การตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ 
 
 
 
 

 


