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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนบรหิารความเสี่ยงการทจุรติ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

1. หลักการและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึง
ช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา 
และเป็นปีที ่ 5 ที ่ได้ปรับเข้าสู ่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั ้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมิน 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื ่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื ่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
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แฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับ
ทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคน 
จะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทย
ได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมกำกับติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย
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การประเมิน ITA เป็นเครื ่องมือที ่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  
การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูล  
จาก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถาม  
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถาม  
การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 

หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และ 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
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การประเมิน ITA ได้รับการให้ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จาก  
การถูกกำหนดเป็นเป้าหมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ 

▪ แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤ ติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี ้ว ัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรก  
ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี ้ว ัดของแผนการปฏิรูปประ เทศฯ โดยกำหนดให้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัด  
ของแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัด  
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ม ีมติให้เสนอรายงานผลการประเมินฯ และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์  
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับทราบผลการ
ประเมินและเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1) กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด  
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะ
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่กำหนด 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
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3) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องขับเคลื ่อนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 เพ่ือยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ 

4) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการกำกับติดตาม
การประเมินฯ และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน 
ที่กำหนด 

5) หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื ่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 

2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมา 

ตั้งแต่เริ ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก 

3 ครั ้ง คือ ครั ้งแรกเมื ่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over 

Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการ

กำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติม

ด ้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices 

การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติม 

ในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแล

กิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวัง 

ของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  

หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
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หลักการที่ 6 - กำหนดเป้าหมายชัดเจน  

หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  

หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  

หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

หลักการที่ 13 - องค์กรมีขอ้มูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได ้ 

หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 

(มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายใน  

มีประสิทธิผล  

สำหรับคู ่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที ่ 8 ในเรื ่อง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  

- Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก  

- Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ต้ังข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  

- Preventive: ป้องกัน หลีกเลี ่ยง พฤติกรรมที ่นำไปสู่การสุ ่มเสี ่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่

พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า 

ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต 

เข้ามาได้อีก  
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- Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่อง 

ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

(Unknown Factor) 

 

3. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  ให้แก่

บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง  

มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  

หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิด 

ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 

เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม

ภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา  หรือระบุจุดอ่อน 

(Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ 

(Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ  ระบบ 

หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

4. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

4.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี  ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

4.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

4.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
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 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง

การทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงาน ที่จะทำการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุ

ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง

เฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม

ของการดำเนินงานเรื่องท่ีจะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ

ความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่  อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ 

โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี ่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง 

Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมหรือ

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้”  

 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้
ว่ามโีอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ในขั้นนี้นับว่ามีความสำคัญ ต้องทำการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง  

ให้ลึกละเอียดมากที่สุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ
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ความเสี ่ยงไม่ละเอียด ชันเจน จะนำไปสู ่ขั ้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี ่ยงการ ทุจริต 

ทีข่าดประสิทธิภาพ 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง  

 นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความ

เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 - สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

 - สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  

 - สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน ภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

 - สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก 

ไมส่ามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  

 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม  

 รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ที่เป็นสีส้ม และสีแดง มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ  ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า  

1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอน

นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที ่ต้องทำการป้องกันไม่

ดำเนินการไม่ได้ คา่ของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า

กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 

SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หนว่ยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
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 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย

เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 

ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  

 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  

 นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมิน ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด

เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมี

ข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือ

ประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  

 ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ

ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 พอใช้ : การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้  

ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล  

การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  

 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง 

ระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี ่ยง 

ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ 

หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงาน

พิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือ กระบวนงานหรือการดำเนินงานที ่อาจก่อให้เกิดหรือมี โอกาส 

เกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)  

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่  

ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ 

โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการ  
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ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั ้งขึ้น 

เพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน  

หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ต่อไปออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไมต้องทำกิจกรรมเพิ่ม  

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/  นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ 

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/  กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 

 

 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต จากขั ้นตอนที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 

ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร

เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

 7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  

 7.3 ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำระบบความเสี่ยง  

 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ 7

มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง  

 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  

 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  

 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล  

 

 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล 

อยู่กับหน่วย เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน 

 

 

 

 

 

6. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์

เหตุการณ์ความเสี ่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับความจำเป็น 

ของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงาน 

ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 

ชื ่อกระบวนงาน/งาน : โครงการขึ ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  การจัดซื ้อระบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร  

 

7. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช 
ทำไร่นา สวนผสม ทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตที่จะออก
สู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตร
อำเภอตามท่ีตั้งแปลงปลูก เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 - ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
 - ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
 - นำเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพ้ืนที่  
 - วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพิกัดและโปรแกรม GISagro  
 - ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผัง
แปลงเกษตรกรรมดิจิทัล  
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 - พัฒนา Mobile Application ชื่อ FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที ่ใช้แทน  
สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์  
และไอโอเอส (iOS) ช่วยอานวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง   
ผ่านสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ตามที่ให้ข้อมูล
ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ และใช้เป็น
หลักฐานยืนยันตัวตน ความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการเกษตร จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ  
หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่น ๆ ของภาครัฐ  
 ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล  
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแปลงเพาะปลูกที่เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูล 
สามารถนำผังแปลงมาซ้อนทับกับข้อมูลภาพดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อวิเคราะห์แปลงที่ไดร้ับ
ผลกระทบ เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และโครงการประกันภัย
พืชผล รวมทั้ง สามารถนำไปซ้อนทับกับชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 
ของแปลงนั้น ๆ เช่น ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เขตชลประทาน ชั้นคุณภาพน้าบาดาล พื้นที่ต้นน้ำ 
รวมถึงการวิเคราะห์สถานที่ตั้งของแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการด้านการตลาด  
 เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทำผังแปลงดิจิทัลแล้ว จะนำข้อมูล 
ที่ผ่านการตรวจสอบและประมวลผลมาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร  และใช้
ประกอบ ในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เป็นประจำทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 
เป็นอย่างยิ ่ง เนื ่องจากทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต  การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดทำโครงการมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย 
ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ 
และมาตรการเพ่ือให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา เช่น 
 - การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช  
 - โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 - โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  
 - โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
 - โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
 - โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  
 - โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
 - โครงการประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
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 ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร  
ตามข้อเท็จจริงด้วยตนเองผ่าน Mobile Application รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร สำหรับการให้บริการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  เพื ่อให้ทะเบียน
เกษตรกรมีข้อมูลที ่ถูกต้อง ครบถ้วน นำไปสู ่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรจัดทำ
สารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ 
ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
ที่มา :  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 

8. การระบุความเสี่ยง  

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

  ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  

  ด้านความเสี ่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  

 

 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงของกระบวนงาน  

ลำดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

1 
ขั้นตอน : การกำหนด TOR  
ประเด็น : กำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ  

 

2 
ขั้นตอน : การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม  

 

3 
ขั้นตอน : การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือเสนอราคาเพียงรายเดียว 

 
 

4 
ขั้นตอน : การพิจารณาผล 
ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจสอบ
คุณลักษณะผิดพลาด 

 

 

5 ขั้นตอน : กระบวนการตรวจรับ   
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ประเด็น : การส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่
ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 

 

 - Known Factor หมายถึง ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย 

ได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

 - Unknown Factor หมายถึง ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์   

ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 

 

9. การประเมินสถานะความเสี่ยง 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตแบ่งตามรายสีไฟจราจร ดังนี้  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  ในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน

องค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกต ิ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก  

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง 

ลำดับ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
ขั้นตอน : การกำหนด TOR  
ประเด็น : กำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ 

 
  

 

2 
ขั้นตอน : การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม 

 
  

 

3 
ขั้นตอน : การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เสนอราคาเพียงรายเดียว 
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4 
ขั้นตอน : การพิจารณาผล 
ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ ตรวจสอบ
คุณลักษณะผิดพลาด 

 

  
 

5 
ขั้นตอน : กระบวนการตรวจรับ 
ประเด็น : การส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 

 

  
 

 

10. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

 นำความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก   

(สีเหลือง สีส้ม และสีแดง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) มีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้  

 10.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 

 ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

 10.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  

 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีไม่รุนแรง  

 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ลำดับ ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 
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1 ขั้นตอน : การกำหนด TOR  
ประเด็น : กำหนด TOR ไม่ครบถ้วน
ตามความต้องการ 

3 3 9 

2 ขั้นตอน : การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เหมาะสม 

2 3 6 

3 ขั้นตอน : การยื่นเสนอราคาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เสนอ
ราคาเพียงรายเดียว 

3 3 9 

4 ขั้นตอน : การพิจารณาผล 
ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง หรือ ตรวจสอบคุณลักษณะ
ผิดพลาด 

2 3 6 

5 ขั้นตอน : กระบวนการตรวจรับ 
ประเด็น : การส่งมอบของไม่ตรงตาม
คุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่
กำหนดในสัญญา 

2 3 6 

หมายเหตุ : ค่าความเสี่ยงรวม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

    ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน 1 - 3  

    ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 4 - 6  

    ค่าความเสี่ยงระดับสูง คะแนน 7 - 9 

 

11. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

 นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่อง เฝ้าระวัง ใน

งานปกติ)  

 11.1 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
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 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 

ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ  

ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 11.2 ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

 - คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่ำ  

 - คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง ค่อนข้างตำ่  

 - คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงปานกลาง  

 - คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี ่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุม 

ความเสี่ยง ค่อนข้างตำ่  

 - คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการ

ควบคุมความเสี่ยง ปานกลาง  

 - คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี ่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุม  

ความเสี่ยง ค่อนข้างสูง  

 - คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี ่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุม 

ความเสี่ยง ปานกลาง  

 - คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง ค่อนข้างสูง  

 - คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงสูง 

 

ตารางที่ 4 ค่าการประเมินสามารถจัดระดับ ได้ดังตารางในรูปแบบ Matrix  

ค่า
คว

าม
เส

ี่ยง
รว

ม สูง 9) สูง 6) ค่อนข้างสูง 3) ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

8) ค่อนข้างสูง 5) ปานกลาง 2) ค่อนข้างต่ำ 
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ต่ำ 7) ปานกลาง 4) ค่อนข้างต่ำ 1) ต่ำ 

 
ระดับ อ่อน พอใช้ ดี 

  
คุณภาพการจัดการ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ลำดับ ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x 

รุนแรง 
1 ขั้นตอน : การกำหนด TOR  

ประเด็น : กำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความ
ต้องการ 

สูง สูง สูง 

2 ขั้นตอน : การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม 

ปานกลาง สูง ค่อนข้างสูง 

3 ขั้นตอน : การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  
ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เสนอราคาเพียง
รายเดียว 

สูง สูง สูง 

4 ขั้นตอน : การพิจารณาผล 
ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ตรวจสอบคุณลักษณะผิดพลาด 

ปานกลาง สูง ค่อนข้างสูง 

5 ขั้นตอน : กระบวนการตรวจรับ 
ประเด็น : การส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติ
หรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 

ปานกลาง สูง ค่อนข้างสูง 

 

12. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 นำความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 

จากตารางที่ 5 มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

1 ข ั ้ นตอน : การกำหนด 
TOR  
ประเด ็น : กำหนด TOR 
ไม ่ ครบถ ้ วนตามความ
ต้องการ 

1. จัดการประช ุมเพื ่อรวบรวมความ
ต้องการ และระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. เชิญผู้เชี ่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้
ความรู้ หรือมาร่วมประชุมให้ความเห็น 
เกี ่ยวกับด้านเทคนิคและกระบวนการ
ตรวจรับพัสดุ 
3. หารือเกี ่ยวกับการกำหนดวิธ ีการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง จากเจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสดุ  
โดยตำแหน่ง หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ ่มพัสดุ 
กองคล ัง เพ ื ่อให ้ เป ็นตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียน 
ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
ส่วนกลาง  

 ขั้นตอน : การเลือกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด ็น : เล ือกว ิธ ีการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม 

การเลือกวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความหลากหลาย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่
ต ้องนำมาพิจารณา รวมถึงกฎหมาย 
กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียน 
ต ่างๆ ในป ัจจ ุบ ัน ท ี ่พ ึ ่ งประกาศใช้  
เพื่อให้การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีความเหมาะสม จำเป ็นต ้องหารือ
เจ้าหน้าที ่พัสดุโดยตำแหน่ง หรือผู ้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน 
เช่น กลุ่มพัสดุ กองคลัง  

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
ส่วนกลาง 

3 ข ั ้นตอน : การย ื ่นเสนอ
ราคาโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-
bidding)  

1. ทำประชาวิจารณ์ ตามระยะเวลาที่
กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้ง
นำร ่าง TOR ประกาศเผยแพร่หลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง 
2. กระประกาศประกวดราคา ประกาศ
เผยแพร่หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์

ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบโครงการ
ส่วนกลาง 
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ลำดับ รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา 
หรือ เสนอราคาเพียงราย
เดียว 

หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ
บอร์ดหน้าสำนักงาน 

4 ขั้นตอน : การพิจารณาผล 
ประเด็น : การตรวจสอบ
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง หรือ 
ตรวจสอบค ุณล ักษณะ
ผิดพลาด 

1. ทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
ที่กำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบ 
2. ตรวจสอบเอกสาร แคตตาล ็อก 
อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงหนังสือรับรอง 
ใบอนุญาตต่าง ๆ  

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
ส่วนกลาง 

5 ข ั ้นตอน : กระบวนการ
ตรวจรับ 
ประเด็น : การส่งมอบของ
ไม ่ ตร งตามค ุณสมบ ั ติ
หรือไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่กำหนดในสัญญา 

1. จัดทำเอกสารคุณลักษณะที ่กรมฯ
กำหนด และท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นรายการ
นำตรวจเป็นข้อ ๆ 
2. จัดทำการถ่ายรูปอุปกรณ์ หมายเลข
เครื่อง รูปคณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ
หน ้าท ี ่  พร ้อมจ ัดทำเป็นบ ันท ึกและ 
พิมพ์เป็นเอกสารประกอบแนบในการ 
ตรวจรับ 
3. ให้ผ ู ้ขายจัดทำแผนเสนอหลังจาก 
ลงนามในสัญญา 
4. กำกับการดำเนินงานของผู ้ขายให้
เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด 
5. ประชุมหารือกับผู ้ท ี ่ม ีความรู ้และ
ตำแหน ่ งทางด ้ านพ ัสด ุ โดยตรงใน
ประเด็นข้อสงสัย ประเด็นกฎระเบียบใน
การจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ าง เป ็นรายกรณีไป  
เพื ่อไม ่ให ้หล ุดประเด ็นกรอบข ้อมูล
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบรหิาร
สัญญา 

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
ส่วนกลาง 

 

 

 

 


