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ค าน า  

                    เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของกรมพัฒนาที่ดินที่
ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน(ศปท.พด.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 3 ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  เพ่ือก าหนด
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพัฒนา
ที่ดิน  และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

                                                          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) 
                                                                                                   มีนาคม 2562 
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ความหมาย  
                  ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                   ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
                       ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
                       ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                       ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                   เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด า เนินงานที ่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
      ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
      ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
     ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                            

 

ขั้นตอนโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ส ารวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการ 
สระน้ า 

 

การคัดเลือกเกษตรกร 

การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 

การด าเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
   Know Factor 
 (เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. ส ารวจและรวบรวมรายชื่อ 
เกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ า 

-เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แต่เฉพาะพ้ืนที่ที่ตนเองมี
ผลประโยชน์ มีญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ 

 
 

-สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ และแนวทางท่ีก าหนด   

 
 

2. การคัดเลือกเกษตรกร 
 

-การคัด เลื อกเกษตรกร ไม่ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงาน
โครงการ ฯ 

 
 

3.การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

-การคัดเลือกพ้ืนที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงานโครงการฯ 

 
 

4.การด าเนินงานของสถานีพัฒนา 
   ที่ดิน 
 

-มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้
ส่วนตัว 

   
 

-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

 
 

- เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และคู่มือการด าเนินโครงการฯ 
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๑. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

                ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
                           สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
                           สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 
ในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
                           สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ  
                          สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.ส ารวจและรวบรวม
รายชื่อเกษตรกรที่มีความ
ต้องการสระน้ า 

- เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แต่เฉพาะพ้ืนที่ที่ตนเองมี
ผลประโยชน์ มีญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ 

  
  

- สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ และแนวทางท่ีก าหนด   

  
 

 

2.การคัดเลือกเกษตรกร 
 

-  การคัดเลือกเกษตรกร ไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงาน
โครงการ ฯ 

   
 

3. การคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย 

-การคัดเลือกพ้ืนที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงานโครงการ ฯ 
 

  
  

4 .การด า เนิ น งานขอ ง
สถานีพัฒนาที่ดิน 
 

-มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้
ส่วนตัว 
 

 
   

-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

  
  

- เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และคู่มือการด าเนินโครงการฯ 
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๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
           ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
                      ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
                      ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก   
                      ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
           ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
                      ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
                      ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
                      ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 
1.ส ารวจและรวบรวม
รายชื่อเกษตรกรที่มี
ความต้องการสระ
น้ า 
 

- เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แต่เฉพาะพ้ืนที่ที่ตนเองมี
ผลประโยชน์ มีญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ 

2 2 4 

- สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ และแนวทางท่ีก าหนด   

3 3 9 

2.การคัดเลือก
เกษตรกร 

- การคัดเลือกเกษตรกร ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงาน
โครงการ ฯ 

2 2 4 

3.  การคัดเลือก
พ้ืนที่เป้าหมาย 

-การคัดเลือกพ้ืนที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงานโครงการ ฯ 

2 2 4 

4. .การด าเนินงาน
ของสถานีพัฒนา
ที่ดิน 

-มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้ส่วนตัว 3 3 9 

-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

3 3 9 

- เจ้ าหน้ าที่ ตรวจรับและผู้ ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
คู่มือการด าเนินโครงการฯ 

3 3 9 

 



5 
4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
       ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
      พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
      อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ 
   จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 ค่าความเสี่ยง 
   ระดับต่ า 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

 ค่าความเสี่ยง 
    ระดับสูง 

- สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ และแนวทางท่ีก าหนด   

พอใช้ 
  

 

-มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้ส่วนตัว พอใช้   
 

- การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด พอใช้   
 

-  เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
คู่มือการด าเนินโครงการฯ 

พอใช้ 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

             แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ความเสี่ยงการทุจริตความ
โปร่ ง ใสของการใช้จ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

กระบวนงานโครงการ
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 
 
 

สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่เป็นไปตาม
คู่มือการด าเนินโครงการฯ และ
แนวทางท่ีก าหนด   

1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของ
ผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ เป็ นไปตาม
ระเบี ยบข้ อกฎหมาย อย่ าง
เคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิด 
จะต้องด าเนินการทางวินัย และ
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้
ส่วนตัว 

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ห น้ า ที่ จั ด เ ก็ บ เ งิ น ส ม ท บ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คู่มือน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิด
จะต้องด าเนินการทางวินัยและ
ทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนด 

1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ 
ดู แล ตรวจสอบ ก าชั บให้
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คู่ มื อน้ า ใน ไ ร่ น านอก เขต
ชลประทาน และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิด
จะต้องด าเนินการทางวินัยและ
ทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบของทางราชการ และคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ 

1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คู่มือน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และหนังสือสั่ งการ
ต่างๆ  ที่เกีย่วข้องโดยเคร่งครัด 
2.  หากพบว่ามีการกระท าผิด
จะต้องด าเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
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6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

              เป็นการรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 
                    สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
                    สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง<3 
                     สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง >3        

ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ กิจกรรม         เหตุการณ ์
    ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

   1 กระบวนงานโครงการแหล่ง
น้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ 
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่
เป็นไปตามคู่มือการด าเนิน
โครงการฯ และแนวทางท่ี
ก าหนด   

    
           

 

  การเก็บเงินสมทบจาก
เกษตรกรไปใช้ส่วนตัว 

 
 

  

  การขุดสระน้ าไม่เป็นไป
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 
 

  

  เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้
ควบคุมงานไม่ด าเนินการ
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภ า ค รั ฐ  พ . ศ . 2 5 6 0 
ระเบียบของทางราชการ 
แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร ด า เ นิ น
โครงการฯ 
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7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

               น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
                       7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิม 
                       7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
                       7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

            7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

                    -ไม่มี- 
 

 

            7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

  

-ไม่มี-  

            7.3 (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

-กระบวนงานโครงการแหล่งน้ าในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน 

 

-สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ และแนวทางที่ก าหนด   
-การเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้
ส่วนตัว 

-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนด 

-เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่
ด าเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบของทางราชการ และคู่มือการ
ด าเนินโครงการฯ 

มาตรการเดิม 
1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บเงิน
สมทบหรือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คู่มือน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน และหนังสือสั่ งการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดย
เคร่งครัด 
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8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

                เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 
ของแต่ละสถานะ(สี) อย่างไร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

 -  สถานี พัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่
เป็นไปตามคู่มือการด าเนินโครงการฯ 
และแนวทางท่ีก าหนด   
-การเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไป
ใช้ส่วนตัว 
-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบ
ที่ก าหนด 
-เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงาน
ไม่ด าเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบของทางราชการ 
และคู่มือการด าเนินโครงการฯ 
 

-ไม่มี- 
 
 
 

 

            -ไม่ม-ี 

 

9. การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

           เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งสามารถปรับได้
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน    
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ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   15  กรกฎาคม  2562 
หน่วยงานที่ประเมิน ..............................กรมพัฒนาที่ดิน........................................................................................  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

-สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือ
การด าเนินโครงการฯ และแนวทางท่ีก าหนด   
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดย
เคร่งครัด   
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
-มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้ส่วนตัว 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บเงิน
สมทบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดย
เคร่งครัด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
-การขุดสระน้ าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือแหล่งน้ าในไร่
นานอกเขตชลประทาน และหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย 
โดยเคร่งครัด 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   15  กรกฎาคม  2562 
หน่วยงานที่ประเมิน ..............................กรมพัฒนาที่ดิน........................................................................................  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

-เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่ด าเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบของทางราชการ และคู่มือการด าเนิน
โครงการฯ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือแหล่งน้ าในไร่
นานอกเขตชลประทาน และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
2. หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย 
โดยเคร่งครัด 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 

ผลการด าเนินงาน 1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) มีการเผยแพร่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการด าเนินงานโครงการ
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ ศปท.พด.   
2. จากการตรวจสอบ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบการกระท า
ความผิดกับเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้ง 4 ประการ                . 
3. กรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ    . 
การป้องกันการทุจริต และสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต 
4.กรมพัฒนาที่ดิน ออกประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                      
.                                                       . 
............................................................................................................................. ... 
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ตามรางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ.......................................................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ        .......................................................................................................................................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต

ชลประทาน 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่                                       - 
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ........................................................................................................ 

2. ....................................................................................................... 
3. ....................................................................................................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   

 

 


