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ค าน า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตมีผลกระทบต่อความส าเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตมีความส าคัญและจ าเป็น  ทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
ต้องร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่ วยงานอยู่เสมอ 
เพ่ือวางแผน ควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต เพ่ือการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้าง 
ความเสียหายให้กับหน่วยงาน ตามเจตจ านงของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน โดยคัดเลือกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ ตามกรอบ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณี
หน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ 
และอ านาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้
คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน  
 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ภายใต้
โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) และได้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือการบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
                                                        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) 
                                                                                              สิงหาคม 2564  



 
 

สารบัญ 
                                                                                                                                                                      

หน้า 
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๑ 

ความหมาย  
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
1) มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ และอ านาจใน

กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือก
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
      ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงาน

ที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

      ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง หน้าที่ และอ านาจ
ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
       ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีลงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จ านวน 1 โครงการ           
เพ่ือท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 



๒ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน  โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ โครงการบริหารเขตเกษตร 
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรับโครงสร้างของดินเพ่ือรองรับการท าเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) 

 

การบ ารุงรักษา 
 

 

ติดตามและประเมินผล 

จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม  ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) 

 

ส ารวจพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map 
 

 

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

 

จัดท ารายงานสรุปผล 



๓ 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
   Know factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. ส ารวจพื้นที่ไม่เหมาะสม 
ต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ 
Agri-Map 

-            -            - 

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการ 
เป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ
รอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/
เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

            √ 

3. จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงานตาม
ภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่/กลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

            √ 

4. ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรับโครงสร้างของดินเพ่ือรองรับ
การท าเกษตรผสมผสาน/พืช
เศรษฐกิจ) 
 

- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
และตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความ
ไม่โปร่งใส 

           √             

5. ติดตามและประเมินผล - การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

            √ 

6. จัดท ารายงานสรุปผล 
 

-            -            - 

7. การบ ารุงรักษา 
 
 

- การแนะน าการใช้ปัจจัยการผลิตไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

            √ 

 



๔ 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

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

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. ส ารวจพื้นที่ไม่เหมาะสม 
ต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ 
Agri-Map 

- - - - - 

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ
รอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/
เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 √   

3. จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

-- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงานตาม
ภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่/กลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์
ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

√    

4. ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรับโครงสร้างของดินเพ่ือรองรับ
การท าเกษตรผสมผสาน/พืช
เศรษฐกิจ)  

- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
และตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่
โปร่งใส 

  √  

5. ติดตามและประเมินผล - การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

√    

6. จัดท ารายงานสรุปผล - - - - - 

7. การบ ารุงรักษา 
 

- การแนะน าการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

√    

 



๕ 

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (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 ารวจพื้นที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเกษตร (N) โดยใช้
แผนที่ Agri-Map 

- - - - 

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ 

- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้
ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นท่ี
เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 2 4 

3. จัดอบรมและชี้แจงความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม  
การปรับเปลี่ยนพืชให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

-- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงาน
ตามภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/กลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

1 1 1 

4. ด าเนินการปรับเปลี่ยน
การผลิต(ปรับโครงสร้างของ
ดินเพื่อรองรับการท าเกษตร
ผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) 

- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาส
ให้เกิดความไม่โปร่งใส 

2 3 6 

5. ติดตามและประเมินผล - การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

1 1 1 

6. จัดท ารายงานสรุปผล - - - - 



๖ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

จ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 
7. การบ ารุงรักษา 
 

- การแนะน าการใช้ปัจจัยการผลิตไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

1 1 1 

 

๔. 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
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

       อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 ค่าความเสี่ยง 
   ระดับต่ า 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

 ค่าความเสี่ยง 
   ระดับสูง 

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการ
ตรวจสอบพื้นท่ีเป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

 
ดี 

  
√ 

 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการท าเกษตร
ผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) 
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและ
ตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส 
 

 
 
 
ดี 

  
 
 

 

 
 
 

√ 

 



๗ 

5. แผนบริหารความเสี่ยง  

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control  
Matrix Assessment) ในตารางที่ 4 มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นล าดับแรก 
 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการ
ตรวจสอบพื้นท่ีเป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

 
- ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ในการคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรบัโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการท าเกษตร
ผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) 
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและ
ตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส 
 

 
 
 
- ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
และการตรวจรับงาน  

 

6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

              เป็นการรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่
ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
                    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 

ที่ กิจกรรม         เหตุการณ ์
    ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

   1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
 

- มีเกษตรกรต้องการเข้า
ร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ใช้ความรอบคอบในการ

 
 

  



๘ 

ตรวจสอบพื้นท่ีเป้าหมาย/
เกษตรกร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

   2 ด าเนินการปรับเปลี่ยนการ
ผลิต(ปรับโครงสร้างของ
ดินเพื่อรองรับการท า
เกษตรผสมผสาน/พืช
เศรษฐกิจ) 

- การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการควบคุม
และตรวจรับงานอาจเปิด
โอกาสให้เกิดความไม่
โปร่งใส 
 

 
 

  

 

7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

               น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป 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/กิจกรรมเพิ่มเติม 
 

                    -ไม่มี- 
 

 

 

            7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
 

-ไม่มี- 
 

 

 

            7.3 (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ
รอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/

มาตรการเดิม 
- ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
ก าหนดกิจกรรม เพ่ิมเติม  -ไม่มี- 



๙ 

เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต 
(ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการ
ท าเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) 
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้
เกิดความไม่โปร่งใส 
 

มาตรการเดิม 
- ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน  
ก าหนดกิจกรรม เพิ่มเติม  -ไม่มี- 
 

8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

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

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

1 - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบ
ในการตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมาย/
เกษตรกร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2 - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมและตรวจรับงาน
อาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่
โปร่งใส 

-ไม่มี- 
 
 

 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

9. การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
           เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่ง
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน    
 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564.................................. 
หน่วยงานที่ประเมิน  ............................กรมพัฒนาที่ดิน.............................................................................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

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

ผลการด าเนินงาน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning.by.Agri-Map).เพ่ือขับเคลื่อน ก ากับ ดูแล 
ก าหนดแนวทางในการการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning.by.Agri-
Map) โดยได้มีการทบทวนและจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการดังกล่าว เพ่ือ
เป็นการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ และจัดท าแนวทางการด าเนินการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน 
ซึ่งท าให้กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการตามมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตกระบวนงานโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ
บริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ.(Zoning.by.Agri-Map) 
ครบถ้วนทั้ง 2 มาตรการ ดังนี้ 

         มาตรการที่  1 ทบทวนคู่ มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่
เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

     กรมพัฒนาที่ดินได้ทบทวนและจัดท าแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้มีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่          
ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว  
         มาตรการที่ 2 ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
และการตรวจรับงาน 



๑๑ 

    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงาน 
และการตรวจรับงาน.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าว ด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ.และ
ไดจ้ัดท าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับงานทราบ
และถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

                     เอกสารแนบ 



๑๔ 

 



๑๕ 

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

 
 



๑๗ 

 



๑๘ 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

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

ชลประทาน 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ........................................................................................................ 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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รายงานผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หน่วยงานในก ากับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนงาน : โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจ ส าหรับสินค้า 
เกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) 

เหตุการณ์ความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ท. 

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
   - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก .ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ
รอบคอบในการตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมาย/
เกษตรกร ให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการ
คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
   1..กรมพัฒนาที่ดินควรทบทวนการ
ประ เมิ นความ เสี่ ย งการ ทุจริ ตของ
กระบวนงานโครงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ เกษตรกรรม .ภายใต้ โครงการ
บริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ.(Zoning by Agri-Map) 
เนื่องจากการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริตไม่ชัดเจน จึงท าให้การก าหนด
มาตรการเป็นเพียงการทบทวนคู่มือ 
แนวทางปฏิบัติ ในการคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และการออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมงาน.และการตรวจ
รับงานซึ่งไม่สะท้อนให้เห็นว่าจะสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได ้
   2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในกระบวนดังกล่าวนี้ควรประเมินทุก
ขั้นตอนของการด าเนินโครงการ .เช่น
โครงการมีการสนับสนุนช่วย เหลือ
งบประมาณให้กับเกษตรกรหรือไม่ต้อง
น ามาประเมินด้วย เป็นต้น 

2. ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับ
โครงสร้างของดิน.เพ่ือรองรับการท าเกษตร
ผสมผสาน /พืชเศรษฐกิจ) 
   - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้
เกิดความไมโ่ปร่งใส 

ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมงาน.และการ
ตรวจรับงาน 
 

 


