
 

 

 

    

 

                                                          

 

 

 

การประเมินความเสีย่งเพือ่ปองกันการทุจริต 
            สํานกังานการปฏิรปูทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม 

                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



1                 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต 
                    สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม (ส.ป.ก.เชียงใหม)  ไดดําเนินการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาประเด็นความเส่ียง สําหรับ    
เปนกรอบในการวิเคราะหและจัดทําแผนปองกัน 3 ดาน คือ  

(1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร .บ.อํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

(2)   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
(3)   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ    

  ทรัพยากรภาครัฐ 
และไดดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังน้ี 
    การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

เมทริกสระดับความเส่ียง (หาคาความเส่ียงรวม) 

การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

แผนบริหารความเสี่ยง 

การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน    การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ชื่อกระบวนงาน/งาน    การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน                       
ชื่อหนวยงาน             สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ              ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
                                ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปที่ดิน 
                                ผูอํานวยการกลุมงานชางและแผนที่ 

ตารางท่ี 1  ระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง        
การทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาด
วาจะเกิดซ้ําสูง(มีประวัติอยู

แลว) 

ความเส่ียงท่ีไมเคยเกิดหรือ
มีประวัติมากอน 
แตมีความเส่ียง 

1. ความไมถูกตองดานการออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

                
               

 

ตารางท่ี 2  สถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา ปานกลาง สูง สูง

มาก 
1. ความไมถูกตองดานการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
       

       
  

  

       หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร  
  

                              สีเขียว    ความเสี่ยงต่ํา                  สีเหลือง       ความเสี่ยงปานกลาง 
 

                            สีสม         ความเสี่ยงสูง                   สีแดง          ความเสี่ยงสูงมาก   
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน    การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ชื่อกระบวนงาน/งาน    การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน                       
ชื่อหนวยงาน               สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ                ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
                               ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปที่ดิน 
                               ผูอํานวยการกลุมงานชางและแผนที ่
 
ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (RISK Level matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

ระดับความ
จําเปนของการ

เฝาระวัง       
(3) (2) (1) 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

(3) (2) (1) 

คาความเสี่ยง
รวม(จําเปนX
รุนแรง) 

1. ความไมถูกตองดานการออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

         3 2          6 

  

ตารางท่ี 4   การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับตํ่า 
คาความ

เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
1. ความไมถูกตองดานการออก

หนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

     ดี  ปานกลาง  
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน    ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
ชื่อกระบวนงาน/งาน     การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน                       
ชื่อหนวยงาน              สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ               ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
                                 ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปที่ดิน 
                                 ผูอํานวยการกลุมงานชางและแผนที่ 

ตารางท่ี 1  ระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง        
การทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาด
วาจะเกิดซํ้าสูง(มีประวัติอยู

แลว) 

ความเส่ียงท่ีไมเคยเกิดหรือมี
ประวัติมากอนแตมีความ
เสี่ยง 

1. การไมปฏิบัติตามกระบวนการที่
กําหนดไว เพ่ืออํานวยความ
สะดวกหรือเอ้ือประโยชนแก
บุคคลใกลชิดหรือมีความสัมพันธ
สวนบุคคลกับเจาหนาที่ 

                
               

ตารางท่ี 2  สถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา ปานกลาง สูง สูง
มาก 

1. การไมปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกําหนดไว เพื่ออํานวย
ความสะดวกหรือเอื้อประโยชนแกบุคคลใกลชิดหรือมี
ความสัมพันธสวนบุคคลกับเจาหนาที่ 

       
       

  

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร  

                    สีเขียว         ความเสี่ยงตํ่า           สีเหลือง       ความเส่ียงปานกลาง   

                     สีสม           ความเส่ียงสูง             สีแดง         ความเส่ียงสูงมาก 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน    ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน    การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน                       
ชื่อหนวยงาน             สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ              ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
                                ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปที่ดิน 
                                ผูอํานวยการกลุมงานชางและแผนที่ 

ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (RISK Level matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

ระดับความ
จําเปนของการ

เฝาระวัง       
(3) (2) (1) 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

(3) (2) (1) 

คาความเสี่ยง
รวม(จําเปนX
รุนแรง) 

1. การไมปฏิบัติตามกระบวนการท่ี
กําหนดไว เพ่ืออํานวยความ
สะดวกหรือเอ้ือประโยชนแก
บุคคลใกลชิดหรือมีความสัมพันธ
สวนบุคคลกับเจาหนาที่ 

         3 2          6 

ตารางท่ี 4   การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับตํ่า 
คาความ

เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
1. การไมปฏิบัติตามกระบวนการท่ี

กําหนดไว เพ่ืออํานวยความ
สะดวกหรือเอ้ือประโยชนแก
บุคคลใกลชิดหรือมีความสัมพันธ
สวนบุคคลกับเจาหนาที่ 

     ดี  ปานกลาง  
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน ความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหาร 
                                            จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กระบวนการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การจัดซ้ือจัดจาง 
                             ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม                        
ชื่อหนวยงาน           สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ            ผูอํานวยการกลุมการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน 
                             หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

ตารางท่ี 1  ระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง         
การทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาด
วาจะเกิดซํ้าสูง(มีประวัติอยู

แลว) 

ความเส่ียงที่ไมเคยเกิดหรือ
มีประวัติมากอน 
แตมีความเสี่ยง 

1. การดําเนินการนําเขาขอมูลใน
สวนระบบขอจาย และระบบ
บัญชีแยกประเภท ระบบ
สินทรัพย ของสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม โดย
กําหนด/มอบหมายบุคคลผูมี
สิทธิใชงาน GFMIS Token key 

                
               

2. การจัดซื้อจัดจาง กรณี
ความสัมพันธสวนบุคคลระหวาง
ผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางกับผูรับจาง 

                 
                

 

 
 
 
 



7  
 

 
ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน  ความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหาร 
                                            จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กระบวนการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การจัดซ้ือจัดจาง 
                             ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม                  
ชื่อหนวยงาน           สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ            ผูอํานวยการกลุมการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน 
                              หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

ตารางท่ี 2  สถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา ปานกลาง สูง สูง
มาก 

1. การดําเนินการนําเขาขอมูลในสวนระบบขอจาย และระบบ
บัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย ของสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม โดยกําหนด/มอบหมายบุคคลผูมีสิทธิ
ใชงาน GFMIS Token key 

       
       

  

2. การจัดซื้อจัดจาง กรณีความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูที่
เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับผูรับจาง 
 

          

         

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร  

                              สีเขียว    ความเสี่ยงต่ํา                  สีเหลือง       ความเสี่ยงปานกลาง 
 
                   สีสม         ความเสี่ยง                       สีแดง         ความเส่ียงสูงมาก   
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน ความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหาร 
                                            จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กระบวนการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การจัดซ้ือจัดจาง 
                             ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม                  
ชื่อหนวยงาน           สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ            ผูอํานวยการกลุมการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน 
                             หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 
ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (RISK Level matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

ระดับความ
จําเปนของการ

เฝาระวัง       
(3) (2) (1) 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

(3) (2) (1) 

คาความเสี่ยง
รวม(จําเปนX
รุนแรง) 

1. การดําเนินการนําเขาขอมูลในสวน
ระบบขอจาย และระบบบัญชีแยก
ประเภท ระบบสินทรัพย ของ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม โดยกําหนด/มอบหมาย
บุคคลผูมีสิทธิใชงาน GFMIS 
Token key 

         2 2          4 

2. การจัดซื้อจัดจาง กรณี
ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผู
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางกับผูรับจาง 
 

 2 3 6 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตดาน ความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหาร 
                                            จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กระบวนการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การจัดซ้ือจัดจาง 
                             ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม                       
ชื่อหนวยงาน           สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ            ผูอํานวยการกลุมการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน 
                             หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

  

ตารางท่ี 4   การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง           
การทุจริต 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับตํ่า 
คาความ

เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

คาความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
1. การดําเนินการนําเขาขอมูลในสวน

ระบบขอจาย และระบบบัญชีแยก
ประเภท ระบบสินทรัพย ของ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม โดยกําหนด/มอบหมาย
บุคคลผูมีสิทธิใชงาน GFMIS 
Token key 

     ดี ต่ํา   

2. การจัดซื้อจัดจาง กรณี
ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผู
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางกับผูรับจาง 
 

พอใช  ปานกลาง  

  



 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 
สํานักงานการปฏิรปูทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 แผนบริหารความเสีย่งเพ่ือปองกันการทุจรติ 

                      สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 

ที่ รูปแบบ พฤติกรรมความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 ความไมถูกตองดานการออกหนังสือ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน 

ผูมีอํานาจในการอนุญาตการออกหนังสือ
อนุญาตใหเขาทําประโยชน จะตองพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดใหถี่ถวน หากปรากฏ
ขอสงสัยเพิ่มเติม ใหแจงใหเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

2 การไมปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดไว 
เพื่ออํานวยความสะดวกหรือเอ้ือประโยชน
แกบุคคลใกลชิดหรือมีความสัมพันธสวน
บุคคลกับเจาหนาท่ี 

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต จะตอง
พิจารณา สอบถามรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินการของเจาหนาท่ี หากพบวาไมเปนไป
ตามข้ันตอนใหชี้แจง หรือใหคําแนะนําแก
เจาหนาท่ี พรอมทั้งกําชับใหถือปฏิบัติตาม
ข้ันตอนและกระบวนการที่กําหนดโดยเครงครัด 

3 การดําเนินการนําเขาขอมูลในสวนระบบขอ
จาย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบ
สินทรัพย ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม โดยกําหนด/มอบหมายบุคคลผูมีสิทธิ
ใชงาน GFMIS Token key 

3.1 กําหนดการมอบหมายบุคคลผูมีสิทธิ  
ใชงาน GFMIS Token Key อยางชัดเจน 
3.2 มีการพิมพรายงานสรุปการเบิก
จายเงินประจําวัน ใหผูมีอํานาจลงนามเพื่อ
ทราบทุกวัน 

4 การจัดซ้ือจัดจาง กรณีความสัมพันธสวนบุคคล
ระหวางผูที่เก่ียวของในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางกับผูรับจาง 
 

แจงเวียนบุคลากรในสํานักงานใหถือปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน
สํานักงาน 


