รายละเอียดการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. คัดเลือกกระบวนงาน/ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงทาการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตใน 3 ด้านตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต (ตารางที่ 1 – 5 ตามคู่ มื อ แนวทางประเมิ น ความเสี่ ย ง
การทุจริต) ภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖3
3. รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ 6 – 9 ตามคู่มือแนวทาง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖3
หมายเหตุ
1. ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเข้ากลุ่ม Line “การ
ประเมินความเสี่ยง ทส.” ตาม QR Code ด้านล่างนี้
2. ดาวน์ โหลดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต และแบบฟอร์มตารางที่ 1 – 9 ได้ทาง
เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ า น การทุ จริ ต http://anticor.mnre.go.th หั วข้ อ “ป ระเมิ น ความ เสี่ ย ง
การทุจริต” หรือ QR Code ด้านล่างนี้
3. ส่ง File ในรูปแบบ MS word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anty.corrup@gmail.com
4. ผู้ประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทส.
4.1 นายคเณศวร์ ชาติยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1922 0535, 0 2265 6312
4.2 นายรัฐพล ทิพย์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6312
4.3 นายกฤตสิทธิ์ เชตุพน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6312

กลุ่ม Line
“การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทส.”
https://line.me/R/ti/g/ij3d9NoOJQ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
https://shorturl.at/iky69

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ตารางที่ 1 - 9)
https://shorturl.at/jCGV0

เอกสารแผ่นที่ 1

(ปกรายงาน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขต ส้านักทรัพยากร
น้าบาดาล เขต 12 (สงขลา) พิจารณา

หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
ผู้ประสานงาน นางวณัฐฌา ยอดราช
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7484-0823 ต่อ 17 โทรสาร 0-7484-0822
E - mail: wanutcha_yodratch@hotmail.com

เอกสารแผ่นที่ 2

-1ตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor



1

เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้
เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
ดาเนินการขุดเจาะและใช้น้าบาดาลโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย

2

เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช่
จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จาก
ผู้ประกอบการ



3

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของ
หน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคาขอ
จดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต
โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ



4

การดาเนินการยื่นคาขออนุญาตถึงแม้จะ
มีกรอบระยะเวลากาหนดที่ชัดเจน แต่ก็
อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต



5

การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน



6

การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคาขอ แต่มีการรับเรื่องไว้



7

การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต อาจ
ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ

8




-2ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) ต่อ
ที่

9

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบ
ตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณา
ตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมี
ความจาเป็นจะต้องทาการพิจารณาเกิน
1 วันทาการ เช่น กรณีมีความ
จาเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทาการตรวจสอบ
สถานประกอบการก่อนพิจารณา ออก
ใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจ
อาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นของการ
พิจารณา เพราะข้อจากัดของอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และระยะทางที่ต้องออกไป
ตรวจสอบ
10 การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง
สถานที่กระกอบการ ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
11 การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถาน
บริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต
อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor







-3ตารางที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลในการดาเนินการขุดเจาะและใช้บาดาลโดย มิ
ชอบด้วยกฎหมาย
2 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน
(ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ
3 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็น
ตัวแทนการยื่นคาขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ
อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
4 การดาเนินการยื่นคาขออนุญาต ถึงแม้จะมีกรอบ
ระยะเวลากาหนดที่ชัดเจน แต่ก็อาจก่อให้เกิดการเรียก
รับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต
5 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคาขอแต่มี
การรับรองเรื่องไว้
7 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์
8 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต อาจไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
9 ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้
เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณี
อาจมีความจาเป็นจะต้องทาการพิจารณาเกิน 1 วันทา
การ เช่น กรณีมีความจาเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้
ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทาการตรวจสอบสถาน
ประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยง
ที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา เพราะ
ข้อจากัดของอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และระยะทางที่ต้อง
ออกไปตรวจสอบ
10 การตรวจสอบสถานที่ต้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ
อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายใน
กรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์

เขียว

เหลือง

ส้ม



1














แดง

-4ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) ต่อ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง



11 การสุ่มตรวจสถานที่ตงั้ สถานบริการ/สถานประกอบการ
ที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ตารางที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง

2

2

4

2

2

4

1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วน
รู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
ดาเนินการขุดเจาะและใช้บาดาล
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง)
จากผู้ประกอบการ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้
เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ
ดาเนินการขุดเจาะและใช้น้าบาดาลโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย
2 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง
เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง)
จากผู้ประกอบการ

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น 1

3

1

เอกสารแผ่นที่ 3

-5ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
x
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
x
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

2

3

x
x
x
x
x

ตารางที่ 4
ขั้นตอนที่4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

- เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้
เห็นกับบุคคลในการดาเนินการขุดเจาะ
และใช้น้าบาดาลโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
- เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง
เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง)
จากผู้ประกอบการ
-

คุณภาพการ
จัดการ

ค่าประเมินการความคุมความเสีย่ งการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

เอกสารแผ่นที่ 4

-6-

ตารางที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยง การขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขต สานัก
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 12 (สงขลา) พิจารณา

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลในการดาเนินการขุดเจาะและใช้น้าบาดาลโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ในการขออนุญาตใช้น้าบาดาล มี 2 กรณีคือ
1. ขออนุญาตใช้น้าบาดาลจากบ่อที่ได้รับอนุญาตให้เจาะ
น้าบาดาลจากทางราชการ
2. ขออนุญาตใช้น้าบาดาลจากบ่อที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
เจาะน้าบาดาลจากทางราชการ
กรณีที่ 1 การขออนุญาตใช้น้าบาดาลจากบ่อที่ได้รับ
อนุญาตให้เจาะน้าบาดาลจากทางราชการซึ่งความสี่ยงที่จะ
สามารถเอื้อประโยชน์ สมยอมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้คือ
วัตถุประสงค์การใช้น้าสถานที่ขุดเจาะ ขนาดบ่อ ความลึก
บ่อฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องดาเนินการตามใบอนุญาต
เจาะน้าบาดาล เช่น
- วัตถุประสงค์การใช้น้า ตอนนี้ขออนุญาตเจาะน้า
บาดาล ขอใช้น้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภคซึ่งพื้นที่อยู่นอกเขต
การจาหน่ายน้าของการประปาส่วนภูมิภาค เมื่ออนุญาตให้
ใช้น้าบาดาลแล้ว ไม่ต้องจ่ายค่าใช้น้าบาดาลเป็นรายงวด
แต่เมื่อมายื่นขอใช้น้าบาดาล ได้ตรวจพบว่า ต้องใช้น้า
บาดาลเพื่อธุรกิจ และต้องจ่ายค่าใช้น้าบาดาลตามระเบียบ
และแนวทางที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลกาหนดไว้ ก็ช่วย
สมยอมให้ขอใช้น้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่า
ใช้น้าบาดาล

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) กากับ กาชับ
และมอบนโยบาย เรื่อง การทุจริตคอรัปชั่น การ
เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการดาเนินการใดๆ ตามระเบียบและ
กฎหมาย ซึ่งหากตรวจพบจะดาเนินการทั้งทางวินัย
และคดีอาญาอย่างเข้มงวดทุกรายไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่างต่อไป
2. ให้ข้าราชการทุกคนอ่าน ศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ หมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย และหมวด 7 การดาเนินการ
ทางวินัย ทาความเข้าใจ และถือเป็นแบบและ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเคร่งครัด
3. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้า
งาน ผู้อานวยการส่วน และผู้อานวยการสานัก
ศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนของ
กฎหมายให้เข้าใจ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

-7(ต่อ)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
- สถานที่ขุดเจาะน้าบาดาล ขาดบ่อ ความลึกบ่อไม่ตรง
ตามที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เจ้าหน้าที่อาจหรือรู้
ว่าไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้ ก็ตรวจสอบเสนอให้ออก
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาลและเรียกรับค่าตอบแทนในการ
ดาเนินการดังกล่าว
กรณีที่ 2 การขออนุญาตใช้น้าบาดาลจากบ่อที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เจาะน้าบาดาลจากทางราชการ ซึ่งความเสี่ยงที่
จะสามารถเอื้อประโยชน์สมยอมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้ เช่น
- ให้ผู้ประกอบการ ขออนุญาตเจาะน้าบาดาลย้อนหลัง
โดยไม่ดาเนินคดีตามกฎหมายและยื่นขออนุญาตใช้น้า
บาดาลได้ในที่สุด
- ให้ผู้ครอบครอง บ่อบาดาลที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ใช้น้าบาดาลต่อไป โดยไม่ดาเนินคดี และแอบใช้น้าโดยไม่
ต้องไปยื่นขอใช้น้าบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)
2. เรียกเก็บสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน
(ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ
การเรียกรับสินบน เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง)
จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการดาเนินการหรือไม่
ดาเนินการใดๆ ตามระเบียบและกฎหมาย ยังมีอยู่ทั่วไป
เพราะหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และ
ผู้ประกอบการเห็นแก่ได้ ไม่สนใจที่จะกระทาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเพื่อตัดความราคาญ เพื่อความรวดเร็วในการขอ
อนุญาต หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่หยิบยื่นสินบนให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือให้กับคนกลางที่เจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยง การขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขต สานัก
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 12 (สงขลา) พิจารณา

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) กากับ กาชับ
และมอบนโยบาย เรื่อง การทุจริตคอรัปชั่น การ
เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการใดๆ
ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งหากตรวจพบ จะ
ดาเนินการทั้งทางวินัยและคดีอาญาอย่างเข้มงวดทุก
ราย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
2. ให้ข้าราชการทุกคนอ่าน ศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โยเฉพาะ
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ หมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย และ หมวด 7 การดาเนินการ
ทางวินัย ทาความเข้าใจและถือเป็นแบบและ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเคร่งครัด
3. ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้า
งาน ผู้อานวยการส่วนและผู้อานวยการสานัก ศึกษา
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนของกฎหมาย

-8(ต่อ)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยง การขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขต สานัก
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 12 (สงขลา) พิจารณา

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการแทนก็ถือเป็นการกระทา
ทุจริตและการขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล จากการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าช่องทางที่อาจสามารถกระทาการ
ทุจริต และเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนได้เช่น
- กรณีการตรวจพบว่ามีการเจาะและใช้น้าบาดาลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่มีการดาเนินคดีและยังให้ใช้น้า
บาดาลต่อไป
- กรณีการใช้น้าบาดาลผิดประเภทเพื่อแลกกับการที่ไม่
ต้องจ่ายค่าใช้น้าบาดาล

ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้น้าบาดาลให้เข้าใจ
และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หมายเหตุ : รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖3
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารแผ่นที่ 5

