รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาทีด่ นิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดทําการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามโครงการ กิจกรรมของกรมฯ สําหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การและควบคุม
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการวางแผน
ป้องกันและควบคุม ลด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ
กิจกรรม เพื่อให้การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกอง/สํานัก ได้ดําเนินการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน
และด้านกฎหมาย ระเบียบ การพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme)
สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ํา (Low) โดยผลการประเมินความเสี่ยงของกอง/สํานัก พบว่ายังคงมี
ความเสี่ยงสูงและสูงมากในการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรม
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ - จัดงบประมาณในการจัดหาและบํารุง
ในจัดทําแผนการใช้ที่ดินและรายงานผล รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน และสามารถรองรับ
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การไม่นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ - รายงานผลการวิเคราะห์ให้อ่านเข้าใจง่าย
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
ปรับปรุงดินอย่างจริงจัง ทําให้สูญเสีย
งบประมาณ การวิเคราะห์ และไม่บรรลุ
เป้าหมายการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
- ศึกษาข้อมูล หนังสือที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลโปรแกรมการแปลผล
ไม่ครอบคลุมทุกชนิดพืช และกลุ่มชุดดิน เพิ่มเติม และประสานงานกับนักวิชาการ
เกษตร เมื่อต้องการคําแนะนําเพิ่มเติม
2.2 ความถูกต้องของการวิเคราะห์
- การร่วมกิจกรรมการทดสอบความ
ตัวอย่าง
ชํานาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน
ประจําปีกับหน่วยงานภายนอก
2.3 ยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก าร - ขอยานพาหนะที่เหมาะสมในการ
วิ เ คราะห์ ดิ น เคลื่ อ นที่ ไ ม่ เ พี ย งพอและไม่ ปฏิบัติงาน
เหมาะสม
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ขาดงบประมาณในการพัฒนา
- ดูแลรักษา เช็ค ตรวจสอบเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ และดูแลเครื่องมือ
ด้วยตนเองเบื้องต้น อย่างสม่ําเสมอ
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กิจกรรม
ความเสี่ยง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ
(ต่อ)
มี ก ารร้ อ งเรีย นผลวิเ คราะห์ ดินล่ าช้ า
ไม่ได้รับผลวิเคราะห์
การพั ฒ น า ห ม อ ดิ น 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
อาสาและหมอดินน้อย
ขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ ของเรือ่ งที่
นําเสนอ หรือข้อมูลที่ทันสมัย ทําให้
ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการไม่น่าสนใจ ใน
การจัดทําข้อมูลสําหรับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
หรือการบรรยาย
ปรับปรุงคุณภาพดิน 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 คั ด เลื อ กพื้ น ที่ โ ดยไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ข้อมูลจากทําเนียบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา/
ข้อมูลวางแผนการใช้ที่ดิน
1.2 ปัจจัยการผลิตมีน้อยไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร
1.3 เกษตรกรไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาการ

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ปฏิบัติตามคู่มือบริการประชาชน
- นํางานวิจัยและความรู้ใหม่ๆ ที่
น่าสนใจ/อยู่ในกระแส มาจัดทําเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ง่าย ทันสมัย และ
น่าสนใจ

- ศึกษาข้อมูลจากทําเนียบเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ํา/ข้อมูลวางแผนการใช้ที่ดิน
ก่อนการคัดเลือกพื้นที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและพอเพียง
- เจ้าหน้าที่ชี้แจง และทําความเข้าใจ
ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่น
ให้กับเกษตรกร
1.4 ปัจจัยการผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อ - แนะนําให้ตั้งธนาคารปัจจัยการผลิต
ความต้องการของเกษตรกร
เพื่อการต่อยอดและการนําไปใช้อย่าง
ทั่วถึง
ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การ 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
ชะล้างพังทลายของดิน 1.1 การกําหนดพื้นที่เป้าหมายไม่ตรง - ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่สํารวจความ
ต้องการ
ตามวัตถุประสงค์
- ประชุมประชาคมในพื้นที่กอ่ น
ดําเนินการ
- วางแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน
1.2 บุคลากรตําแหน่งเดียวทํางาน
หลายหน้าที่ ในด้านการสํารวจพื้นที่
เป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในภาคสนาม
การพัฒนาที่ดินพื้นที่ 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
- ขออัตรากําลังเพิ่มจากกรมฯ
เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัด
- วางแผนการดําเนินงานให้มีความ
จ้างมีภาระหน้าที่ปริมาณมากทําให้
ชัดเจน
ปฏิบัติงานได้ล่าช้า
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กิจกรรม
ความเสี่ยง
ส่งเสริมการใช้
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
สารอินทรีย์ลดการใช้
การกําหนดพื้นที่เป้าหมายไม่ตรงตาม
สารเคมีทางการเกษตร วัตถุประสงค์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ขาดงบประมาณที่ใช้ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
จัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri
map

1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่สํารวจความ
ต้องการ
- ประชุมประชาคมในพื้นที่กอ่ น
ดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง

- วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนามให้
สอดคล้องกับงานและจํานวนคน เพื่อ
ให้งานสําเร็จไปด้วยดี
1.2 ข้อมูลด้านแผนที่อาจเป็นข้อมูลที่ - ปรับวิธีการทํางานโดยการประยุกต์
ยังไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลจาก google map
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 ราคากลางต่อหน่วยต่ําทําให้ผู้รับ - ปรับเพิ่มราคากลางงานก่อสร้างโดยยึด
ตามราคาน้ํามันท้องถิ่น
จ้างดําเนินการก่อสร้างงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ในบางกิจกรรมไม่ได้
ปริมาณงานเท่าที่ควร
1.2 ในช่วงฤดูฝนผู้รับจ้างไม่สามารถ - ทําหนังสือแจ้งเร่งรัดงานและให้ผู้รับ
เข้าดําเนินงานได้ ทําให้เกิดความล่าช้าไม่ จ้างชี้แจงถึงปัญหาความล่าช้าของงาน
เป็นไปตามแผน
1.3 ปัจจัยการผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อ - แนะนําให้ตั้งธนาคารปัจจัยการผลิต
ความต้องการของเกษตรกร
เพื่อการต่อยอดและการนําไปใช้อย่าง
ทั่วถึง
1.4 พื้นที่ไม่เหมาะสมอยู่กระจัด
- ชี้แจงและอธิบายทําความเข้าใจถึง
กระจายหลายแหล่ง
วัตถุประสงค์ พร้อมประสานท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ
และหมอดินอาสาในพื้นที่ เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจในการใช้แผนที่
1.5 พื้นที่บางส่วนได้ถูกปรับเปลี่ยน - ประสานกรมฯเพื่อปรับปรุงพื้นที่
เป็นพืชชนิดอื่นแล้ว
Zoning by Agri-Map
1.6 พื้นที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว - เพิ่มงบประมาณในการดําเนินการ
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําขัง การปรับเปลี่ยนควรมี
การขุดคูยกร่อง
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กิจกรรม
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 เกษตรกรส่วนใหญ่มีข้อ จํากัด
ด้านอายุและการศึกษา
1.2 สภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ควบคุมได้
ยาก
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเป็นเลิศทาง
1.1 ข้อเสนอการวิจัยไม่ผ่านการ
วิชาการ
พิจารณา
1.2 ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ ยังไม่
สามารถนําไปถ่ายทอดในระดับพื้นที่ได้

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ให้
ตระหนักก่อนการเข้าร่วมโครงการ
- เลือกพื้นที่ ซึง่ เอื้ออํานวยต่อการดําเนิน
โครงการ
- ผชช.ด้ า นวางระบบและผอ.กลุ่ ม
วิชาการ เป็นพี่เลี้ยงในการให้คําปรึกษา
การกําหนดโจทย์วิจัย
- จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ
แผนงานวิ จั ย และกํ า หนดกรอบวิ จั ย ที่
ชัดเจน

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
2.1 ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่ ภัย - หมายเหตุในงานวิจัย กรณีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ภัยจากศัตรูพืชไม่เอื้ออํานวยต่อ จากโรคระบาดอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ
การทดลองงานวิจัย
ภัยจากศัตรูพืช หรือเหตุที่ทําให้งานวิจัย
เกิดปัญหา
- ดําเนินงานวิจัยต่อเนื่อง 3 ปี
2.2 ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการ
- ดสรรพาหนะตามแผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- บริหารงบประมาณให้เหมาะสมตาม
แผนการดําเนินงาน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
วัตถุประสงค์โครงการไม่สอดคล้องกับ - ก า ร บู ร ณ า ก า ร โ ค ร ง ก า ร ร่ วม กั บ
ศักยภาพการทํางาน วิสัยทัศน์ของเขตและ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานภายในและภายนอก กรมฯ
ของหน่วยงาน
ของกรมฯ สู่ระดับหน่วยงาน
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
2.1 ฐานข้อมูลด้านวิชาการ
- จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้
ง่าย, รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน"
2.2 ฐานข้ อ มู ล ด้ า นสภาพปั ญ หาใน - สํารวจข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์
พื้นที่
สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน, จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ และ
สืบค้นได้ง่าย"
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พัฒนาพื้นที่โครงการ
หลวง

ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการสํารวจ - จั ด หาอั ต รากํ า ลั ง ให้ เ พี ย งพอและ
และออกแบบ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความชํานาญในงาน
โดยตรง
1 . 2 เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ - เสนอขอจั ด หาครุ ภัณฑ์ ใ หม่ ใ ห้ รองรั บ
เครื่องพิมพ์ไม่รองรับโปรแกรมที่ใช้ในการ โปรแกรมที่ทันสมัยขึ้น
ออกแบบและการพิมพ์แบบแปลน
2. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
การจัดทําเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า
- ตัวอย่างชุดการเบิกจ่ายที่ดีและถูกต้อง
ที่สุด
- จัดทําแผนการเบิกจ่ายของฝ่ายฯ
- จัดทําผังลําดับขั้นตอนในการรับเอกสาร
ตลอดจนระยะเวลาของการเบิกจ่าย
สิ้นสุดกระบวนการ
ส่งเสริมการดําเนินงาน 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
อันเนื่องมาจาก
การกําหนดพื้นที่เป้าหมายไม่ตรงตาม - ศึกษาข้อมูลลงพื้นที่ สํารวจความ
พระราชดําริ
วัตถุประสงค์
ต้องการ
- ประชุมประชาคมในพื้นที่ก่อนดําเนินการ
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
2.1 เกษตรกรบางรายไม่เห็นความ
- ใช้วิทยากรทีป่ ระสบความสําเร็จมาถ่าย
สําคัญและไม่ยอมรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ และชักชวนให้รวมกลุ่มกันเพือ่ ให้เกิด
ความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่
2.2 บุคลากรตําแหน่งเดียวทํางาน
- วางแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน
หลายหน้าที่
2.3 เทศกาลมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก - จัดทําแผนเพือ่ ให้รองรับกับนักท่องเทีย่ ว
ทําให้เข้าถึงการบริการได้ไม่ทั่วถึงและอาจ ได้อย่างพอเพียง
เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ
2.4 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามผลได้ - เจ้าหน้าที่ที่จดั ทําแผนและติดตามอย่าง
อย่างสม่ําเสมอ
ต่อเนื่องครบถ้วน สม่ําเสมอ
3. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
ขาดงบประมาณทีใ่ ช้ติดตามประเมินผล - จัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
งบประมาณติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
พัฒนาคุณภาพดินใน 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
พื้นที่จัดการปัญหา
พื้นที่ของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ - บูรณาการหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ที่ดินทํากิน
ยังไม่มีความพร้อมตามหลักการของโครงการ เช่น ขุดสระน้ําในไร่นา เป็นต้น
เช่น ไม่มีสระน้าํ
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ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การพัฒนาที่ดินเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิต
ไม่นําแผนการใช้ที่ดินไปใช้อย่างจริงจัง - ดําเนินการโครงการแผนการใช้ที่ดิน
แบบบูรณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ในพื้นที่เกษตรแผน
ในการจัดทํารายงานสํารวจดินและ
กําหนดแนวทาง/วิธีการเพิ่มผลผลิตใน
ใหม่
แผนการใช้ที่ดนิ
พื้นที่อย่างเหมาะสม
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและ
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจากการยื่น - สรรหาบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ
ในการดําเนินงาน
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม อุธรณ์บริษัท
- มอบหมายผูค้ วบคุมงานเข้าตรวจคุม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
1.2 บริษัทเข้าดําเนินการช้า และ
และน้ํา
ละเลยให้เกินระยะกําหนดการส่งงวดงาน งานอย่างเคร่งครัดเมื่อพบความผิดพลาด
ให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไข
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
การบริหารจัดการ
พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ - จัดสรรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ์ าพสูง
การเกษตร (น้าํ ท่วม และกําหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดการ
แห้งแล้ง ดินถล่ม)
พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรมีคุณภาพต่ํา
การจัดทําฐานข้อมูล 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
เพื่อรองรับเขตเกษตร
ขาดการถ่ายทอดและจัดการความรู้ใน - การรับโอนข้าราชการภายนอก
เศรษฐกิจ ภายใต้
ขั้นตอนการสร้างเงื่อนไข ทบทวนหลักเกณฑ์ หน่วยงานไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวน
ข้าราชการในกลุ่มฯ เพื่อให้การถ่ายทอด
โครงการบริหารการ และสังเคราะห์ข้อมูลกําหนดเขตการใช้
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านขั้นตอนและ
จัดการเขตเกษตร
ที่ดิน
ระยะเวลา
เศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สําคัญ
(เขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจ)
การประยุกต์ใช้ระบบ 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ - จัดสรรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ์ าพสูง
และข้อมูลสํารวจ
และกําหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดการ
ระยะไกลเพื่อปรับปรุง พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรมีคุณภาพต่ํา
ข้อมูลการชะล้าง
พังทลายของดิน/พื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร
การสํารวจและจัดทํา 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
แผนทีส่ ภาพการใช้
1.1 ข้อมูลดาวเทียมไม่เป็นปัจจุบัน
- จัดหาข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียด
ที่ดิน
สูงชนิดอื่นทดแทน
1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่
- วางแผนหรือปรับความละเอียดของ
สอดคล้องกับปริมาณและความละเอียด ข้อมูลให้เหมาะสมกับระยะเวลา
ของข้อมูลที่ต้องเก็บ
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การสํารวจและจัดทํา
แผนทีส่ ภาพการใช้
ที่ดิน (ต่อ)

ความเสี่ยง
1.3 ข้อมูลภาคสนามไม่ครบถ้วน

1.4 ขาดขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสารเผยแพร่
1.5 รถยนต์เก่าและไม่มีสมรรถนะ
เพียงพอในการเข้าถึงพื้นที่
1.6 คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ
กับบุคลากร
1.7 งบประมาณในการดําเนินการไม่
เพียงพอ
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรสู่การรับรอง
1.1 ยังไม่มีการกําหนดปฏิทิน
มาตรฐานเกษตร
การรับสมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และ
อินทรีย์ศูนย์เรียนรู้
เกษตรกร
เกษตรอินทรีย์ PGS

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- วางแผนการสํารวจภาคสนามให้
เหมาะสมกับระยะเวลา
- ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยใน
การช่วยจัดเก็บข้อมูล
- จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการของกลุ่มฯ
เพื่อตรวจสอบรายงาน
- จัดหารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพทดแทน
ของเดิม
- จัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และ
ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม และ
ทดแทนของเดิม
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน และความละเอียดของงาน

- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
ช่วงเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
เปิดรับสมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์รุ่น
ใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบโครงการฯ และ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ประจําปี
1.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจใน - ฝึกอบรมเกษตรกรแบบเข้มข้นและ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และกระบวนการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
PGS
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
1.3 เจ้าหน้าทีจ่ ัดทํารายงาน
- จัดทําบันทึกเร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดทํา
ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
รายงาน ให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
1.4 ขาดการติดตามและประเมินผล - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่องและจัดทํา
การดําเนินงานได้ครบทุกราย
แผนการติดตามให้ครบทุกราย
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
การเพิ่มผลผลิตข้าว
หอมมะลิมาตรฐาน
ขาดข้อมูลดินทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ใน - สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลดินทางด้าน
เพื่อการส่งออกในพื้นที่ การออกแบบอาคารชลศาสตร์
วิศวกรรม
ทุ่งกุลาร้องไห้
การเพิ่มศักยภาพการ 1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
ผลิตข้าวอินทรีย์และพืช ขาดข้อมูลดินทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ใน - สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลดินทางด้าน
หลังนาเพื่อการส่งออก การออกแบบอาคารชลศาสตร์
วิศวกรรม
ในพื้นที่ทุ่งหมาหิว
จ.อุบลราชธานี
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การสํารวจและจัดทํา
แผนที่สภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าไม้ถาวรตามโครงการ
ปรับปรุงแผนทีแ่ นว
เขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน
1 : 4,000
(One Map)

ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผล
การจําแนกประเภทที่ดินได้ เนื่องจากไม่
สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้
1.2 ไม่สามารถจัดทําแผนที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลมีไม่เพียงพอ
1.3 ไม่สามารถสรุปแล้วจัดทํารายงาน
ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากข้อมูลมีไม่เพียงพอ
1.4 ไม่สามารถสํารวจการถือครองที่ดิน
ในพื้นที่ต่อไปได้เนื่องจากถูกตัดงบประมาณ
ตามพ.ร.บ. ถ่ายโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.5 ไม่สามารถสํารวจการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ต่อไปได้เนื่องจากถูกตัด
งบประมาณตามพ.ร.บ. ถ่ายโอนงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสํารวจ
1.1 การขออนุมัติไม่เป็นไปตามแผน
และทําแผนที่
เนื่องจากต้องรอการประมาณค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และการติดต่อสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
1.2 ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการจัด
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะ
ขึ้นอยู่กับงบประมาณ วิทยากร ผู้เข้าร่วม
การอบรม และสถานที่จัด
1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อากาศยาน
การขออนุมัติไม่เป็นไปตามแผน
ไร้คนขับ (UAV) กับ เนื่องจาก ต้องรองบประมาณ
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ในการประเมิน
ศักยภาพการเก็บกักน้ํา
ของพื้นที่ในการก่อสร้าง
แหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทานจังหวัด
ราชบุรี

1. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.1 ไม่มขี ้อมูลเพียงพอเนื่องจากไม่
สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้
1.2 ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องเนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลได้

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
หยุดการดําเนินงานเนื่องจากไม่สามารถ
ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล และโดนตัด
งบประมาณในการดําเนินงาน

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อวิทยากรล่วงหน้า
- ติดต่อสถานที่ล่วงหน้า
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อวิทยากรล่วงหน้า
- ติดต่อสถานที่ล่วงหน้า
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ล่วงหน้า
- จัดเตรียมข้อกําหนด หลักเกณฑ์ ในการ
ปฏิบัติงาน (TOR) ล่วงหน้า
หยุดการดําเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําแผนที่
และไม่สามารถสรุปและเขียนรายงานได้
แต่หน่วยงานมีการกําหนดการบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินการด้านเก็บ

9
กิจกรรม
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ในการประเมิน
ศักยภาพการเก็บกักน้ํา
ของพื้นที่ในการก่อสร้าง
แหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทานจังหวัดราชบุรี
(ต่อ)

ความเสี่ยง
1.3 ไม่สามารถจัดทําแผนที่ได้อย่าง
ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจสอบ
1.4 ไม่สามารถสรุปและเขียนรายงาน
ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากข้อมูลมีไม่
เพียงพอ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ไม่สามารถสํารวจข้อมูลในพื้นที่ต่อไป
ได้เนื่องจากถูกตัดงบประมาณตาม พ.ร.บ.
ถ่ายโอนงบประมาณ พ.ศ.2563

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําแผนที่
และเพื่อให้สามารถสรุปและเขียน
รายงานให้มีความถูกต้อง

- ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน
ขั้นตอนต่างๆ

.
จากการบริหารความเสี่ยงของ กอง/สํานัก โดยมีหน่วยงานที่ดําเนินงานไปแล้วพบความเสี่ยงใหม่ใน
การดําเนินงานนั้น พบว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรม

ความเสี่ยง

การสํารวจและจัดทํา

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

สํามะโนที่ดินเพื่อ

การดําเนินงานสํามะโนที่ดินมีจํานวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อที่ทางการเกษตร
คงเหลือทั่วประเทศ โดยมีสาเหตุดังนี้
1. เป็นการใช้ขอ้ มูลแปลงถือครองที่ดิน
(เอกสารสิทธิ) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่างกระทรวง จึงค่อนข้าง
ติดขัดในการขอข้อมูลมาใช้ในการดําเนินงาน
๒. การปฏิบัติงานในพื้นที่ขนาดใหญ่
และมีจํานวนประชากรมากๆ ต้องใช้
กําลังคนและงบประมาณจํานวนมาก
๓. หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกันไม่สามารถแชร์ข้อมูลให้ใช้ร่วมกัน
ได้อย่างที่ต้องการเพราะสิทธิ หรือระเบียบ
ในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจน มาตรฐาน
การดําเนินงานทางแผนที่
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้กรมฯ
ขาดข้อมูลสํามะโนที่ดินทางการเกษตรที่
ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน
และไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลด้านการถือ
ครองที่ดินทางการเกษตร และข้อมูลจาก
การสํามะโนฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เต็มพื้นที่

การพัฒนาที่ดิน

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1. ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
2. ใช้เครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น
หมอดินอาสา หรือยุวหมอดิน เป็นพลัง
ขับเคลื่อนโครงการ
๓. ใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรมฯ ในแต่ ล ะ
สํานักงานพั ฒนาที่ดินเขต (กลุ่ม สํารวจ
และทําแผนที่ และสถานีพัฒนาที่ดิน)เป็น
ผู้ ป ระสานงานโครงการร่ ว มกั บ สสผ.
ส่วนกลาง
4.ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการปรับปรุงแผน
ที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

