
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (องค์การมหาชน) 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ

ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันว่ามีข้อความหรือมีลักษณะที่เอ้ือแก่การใช้ดุลพินิจอนุมัติหรือยกเว้น
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน .......ปรับแก้ไขค ำสั่งกำรมอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น. 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
 
 

รอบท่ี ๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ

ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.......ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว........................................................................ 
 

ผลการด าเนินงาน ........ประกำศสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน) เลขท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ................................................................. 
............................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ท่ีเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบันว่ามีข้อความหรือมีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................. ................ 
.......ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว........................................................................ 
 

ผลการด าเนินงาน ........ไม่พบระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศของสถำบันที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันว่ำมีข้อควำมหรือมีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน....... 
............................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ... 
..................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ... 
................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ... 
................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ... 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ท่ีเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม เพื่อก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................................. ................. 
.......ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว........................................................................ 
 

ผลการด าเนินงาน .......ประกำศสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน) เลขท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 
เรื่อง นโยบำยกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม............................................................................... ................................... 
.............................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ... 
.......................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ... 
........................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ... 
...................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ... 
 
 
 



 

 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ท่ีเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.......ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว........................................................................ 
 

ผลการด าเนินงาน ........จัดอบรมผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒..................................................................................................  
............................................................................................................................... . 
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............................................................................................................................. ... 
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