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คำนำ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -  
2565) ประเด็นปฏิรูปที ่ 2 ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการวางระบบการประเมิน  
ความเสี ่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี  และรายงานผลการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุ จริตประพฤติ  
มิชอบได ้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ
สำนักงานที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการ
ทุจร ิตในภาครัฐ อันเป็นวาระเร ่งด่วนของรัฐบาล จึงได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี ่ยง  
การทุจริตของสำนักงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และ
ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริต พร้อม
ทั้ง ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 
 จากผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศไทย
ประจำปี 2562 ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2563  ประเทศไทยได้รับคะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จาก
ประเทศท่ีเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ เท่าเดิมจากปี 2561 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 36 คะแนนและ
อยู่ในลำดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ และลดลงจากปี 2560 ที่ประเทศไทยมี
คะแนน 37 คะแนนและอยู่ในลำดับที่ 96 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ ทั้งนี้ จากการ
พิจารณาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนผลคะแนน CPI ของประเทศไทยประจำปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมี
แหล่งข้อมูล 3 แหล่งที่มีคะแนนลดลง (ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารธุรกิจ การติดสินบนเจ้าหน้าที่
และการออกนโยบายที่เอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจบางธุรกิจ การใช้ตำแหน่งหน้าที ่เพื ่อประโยชน์มิชอบและ
ประสิทธิภาพของรัฐบาล ในการควบคุมปัญหาการทุจริต และการทุจริตในภาคการเมือง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยยังต้องพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการลดระดับการทุจริตให้น้อยลง และยังต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังค่านิยมสุจริตและปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดให้มากขึ้น 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือหนึ่งที่มี
ส่วนช่วยในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศ
ไทย โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด  
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน
แต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) 
ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential)  
ทีจ่ะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

(1) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการทำงาน 
(2) เพื่อวางระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
(3)  เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมถึงช่วยป้องกัน ลดโอกาส และ

ผลกระทบที่จะทำให้เกิดการสูญเสียต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
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1.3 ขอบเขตการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ  สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงาน ป.ป.ท. ที ่กำหนดแนวทางการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี ่ยงของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ ่งเป็นมาตรฐานการดําเนินงานควบคุมภายใน
และประเมินความเสี่ยง โดยรวบรวมและกำหนดเป็นขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
โดยง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพื ่อใช้เป็นมาตรการภายในของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต ดังนั ้น เพื ่อให้  
การปฏิบัติงานมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานนำไปเป็นเครื่องมือกำกับ 
ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีกรอบแนวคิดว่าการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการนำแนวทางตามคู่มือดังกล่าวมาใช้ในการประเมิน กำหนดมาตการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสามารถสรุปสาระสำคัญแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้ 

2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักของการควบคุมภายใน

องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 
2013) ซึ ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที ่ได้รับการยอมรับมาตั ้งแต่เริ ่มออกประกาศใช้เมื ่อปี 1992  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

• องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

• องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 - กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

• องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

• องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                    ภายใน 
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• องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที ่ 17 - ประเมินและสื ่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม  

ทั ้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล ซ่ึงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จะเน้น
ตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก  

 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  

1. Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ำอีก  

2. Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี ่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร  

3. Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำ
ไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก  

4. Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที ่ไม่คุ ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที ่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า  
ในอนาคต (Unknown Factor)  

 
2.2 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น    
3 ด้าน ได้แก่  

1) ความเสี ่ยงการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ 
3) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
2.3 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ

ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน โดยจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ความเสี ่ยงการทุจริตที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิ จให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
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ราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้
แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
ของกระบวนงานหรืองานนั้น ๆ จากนั้น จึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2) การระบุความเสี่ยง 
โดยนำข้อมูลขั้นเตรียมการมาวิเคราะห์รายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ 

พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานบางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยง
การทุจริต สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที ่มีความสุ ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ให้ค้นหาจากความเสี่ยง
ที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมา
ก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor  

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

    

    

    

 

 3) การประเมินสถานะความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตารางที่ 1 มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 
โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
• สถานะสีส้ม : ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ  

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       6 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

      

      

      

  
4) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม โดยนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะ

ความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความ
เสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

     

     

 
 ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
มีดังนี้ 

 4.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน  
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ  
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น   
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

    

    

 
4.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั ้น ผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
5) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑค์ุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
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ระดับ คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการ
ทุจริตได ้

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที ่ยอมรับได้เนื ่องจากมีความหละหลวมและไม่มี
ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยง
การทุจริตได้ 

 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 
ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ 

ปานกลาง 
(3) 

 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

 
อ่อน 

ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 
6) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการกำหนดและดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เมื ่อระบุและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี ่ยงแล้ว จะต้องกำหนดและดำเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีเป้าหมายและผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่
กำหนดพร้อมระบุระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยกำหนดให้เลือก
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment)  
ในตารางที่ 4 (ที่ระบุไว้ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง) มาทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามลำดับความรุนแรง  

ทั้งนี ้ ในกรณีที ่ได้ทำการประเมินการควบคุมความเสี ่ยงตามตารางที ่ 4 แล้ว ไม่พบว่า 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง แต่อย่างใด แต่พบว่า มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำหรือ
ค่อนขา้งต่ำ ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาเลือก
ภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการเพ่ิมเติม 
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7) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี ่ยง กำหนดให้จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยง เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงจากข้อ 6 และเพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแสดงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จะมี
การแยกแยะสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง หรือ สีแดง โดยมี
รายละเอียดสถานการณ์ดำเนินงานในแต่ละสี ดังนี้ 

• สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
• สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
• สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง >3 

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริตรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

      

      

      

 
หมายเหตุ : กำหนดให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางข้างต้นว่า 
อยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

8) การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง โดยในขั้นตอนนี้ จะเน้นการกำหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือต้องมีมาตรการอื่น ๆ เสริม ซึ่งสามารถแยกสถานะเพื่อทำ
ระบบบริหารความเสี่ยงออกได้เป็น 3 สถานะ ดังนี้ 

• สถานะสีแดง ระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
• สถานะสีเหลือง ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
• สถานะสีเขียว ระดับยังไม่เกิด แต่ควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เสนอเป็นข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
9) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปสะท้อนให้เห็นภาพรวม

ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือมีสถานะความเสี่ ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด มีสถานะความ
เสี่ยงที่สีไหน (โดยสีเขียวหมายถึงมีความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลืองหมายถึงมีความเสี่ยงระดับปานกลาง และสีแดง 
หมายถึงมีความเสี่ยงระดับสูงมาก) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

10) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมติดตามผลและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยจัดทำ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี ่ยง  
การทุจริต เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือรับทราบสรุปผลความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ
เป็นทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทำการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามข้ันตอนที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ดังนี้ 

3.1 การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทำการรวบรวมงานหรือกระบวนงาน
จากภารกิจที ่จะทำการประเมิน ซึ ่งขอบเขตของการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่
มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
จากการรวบรวมกระบวนงานจากภารกิจของกอง/กลุ่มอิสระ มีความเสี่ยงต่อการทุจริต     

ในแต่ละด้าน สามารถสรุปดังตาราง (รายละเอียดการวิเคราะห์ตามภาคผนวก) 

ที ่ กระบวนงาน/งาน กอง/กลุ่มอิสระ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1. การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ 

หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้อง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก) 

กวผ. 

2. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

กพส. 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ 
1 การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน สลก. 
2 การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
กยผ. 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
กตป. 

2 การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม 

กธศ. 

3 โครงการตดิตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุน
โครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2562 

กบก. 

4 การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดำเนินโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2569 

กชพ. 

5 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการจ้างที่ปรึกษา กบด. 
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ที ่ กระบวนงาน/งาน กอง/กลุ่มอิสระ 

6 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย) 

กลช. 

7 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาใน
โครงการงบรายจ่ายอ่ืน ปี พ.ศ. 2564 

กปอ. 

3.2 การระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงาน โดยแยก
เป็น ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง (Known Factor) หรือ ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มี
ความเสี่ยงในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต/รปูแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
กระบวนงาน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี   (การพิจารณารายงานฉบับหลัก) 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร - - 

2 ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 
 

ข้อมูลของแนวทางการจัดทำ
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ยังมีการ
แสดงรายละเอียดในบาง
ประการที่ ไมช่ัดเจนของ ทำ
ให้ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ก่อน
นำเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงาน 

ผู้เสนอรายงานยังมีความ 
ไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูล 
ที่ต้องเสนอในรายงานฯ ทำให้
ข้อมูลที่เสนอมายังอาจไม่
เพียงพอ สำหรับการนำเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานพิจารณา 

3 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ความไม่สมำ่เสมอในการ
พิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม โดยใน
หลักการพิจารณารายงานฯ 
จะเป็นไปตามหลักวิชาการ 
แต่บางครั้งอาจยงัมีการใช้
ดุลยพินิจที่แตกต่างกันของ

- เทคนิค วิธีการ และข้อมูลใน 
เชิงวิชาการที่แตกต่างออกไป 
ตามการพัฒนาดา้นวชิาการ 
ทำให้เกิดความหลากหลายใน
การอ้างอิงข้อมูล เพื่อนำมาใช้ 
ในการพิจารณา 

- ประเด็นข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ซึ่ง 
อาจส่งผลกระทบทางอ้อม  
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ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต/รปูแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน 

ต่อการใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณา 

4 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

กระบวนงาน : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

 

 

- - การตรวจสอบเอกสารและ
ผลการพิจารณาคำขอรับ
ใบอนุญาตฯ ไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
- เจ้าหน้าที่ละเลย
สาระสำคัญในเอกสาร
ประกอบคำขอ 
- เจ้าหน้าที่ละเลยระบุวันที่
ลงรับคำขอ 

2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ 

- - การใช้ดุลยพินจิในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ 

 - การใช้ดุลยพินจิในการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

- - การใช้ดุลยพินจิในการ
พิจารณาอนุญาตของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอรับใบอนุญาตฯ 

5 ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

- - การใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาผู้มสีิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  - - การแจ้งผลการพิจารณาไม่
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต/รปูแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

กระบวนงาน: การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน 
1 การขออนุมัติการเปิดสอบ - - 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิการ
สอบแข่งขัน 

- - 

3 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขนัและ
เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน 

- - 

4 จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษา
ข้อสอบ 

- ผู้เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ/
จัดพิมพ์/เก็บรักษาข้อสอบ       
มีความเสี่ยงในการเปดิเผย
ข้อสอบ 

5 สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) 

- - 

6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ)์ 

- - 

7 สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

- สอบแข่งขันเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)  กรรมการอาจใช้
ดุลยพินิจในการพจิารณา
คัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการ 

8 ประกาศการข้ึนบญัชีและการยกเลิก
บัญชีผูส้อบแข่งขันได ้

- - 

9 รายงานการดำเนนิการสอบไปยงั
สำนักงาน ก.พ. 

- - 

10 เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายตัว เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง 

- - 

กระบวนงาน: การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 

1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพื่อเอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

  

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
กระบวนงาน: การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กชพ./กบก./กตป.) 

1 การจัดทำขอบเขตการดำเนนิงาน 
(กบด./กลช./กบก./กตป.) 

- การกำหนดขอบเขตของ
การดำเนินงานจ้างเหมาฯ 

- การจัดทำข้อกำหนด
คุณสมบัติของงาน ที่เอ้ือต่อ
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ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต/รปูแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล (กตป.) 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำขอบเขตของงาน 
พิจารณาจากความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการช่วย
พิจารณารายละเอียดอย่าง
รอบคอบ กำหนดคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาให้ครอบคลุม
และเปิดกว้าง กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาที่
ชัดเจน (กบด.) 

ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างรายใดรายหนึ่ง 
(กบก.) 
- ขอบเขตหรือเนื้องานที่
เอ้ือประโยชน์เปน็การเจาะจง
กับผู้ที่จะยืน่ข้อเสนอโครงการ 
หรืออาจมีขอบเขตหรือเนื้อ
งานที่ เกินความจำเป็น (over 
design) และ/หรือ ส่งผลให้มี
การประมาณราคาที่เกินกว่า
ความจำเปน็ (กลช.) 

2 
 

กระบวนการการจัดซื้อจัดจา้ง 
(การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การ
คัดเลือก/การจัดทำสัญญาจ้างที่
ปรึกษา) (กบด./กลช./กชพ./กบก./
กตป.) 

- การกำหนดวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง (กตป.) 
- การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(กบก.) 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษา เปน็ชดุ
เดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน 
อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจ
หน้าที่เอ้ือประโยชน์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
งาน เนื่องจากไม่มีการสอบ
ทานอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ (กบด.) 

 

- การจัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างรายประจำ 
(กบก.) 
- การรับผลประโยชน์จาก
การจัดซื้อจัดจ้าง (กบก.) 
- การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ 
ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่
ปรึกษาที่เสนอผลประโยชน์ให้
เป็นการส่วนตัว (กชพ.) 
- - มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/
ผู้บริหาร อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่ง
ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ (กชพ.) 
- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการ
ติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและราคา โดยไม่
เป็นไปตามกำหนดวันยืน่
ข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด 
ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบกับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอ่ืนได้ (กลช.) 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/
การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 
(กบด./กปอ./กชพ.) 

- ความล่าช้าในการส่งมอบ
งาน/การส่งมอบงานไม่
ครบถ้วนตามขอบเขตการ
ดำเนินงาน (กบด.) 

- การส่งมอบงานทีไ่ม่มี
คุณภาพของที่ปรึกษา (กชพ.) 
- การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ที่
ปรึกษา โดยการเห็นชอบกับ
งานทีส่่งมอบ โดยไม่พจิารณา
เนื้อหารายละเอียดตามสญัญา
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ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต/รปูแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

และขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษา (กชพ.) 
- การจัดทำสัญญาต้องมี
เอกสาร แนบท้ายสัญญา
ครบถ้วน ระบุจำนวนเงิน
ถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุม
ตามสัญญา รวมทั้งการนับวนั
ทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนงัสือ
ค้ำประกัน (หลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของ
คู่สัญญา การนบัวนัเร่ิมและ
สิ้นสุดการทำงาน กำหนดวัน
ส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจ
ไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่
นำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(กลช.) 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขาดความรู้และความเข้าใจใน
ระเบียบพัสดุ อาจทำให้การ
ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่
เป็นไปตามสัญญาจา้งของ
โครงการ (กปอ.) 

กระบวนงาน: การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

-  

2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

-  

3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถ่ิน  

-  

4 การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ  

-  
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3.1  การประเมินสถานะความเสี่ยง  โดยนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก ตารางที่ 1 มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี ่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ทำให้ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ  

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(การพิจารณารายงานฉบับหลัก) 
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร √    

2 
ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

 √  
 

3 
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  √ 
 

4 
ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

√   
 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร √    
2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และ

เอกสารประกอบคำขอ 
 √   

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และ
เอกสารประกอบคำขอ 

 √   

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

  √  

5 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

  √  

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  √    
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ 
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน 
1 จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ  อาจมีความ

เสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ/จัดพิมพ์/เก็บ
รักษาข้อสอบมีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อสอบ 

  √  

2 สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)  กรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 

 √   

การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
√    

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กชพ./กบก./กตป.) 
1 การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน √ 

(กตป.) 
√ 

(กบด./
กลช.) 

√ 
(กบก.) 

 

2 
 

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 
(การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/การจัดทำ
สัญญาจ้างที่ปรึกษา) 

√ 
(กตป.) 

√ 
(กลช./
กชพ./
กบก.) 

√ 
(กบด.) 

 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การส่งมอบและ
การเบิกจ่าย) 

 √ 
(กปอ./
กชพ.) 

√ 
(กบด.) 

 

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  √   
2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  √    
3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
 √ 

 
  

4 การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/
โครงการ 

 √ 
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3.2  การประเมินความเสี ่ยงรวม วิเคราะห์จากจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
(ค่าคะแนน 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-3)  

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รบัอนุญาต
จากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณา
รายงานฉบับหลัก) 
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 1 2 2 
2 
 

ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

2 2 4 

3 
 

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2 3 6 

4 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2 1 2 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสทิธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 1 2 2 
2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกตอ้ง

ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 
2 2 4 

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบรูณ์
ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 

2 2 4 

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
ขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

2 2 4 

5 ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

2 2 4 

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  1 2 2 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน 
1 การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/

และเก็บรักษาข้อสอบ  อาจมีความ
2 1 2 
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ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เสี่ยงที่ผู้เก่ียวข้องกับการออก
ข้อสอบ/จัดพิมพ์/เก็บรักษาข้อสอบมี
ความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อสอบ 

2 สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กรรมการ
อาจใช้ดุลยพนิิจในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้า
รับราชการ 

1 1 1 

การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 
1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น

หลักเกณฑ์ เพื่อเอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

   

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กชพ./กบก./กตป.) 
1 การจัดทำขอบเขตการดำเนนิงาน 

- การกำหนดขอบเขตของการ
ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพอ้ง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
(กตป.) 

 
2 
 

 
3 
 

 
6 
 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ขอบเขตของงาน พิจารณาจาก
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วย
พิจารณารายละเอียดอย่าง
รอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของที่
ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิดกวา้ง 
กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่
ชัดเจน (กบด.) 

1 2 2 

 - การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของ
งาน ที่เอ้ือต่อผู้ขาย/ผู้รบัจ้างราย
ใดรายหนึ่ง (กบก.) 

3 2 6 

 - ขอบเขตหรือเนื้องานที่เอ้ือ
ประโยชน์เปน็การเจาะจงกับผูท้ี่
จะยื่นข้อเสนอโครงการ หรืออาจมี
ขอบเขตหรือเนื้องานที่ เกินความ
จำเป็น (over design) และ/หรือ 
ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่เกิน
กว่าความจำเป็น (กลช.) 

2 2 4 
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ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

2 
 

กระบวนการการจัดซื้อจัดจา้ง 
- (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การ

คัดเลือก/การจัดทำสัญญาจ้างที่
ปรึกษา) 

   

 - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
(กตป.) 

2 3 6 

 - การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(กบก.) 

2 1 2 

 - การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างรายประจำ (กบก.) 

2 2 4 

 - การรับผลประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้าง (กบก.) 

3 2 6 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างทีป่รึกษา เป็นชุดเดียวกัน หรือ 
บุคคลซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้
อำนาจหนา้ที่เอ้ือประโยชน์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน 
เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ (กบด.) 

2 2 4 

 - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ 
ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่ปรึกษาที่
เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการส่วนตัว 
(กชพ.) 

3 1 3 

 - มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ใน
บัญชีรายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 
แห่งที่ยื่นข้อเสนอโครงการ (กชพ.) 

3 1 3 

 - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ
ประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคา โดยไม่เปน็ไปตามกำหนด
วันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่ง
ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรยีบ
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนได้ (กลช.) 

2 2 4 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับ
พัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจา่ย) 
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ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

 - ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/การ
ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขต
การดำเนินงาน (กบด.) 

2 2 4 

 - การส่งมอบงานทีไ่ม่มีคุณภาพของที่
ปรึกษา (กชพ.) 

3 1 3 

 - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา 
โดยการเห็นชอบกับงานที่ส่งมอบ 
โดยไม่พิจารณาเนื้อหารายละเอียด
ตามสัญญาและขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษา (กชพ.) 

3 1 3 

 - การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร 
แนบทา้ยสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวน
เงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลมุตาม
สัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่
ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกนั 
(หลักประกันการปฏบิัติตามสัญญา
จ้าง) ของคู่สัญญา การนบัวันเร่ิมและ
สิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงาน
หรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้อง
ตามข้อมูลที่นำเข้าในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (กลช.) 

2 2 4 

 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด
ความรู้และความเข้าใจในระเบียบ
พัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่
ปรึกษาไม่เปน็ไปตามสัญญาจ้างของ
โครงการ (กปอ.) 

2 2 4 

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 
2 2 4 

2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

2 2 4 

3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถ่ิน  

2 2 4 

4 การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ 

2 2 4 
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หมายเหตุ 1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - ถ้าเป็นกจิกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

  2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย 
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

3.3  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  
 นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น X ความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับ

ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน แสดงได้ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รบัอนุญาต
จากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพจิารณา
รายงานฉบับหลัก) 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
2. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ดี (1) (2)   

3. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

พอใช้ 
 

 (3) (4) 
 

 

4. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

รายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสทิธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  
2. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  

ดี  (1)(2)  

3. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกตอ้งของ  
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ  
4. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบรูณ์ของ  
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ  
5. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณผ์ู้ชำนาญการ 
6. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสทิธิขอรับใบอนุญาตฯ  

พอใช้ (3)(4) 
(5)(6) 

  

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน 
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ
เก็บรักษาข้อสอบ   

ดี (1)(2)   

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 
1. การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ดี    

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กชพ./กบก./กตป.) 
1. การจัดทำขอบเขตการดำเนนิงาน 
1.1 การกำหนดขอบเขตของการ
ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพอ้งได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล (กตป.) 

ดี 
 

(1.1) 
(2.1) 

(1.2)(1.4) 
(2.2) (2.3) 

(2.4) 
(2.6)(2.7) 

(2.8) 
(3.2)(3.3)(3.4) 

(3.5) 

(1.3) 
(2.5) 
(3.1) 

 
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ขอบเขตของงาน พิจารณาจากความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการช่วยพิจารณารายละเอียด
อย่างรอบคอบ กำหนดคุณสมบตัิของที่
ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิดกวา้ง กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาทีช่ัดเจน (กบด.)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1.3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน 
ที่เอ้ือต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
(กบก.) 
1.4 ขอบเขตหรือเนื้องานที่เอ้ือประโยชน์เป็น
การเจาะจงกับผู้ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ หรือ
อาจมีขอบเขตหรือเนื้องานที่ เกินความจำเป็น 
(over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการ
ประมาณราคาที่เกินกว่าความจำเป็น (กลช.) 
2. กระบวนการการจัดซื้อจัดจา้ง 
(การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/
การจัดทำสัญญาจา้งทีป่รึกษา) 

    

2.1 การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กตป.)     
2.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ ไมเ่ป็นไป
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจา้ง (กบก.) 

    

2.3 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
รายประจำ (กบก.) 

    

2.4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัด
จ้าง (กบก.) 

    

2.5 การแตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิงานจา้ง
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุใน
งานจา้งทีป่รึกษา เปน็ชดุเดียวกัน หรือ บุคคล
ซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์ในการจดัซื้อจัดจา้งและการตรวจรบั
งาน เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ (กบด.) 

    

2.6 การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดย
การเลือกที่ปรึกษาที่เสนอผลประโยชน์ให้
เป็นการส่วนตัว (กชพ.) 

    

2.7 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ในบัญชี
รายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่งที่ยื่น
ข้อเสนอโครงการ (กชพ.) 

    

2.8 ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสาน
ขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โดยไม่
เป็นไปตามกำหนดวันยืน่ข้อเสนอที่
หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน
ได้ (กลช.) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดบัปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

3. การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/
การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

    

3.1 ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/การส่ง
มอบงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตการ
ดำเนินงาน (กบด.) 

    

3.2 การส่งมอบงานทีไ่ม่มีคุณภาพของที่
ปรึกษา (กชพ.) 

    

3.3 การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดย
การเห็นชอบกับงานที่สง่มอบ โดยไม่
พิจารณาเนื้อหารายละเอียดตามสัญญาและ
ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา (กชพ.) 

    

3.4 การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบทา้ย
สัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง 
ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการ
นับวนัทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนงัสือค้ำ
ประกัน (หลักประกนัการปฏบิัตติามสัญญา
จ้าง) ของคู่สัญญา การนบัวันเร่ิมและสิ้นสุด
การทำงาน กำหนดวันสง่งานหรือตรวจรับ
งานที่อาจไมส่อดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กลช.) 

    

3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้
และความเข้าใจในระเบียบพัสด ุอาจทำให้
การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไมเ่ป็นไปตาม
สัญญาจา้งของโครงการ (กปอ.) 

    

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ดี (1) (2)  
 (3) (4) 

  

2. การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงิน  

    

3. การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ิน  

    

4. การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ 
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3.4  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการกำหนดและดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จากการประเมินเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 พบว่า มีค่าความเสี ่ยงอยู ่ในระดับต่ำ ปานกลาง สำนักงานนโบยายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวัง สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รบัอนุญาต
จากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณา
รายงานฉบับหลัก) 
1.ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อ
รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
เจ้าหน้าที่  

1. มีแนวทางการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
2. มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณารายงาน            
การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มในเบื้องต้น 
3. มีและจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเภท ให้มีความชัดเจน รวมถึงมี   
การปรับปรุงให้มีความเปน็ปัจจบุันเปน็ระยะ 
4. จัดทำแผนงานการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งดา้น
วิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. ข้ันตอนการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

1. จัดทำเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สำหรับสาขาวชิาเดียวกัน ของโครงการประเภท
เดียวกัน  
2. มีคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทาง
ในการใช้ดุลยพนิิจ และการลงมติในการประชุม เป็นตน้ 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสทิธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ 
และเอกสารประกอบคำขอ 

1. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศนูย์กลางข้อมูลคู่มือ
สำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธทิำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
2. จัดประชุมสัมมนาเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ 
และเอกสารประกอบคำขอ 
3. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณผ์ู้ชำนาญการ 
4. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสทิธิขอรับใบอนุญาตฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน 
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บ
รักษาข้อสอบ   
 
 
 
 

1.  แต่งตั้งประธานและกรรมการในการออกข้อสอบ 
2.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ 
3.  มีกระบวนการออกข้อสอบ  โดยให้กรรมการออกข้อสอบ
จัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ 
4.  การพิมพ์ข้อสอบ ระยะเวลาการจัดส่งพิมพ์ล่วงหน้าไม่ควร
เกิน  1  วัน  และการจัดจ้างโรงพิมพ์เป็นการเฉพาะในการพมิพ์
ข้อสอบ  และเมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยต้องส่งคืน
ต้นฉบับข้อสอบที่เป็นแม่พิมพ์ทันที 
5.  การเก็บรักษาข้อสอบ  ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการคอยควบคุมกำกับการ
จัดพิมพ์และเก็บรักษาข้อสอบ  โดยมีกรรมการร่วมกันในการ
เก็บรักษากุญแจห้องเก็บข้อสอบ 
6.  มีคณะกรรมการเก็บรักษาซองข้อสอบและลงลายมือชื่อ
กำกับซองบริเวณปิดผนึกทุกซอง  และเซ็นต์  รับ-ส่ง  ซอง
ข้อสอบเพื่อตรวจสอบและบันทกึความเรียบร้อยของซองก่อน
เปิดซองให้ผู้เข้าสอบทำ 

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   

1.  จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้
มีความชัดเจน  โปร่งใส 
2.  กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบสัมภาษณ์  เพื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ 

การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ 
เพือ่เอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
 
 

1. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื ่อพิจารณาคำขอรับการอุดหนุน
งบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

2. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน 

3. จัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร (checklist) 
ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กลั่นกรองเบื้องต้น  

4. การประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นทีต่รวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารคำขอรับการอุดหนุน
งบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

5. การพ ิ จารณาดำ เน ินการในแบบของคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กชพ./กบก./กตป.) 

1. การจัดทำขอบเขตการดำเนนิงาน 1. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎ
และระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. จัดทำขอบเขตของงานอย่างรอบคอบโดยมุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ และระมัดระวังมิให้เกิดความ 
ไม่โปร่งใส หรือเกิดการเอ้ือผลประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด 

3. ดำเนินการในแตล่ะขั้นตอนใหเป็นไปตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

4. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดบัควบคมุ กำกับดูแลตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ 
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรที่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตนใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย  
โดยการมอบนโยบายของผู้บงัคับบัญชา และการแจ้ง
บทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำผิด 

6. การอบรมให้ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และจดัทำคู่มือ
และ Check list สำหรับเจา้หนา้ที ่

2. กระบวนการการจัดซื้อจัดจา้ง 
(การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/
การจัดทำสัญญาจา้งทีป่รึกษา) 

3. การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การ
ส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 
 
 
 

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดทำแผนงาน/ 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ ได้กำหนด ดงันี้ 
1. มีการปรับแผนและกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ให้มี
ความชัดเจน และแจ้งหน่วยอนรุักษ์ฯ เพื่อทราบและดำเนินการ
แล้ว 
 2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ 
ภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี  
3. ปรับระยะเวลาการดำเนนิงานโครงการของแต่ละหน่วยฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เป็นเสร็จสิน้โครงการ
ภายในเดือนมิถุนายน และจัดสง่รายงานผลการดำเนนิงาน
ภายในเดือนกรกฎาคม  

2. การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงิน  
 

1. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงิน จากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

ศิลปกรรมท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี และมี
หนังสือแจ้งก่อนล่วงหน้าทุกคร้ัง 

2. มีการประสานงานเร่งรัดทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตามช่องทางต่างๆ  

3. การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น  
 

1. มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/
โครงการและติดตามการดำเนนิงานของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ 
เพื่อพิจารณาและจัดประชุมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ 

2. ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานจะดำเนนิการตรวจสอบและ
วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นทุก
โครงการ 

4. การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนนิ
แผนงาน/โครงการ 

เพื ่อให้การดำเนินงานอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ของหน่วยอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถ่ิน เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดการขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์ เพื ่อเกิดประโยชน์ต่อพื ้นที ่ คณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงได้เห็นชอบต่อ
แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ระดับจังหวัด โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานติดตามและนิเทศ 
(ศปน.) อยู่ที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
เพื่อให้มีการติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล  นิเทศการ
ดำเนินงานภายในกลุ ่มจังหวัด และมีการกำหนดแผนการ
ประสาน ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานของหน่วยอนุรกัษ์ฯ 
ไว้เป็นประจำทุกปี 
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ภาคผนวก  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับกอง/กลุ่มอิสระ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน   การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)สำหรับโครงการหรือ

กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)                  .    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
       กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          
ผู้ประสานงาน   นางสาวปราวีณา  มณีสุต        
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-2656500 ต่อ 6618  โทรสาร  02-2656616              
E - mail:   eiaonep@gmail.com         
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 ขั้นตอนหลัก : การพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ 
หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการ และโครงการหรือ
กิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การ
พิจารณารายงานฉบับหลัก) 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 

  

 1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร - - 
 2. ขั้นตอนการพิจารณาให้

ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

 

ข้อมูลของแนวทางการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ยังมีการแสดง
รายละเอียดในบางประการที่ 
ไม่ชัดเจนของ ทำให้ต้องขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงาน 

ผู้เสนอรายงานยังมีความ 
ไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูล 
ที่ต้องเสนอในรายงานฯ ทำให้
ข้อมูลที่เสนอมายังอาจไม่
เพียงพอ สำหรับการนำเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานพิจารณา 

 3. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

ความไม่สม่ำเสมอในการ
พิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยในหลักการ
พิจารณารายงานฯ จะเป็นไป
ตามหลักวิชาการ แต่บางครั้ง
อาจยังมีการใช้ดุลยพินิจที่
แตกต่างกันของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน 

- เทคนิค วิธีการ และข้อมูลใน 
เชิงวิชาการท่ีแตกต่างออกไป 
ตามการพัฒนาด้านวิชาการ 
ทำให้เกิดความหลากหลายใน
การอ้างอิงข้อมูล เพ่ือนำมาใช้ 
ในการพิจารณา 

- ประเด็นข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง 
อาจส่งผลกระทบทางอ้อม  
ต่อการใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณา 

 4. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- - 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร √    

2 
ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

 √   

3 
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  √  

4 
ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

√    

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซร์ะดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        
1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 1 2 2 

2 
 

ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

2 2 4 

3 
 

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2 3 6 

4 
ขัน้ตอนการแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2 1 2 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

รอง SHOULD 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  √ 

2 
 

ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของเจ้าหน้าที่ 

√  

3 
 

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

√  

4 
ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 √ 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1) ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  
(2 คะแนน) 

2) ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (2 คะแนน) 

 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
 3) ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น

เบื้องต้นต่อรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของเจ้าหน้าที่  (4 คะแนน)  

4) ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

                    - 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับ
โครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1.ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่  

1)  มีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ 
ยึดถือปฏิบัติ 

2)  มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณารายงาน            
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น 

3)  มีและจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเภท ให้มีความชัดเจน รวมถึงมี   
การปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นระยะ 

4) จัดทำแผนงานการเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1) จัดทำเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สำหรับสาขาวิชาเดียวกัน ของโครงการประเภท
เดียวกัน  

2) มีคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทาง
ในการใช้ดุลยพินิจ และการลงมติในการประชุม เป็นต้น 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม 
                              พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน / กพส.       
ผู้ประสานงาน  นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ    
                     นางสาววัลยา ศิริทัพ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ                             
หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-6500 ต่อ 6829 โทรสาร  02-265-6629             
E - mail:  eiaonepthailand@gamail.com        
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
 
 

- - การตรวจสอบเอกสารและ
ผลการพิจารณาคำขอรับ
ใบอนุญาตฯ ไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
- เจ้าหน้าที่ละเลยสาระสำคัญ
ในเอกสารประกอบคำขอ 
- เจ้าหน้าที่ละเลยระบุวันที่ลง
รบัคำขอ 

2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง
ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 

- - การใช้ดุลยพินิจในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์
ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 

 - การใช้ดุลยพินิจในการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
ขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

- - การใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอรับใบอนุญาตฯ 

5 ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

- - การใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  
 

- - การแจ้งผลการพิจารณาไม่
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร ✓    
2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และ

เอกสารประกอบคำขอ 
 ✓   

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และ
เอกสารประกอบคำขอ 

 ✓   

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

  ✓  

5 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

  ✓  

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  ✓    
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        
1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 1 2 2 
2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง

ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 
2 2 4 

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์
ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 

2 2 4 

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
ขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

2 2 4 

5 ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

2 2 4 

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  1 2 2 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  1 
2 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ

คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ 
2  

3 ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ 

2  

4 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ 

2  

5 ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้
มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

2  

6 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  
 

 1 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 

 

 

 

 

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ค่าความ
เสี่ยง ระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง ระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ

อ่อน 
7. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  
     (2 คะแนน) 
8. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา  
     (2 คะแนน) 

ด ี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ 
(1)(2) 

ปานกลาง 

9. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ  
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ  
(4 คะแนน) 
10. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ  
คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ  
(4 คะแนน) 
11. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์
ผู้ชำนาญการ (4 คะแนน) 
12. ขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มี
สิทธิขอรับใบอนุญาตฯ (4 คะแนน) 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ 
 

ปานกลาง
(3)(4) 
(5)(6) 

ค่อนข้างสูง 

 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

                          แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ 
และเอกสารประกอบคำขอ 

- ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ใน
กระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ 
และเอกสารประกอบคำขอ 

ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ 

ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแผ่นท่ี 4 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเลขานุการกรม 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน  การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ :  การสอบแข่งขัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ผู้ประสานงาน  นางสาวอักษิพร  จันทร์เทวี        

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6524  โทรสาร       
E - mail:             
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 

ระบุรายละเอยีดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1. การขออนุมัติการเปิดสอบ   
2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิการ

สอบแข่งขัน 
  

3. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขนัและ
เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน 

  

4. จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ  ✓ 
5. สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 
  

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

  

7. 
 

สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 ✓ 

8. ประกาศการข้ึนบญัชีและการยกเลิก
บัญชีผูส้อบแข่งขันได ้

  

9. รายงานการดำเนนิการสอบไปยงั
สำนักงาน ก.พ. 

  

10. เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายตัว เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง 

  

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ     ✓  

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)   

 ✓   

 

 

 

 

 

เอกสารแผ่นท่ี 2 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/
และเก็บรักษาข้อสอบ   

2 1 2 

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   

1 1 1 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ

เก็บรักษาข้อสอบ   
2  

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   

 1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

x   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial x   

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x  

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   
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ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ
เก็บรักษาข้อสอบ   ดี ✓   

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   ดี 

 

✓   
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน        สำนักงานเลขานุการกรม     
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ:  การสอบแข่งขัน) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บ
รักษาข้อสอบ   
 
 
 

1.  แต่งตั้งประธานและกรรมการในการออกข้อสอบ 
2.  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อสอบ 
3.  มีกระบวนการออกข้อสอบ  โดยให้กรรมการออกข้อสอบจดัส่งให้
ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ 
4.  การพิมพ์ข้อสอบ ระยะเวลาการจัดส่งพิมพ์ล่วงหน้าไม่ควรเกิน 1 วัน  
และการจัดจ้างโรงพิมพ์เป็นการเฉพาะในการพิมพ์ข้อสอบ  และเมื่อโรง
พิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยต้องส่งคืนต้นฉบับข้อสอบท่ีเป็นแม่พิมพ์ทันที 
5.  การเก็บรักษาข้อสอบ  ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส่วนราชการคอยควบคุมกำกับการจัดพิมพ์และเก็บ
รักษาข้อสอบ  โดยมีกรรมการร่วมกันในการเก็บรักษากุญแจห้องเก็บ
ข้อสอบ 
6.  มีคณะกรรมการเก็บรักษาซองข้อสอบและลงลายมือชื่อกำกับซอง
บริเวณปิดผนึกทุกซอง และเซ็นต์  รับ-ส่ง ซองข้อสอบเพื่อตรวจสอบและ
บันทึกความเรียบร้อยของซองก่อนเปิดซองให้ผู้เข้าสอบทำ 

2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
 
 

1.  จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส 

2.  กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบสัมภาษณ์  เพื ่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน  การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        
ผู้ประสานงาน  นายพิษณุพล สงวนนวล  ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
ผู้ประสานงาน  นางสาวกาญจนี ชูทอง  ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2656673   โทรสาร                  
E - mail:  onep.pap@gmail.com                 
  

เอกสารแผ่นท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ✓ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

✓    

 
 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์หรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
1 การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น

หลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
ขั้นตอนที4่ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
1.การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- การจัดทำหลักเกณฑ์เพื ่อพิจารณาคำขอรับการอุดหนุน
งบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื ่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื ่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
-  จ ัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร ( checklist) 
ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองเบื้องต้น  
- การประสานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
- การพิจารณาดำเนินการในแบบของคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ผู้ประสานงาน  นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์                       
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
หมายเลขโทรศัพท ์ 022656541 โทรสาร   022656536  
E – mail : chanwit@onep.go.th   
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1. การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
ไร้สาย 
- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน 

จ้างเหมาฯ ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ 
การประมูล 

 
 
 
 
✓ 

            ✓ 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย 
ไร้สาย 

- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานจ้างเหมาฯ 

ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

 

 

 

 

✓ 

✓ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 

จำเป็น x รุนแรง 

1. การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิก
โปรแกรมและบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
ไร้สาย 
- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดขอบเขตของ 

การดำเนินงานจ้างเหมาฯ  
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ 
การประมูล 

 

 

 

 

 

2  

2  

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

6 

6 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรม
และบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย 

- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำหนดขอบเขตของการ

ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

 

 

 

2  

2  
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

x  x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

สูง  ✓  

การกำหนดขอบเขตของการ
ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

สูง  ✓  
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

การป้องกันการทุจริตในการจ้างเหมาต่อ
อายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

 

1. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเป้นไปตามกฎ
และระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. จัดทำขอบเขตของงานอย่างรอบคอบโดยมุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ และระมัดระวังมิให้เกิดความ 
ไม่โปร่งใส หรือเกิดการเอ้ือผลประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด 

3. ดำเนินการในแต่ละข้ันตอนใหเป็นไปตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

4. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ 
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
โดยการมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และการแจ้ง
บทลงโทษในกรณีท่ีมีการกระทำผิด 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน  โครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงาน   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ผู้ประสานงาน   นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา        
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 6596  โทรสาร  0 2665 6588                       
E - mail:  moniteringenvifund@gmail.com       
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

2 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ   
3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติ 

ของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
  

4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง   
 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

    

2 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ     
3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
    

4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง     
 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

2 1 2 

2 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างรายประจำ 

2 2 4 

3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของ
งาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใด
รายหนึ่ง 

3 2 6 

4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 2 6 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก MUST 

ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง SHOULD 
ค่าควรเป็น 1 

1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2  

2 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ 2  
3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
3  

4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 3  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด ี ปานกลาง   

2. การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างรายประจำ 

ด ี  ปานกลาง  

3. การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติ 
ของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
รายใดรายหนึ่ง 

ด ี  ค่อนข้างสูง  

4. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ด ี  ค่อนข้างสูง  

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวม 
ของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1. การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของ
งานที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใด 
รายหนึ่ง 
การกำหนดคุณสมบัติที่ไม่เป็นธรรม 
เช่น การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง  
โดยมีเจตนาเอื้อให้ผู้รับจ้างรายใดราย
หนึ่ง สามารถรับงานไปดำเนินการได้ 
ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
โดยให้มีบุคลากรจาก สำนัก/กอง อ่ืน ร่วมเป็นกรรมการฯ 

2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างกว้างขวางและเปิดเผย 

 

2. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

การมีเจตนาประมาณการงบประมาณ
สูงเกินความเป็นจริง เพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือการกำหนด
คุณสมบัติ/ขอบเขตงานจ้างที่เกินความ
จำเป็น เพ่ือให้มีการประมาณการราคา 
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ จัดการประชุมพิจารณา
หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์
ในการเบิกค่าเบี้ยประชมุ หรือมีการถ่วง
เวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็น 
ที่เปน็สาระสำคัญ 

1) ให้มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้รับจ้างจากหลายแหล่ง โดย
มุ่งถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและ
ตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 
การศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือบทลงโทษต่างๆ 

 
 

เอกสารแผ่นท่ี 4 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       61 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือดำเนินโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ  
ผู้ประสานงาน นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา         
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ       
หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2265 6565  โทรสาร  0 2265 6565    
E – mail:  issark@yahoo.com         
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1. การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนิน
โครงการ 

- - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ 
ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่ปรึกษาท่ี
เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการ
ส่วนตัว 
- มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ใน
บัญชีรายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 
1 แห่งที่ยื่นข้อเสนอโครงการ  

2. การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการ 

- - การส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพของ
ที่ปรึกษา 
- การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ 
ทีป่รึกษา โดยการเห็นชอบกับงาน
ที่ส่งมอบ โดยไม่พิจารณาเนื้อหา
รายละเอียดตามสัญญาและ
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   

 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 1. การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนินโครงการ  ✓   

2. การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ  ✓   

 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

 1. การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนิน
โครงการ 

3 1 3 

2. การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่
ปรึกษาโครงการ 

3 1 3 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
 1. การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนิน

โครงการ 
3  

2. การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการ 

3  

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x   

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   

 

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

- การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนิน
โครงการ 

- การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

การคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนิน
โครงการ 
 
 
 

ดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในขอบเขต
ของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 
- มีการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในการจ้างที่ปรึกษา 

การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการ 
 
 
 

ดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  
- พิจารณารายงานการศึกษา/ผลงานของที่ปรึกษาตามท่ีกำหนด
ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 
- มีการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณาผลงาน 
นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิขาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงาน 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองบริหารจัดการที่ดิน 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการจ้างที่ปรึกษา     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน กองบริหารจัดการที่ดิน         
ผู้ประสานงาน  1. นางสาวเปรมฤดี  เสริมพณิชกิจ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 
  2. นางสาวนฤมล  สู่เสรีดำรง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2265 6548 โทรสาร   0 2265 6544   
E - mail:  premrudee@onep.go.th , land.lppgroup@onep.go.th   
  

เอกสารแผ่นท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
กรณีการจ้างท่ีปรึกษา  

  

1 การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ขอบเขตของงาน พิจารณาจาก
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ช่วยพิจารณารายละเอียดอย่าง
รอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของ
ที่ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิด
กว้าง กำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาที่ชัดเจน 

- 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างที่ปรึกษา เป็นชุด
เดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน อาจ
ก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่
เอ้ือประโยชน์ในการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับงาน 
เนื่องจากไม่มีการสอบทาน
อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

- 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/
การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/
การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตาม
ขอบเขตการดำเนินงาน 

- 

 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน  ✓   
2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ✓  

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การส่งมอบและ
การเบิกจ่าย) 

  ✓  
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จำเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3         2        

1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน 1 
 

2 2 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2 2 4 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับ
พัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

2 2 4 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
1 การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน 2 - 
2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2 - 

3 การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/
การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

2 - 

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

1.การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน 
ค่าความเสี่ยงรวม = 2 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ค่าความเสี่ยงรวม = 4 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

3.การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/
การส่งมอบและการเบิกจ่าย) 

ค่าความเสี่ยงรวม = 4 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองบริหารจัดการที่ดิน  
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตราการป้องกันการทุจริต 

1. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน 
ที่ไม่ชัดเจน กรรมการขาดความรู้ 
ความเข้าใจในโครงการ การกำหนด
ราคากลางไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคคล  
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ลักษณะเดียวกัน  

2. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน ต้องมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดผลลัพธ์ของโครงการที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
คัดเลือกที่ปรึกษา 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน 
งานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  
เป็นชุดเดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน 
อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ 
เอ้ือประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวรับงาน เนื่องจากไม่มี 
การสอบทานอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

1.ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ แยกเป็น 2 ชุด (คณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
เพ่ือให้เกิดการสอบทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย 

2.มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน 
3.การอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันการทุจริต/การทำงาน

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม/เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การ
ดำเนินการลงโทษตามระเบียบ 

3. การกำกับ ติดตาม การตรวจรับงาน 
ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอาจทำให้
งานขาดคุณภาพ 

1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาจะต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ และสามารถแนะนำที่ปรึกษาได้ 

2.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการ  
ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพ่ือช่วยสนับสนุนข้อมูลในด้าน
วิชาการ 

3.การอบรมให้ความรู้ในการบริหารสัญญา การจัดทำคู่มือและ 
Check list สำหรับกรรมการ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประกาศแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง การประกาศราคากลาง การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
ผู้เสนอโครงการ/คู่สัญญา 

ให้มีการรายงานรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอโครงการ/คู่สัญญา 

เอกสารแผ่นท่ี 4 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน   กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                .                                                                   
                             (การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ      .
เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย)                                                  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   
ผู้ประสานงาน  นางภัทรินทร์  ทองสิมา         
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์       
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6684  โทรสาร  0 2265 6684    
E - mail:  bdpolicy@onep.go.th        
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย 
- ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษา (TOR) มีการกำหนดขอบเขต
หรือเนื้องาน 
 

  
การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษา (TOR) (1) อาจมี
ขอบเขตหรือเนื้องานที่เอ้ือ
ประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้
ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ และ 
(2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้องาน
ที่ เกินความจำเป็น (over 
design) และ/หรือ ส่งผลให้มี
การประมาณราคาท่ีเกินกว่า
ความจำเป็น  

2. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย 
- ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา 

  
ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ
ประสานขอยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคและราคา โดยไม่เป็นไป
ตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่
หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้ 

3. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย 
- ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

  
การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุ
จำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลา
ครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้ง
การนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น 
หนังสือค้ำประกัน (หลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของ
คู่สัญญา การนับวันเริ่มและ
สิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่ง
งานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่
สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  
- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) (1) 
อาจมีขอบเขตหรือเนื้องานที่เอ้ือประโยชน์เป็นการ
เจาะจงกับผู้ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมี
ขอบเขตหรือเนื้องานที่ เกินความจำเป็น (over 
design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาท่ีเกิน
กว่าความจำเป็น  

    

2. ขั้นตอนคัดเลือกท่ีปรึกษา 
- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและราคา โดยไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่น
ข้อเสนอที ่หน่วยงานกำหนด ซึ ่งทำให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้ 

    

3. ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
- คู ่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง 
ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวัน
ทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวัน
เริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจ
รับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        
1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1. ขั ้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษา (TOR)  
- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขต
หรือเนื้องานที่เอ้ือประโยชน์เป็น
การเจาะจงกับผู้จะยื่นข้อเสนอ
โครงการ และ (2) อาจมีขอบเขต
หรือเนื้องานที่ เกินความจำเป็น 
(over design) และ/หรือ ส่งผลให้
มีการประมาณราคาท่ีเกินกว่า
ความจำเป็น  

2 2 4 

2. ขั้นตอนคัดเลือกท่ีปรึกษา 
- ผ ู ้ย ื ่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ
ประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคา โดยไม ่ เป ็น ไปตาม
กำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงาน
ก ำ ห น ด  ซ ึ ่ ง ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม
ได ้ เปร ียบเส ีย เปร ียบก ับผ ู ้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นได้ 

2 2 4 

3. ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
- ค ู ่ส ัญญาอาจจัดทำหร ือนำส่ง
เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
ท ั ้ งน ี ้  การจ ัดทำส ัญญาต ้องมี
เอกสาร แนบท้ายสัญญาครบถ้วน 
ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลา
ครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการ
นับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือ
ค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การ
นับวันเริ ่มและสิ ้นสุดการทำงาน 
กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงาน
ที ่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่
นำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2 2 4 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ
เสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษา (TOR)  
- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา 
(TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้องานที่
เอ้ือประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่จะ
ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมี
ขอบเขตหรือเนื้องานที่ เกินความ
จำเป็น (over design) และ/หรือ 
ส่งผลให้มีการประมาณราคาท่ีเกินกว่า
ความจำเป็น  

2 - 

2. ขั้นตอนคัดเลือกท่ีปรึกษา 
- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสาน
ขอยื ่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 
โดย ไม ่ เป ็ น ไปตามกำหนดว ันยื่ น
ข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นได้ 

2 - 

3. ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
- คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การ
จัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบท้าย
สัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง 
ระยะ เวลาครอบคล ุมตามส ัญญา 
รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น 
หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู ่สัญญา 
การนับวันเริ ่มและสิ ้นสุดการทำงาน 
กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่
อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2 - 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

1. ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา (TOR)  
- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา 
(TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้องาน
ที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่
จะยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจ
มีขอบเขตหรือเนื ้องานที่ เกินความ
จ ำ เป ็ น  (over design) และ /ห รื อ 
ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่เกินกว่า
ความจำเป็น 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

2. ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา 
-  ผ ู ้ ย ื ่ นข ้อเสนออาจม ีการต ิดต่อ
ประสานขอยื ่นข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคาโดย ไม่เป็นไปตามกำหนดวัน
ยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำ
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้ 

    

3. ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

- คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การ
จัด 
ทำส ัญญาต ้องม ี เอกสารแนบท ้าย
ส ัญญาครบถ ้วน ระบ ุจำนวนเงิน
ถูกต้อง ระยะ เวลาครอบคลุมตาม
สัญญา รวมทั ้งการนับวันทำงานที่
ถ ูกต ้อง เช ่น หน ั งส ือค ้ ำประกัน 
(หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
จ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและ
สิ ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงาน
หรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้อง
ต า ม ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ น ำ เ ข ้ า ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง: การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ      

เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา 
(TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้องานที่
เอ้ือประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่จะ
ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมี
ขอบเขตหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น 
(over design) และ/หรือ ส่งผลให้มี
การประมาณราคาท่ีเกินกว่าความ
จำเป็น 
- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสาน
ขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโดย 
ไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่
หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นได้ 
- คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำ
สัญญาต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญา
ครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะ 
เวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการ
นับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำ
ประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่ม
และสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงาน
หรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตาม
ข้อมูลที่นำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต 
1. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(TOR) และราคากลาง โดยกรรมการควรเป็นผู้ที ่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ มาจากกลุ่มงานหรือกองที่แตกต่างกัน 
เพื่อร่วมพิจารณายกร่าง (TOR) ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการยก
ร่างคุณสมบัติที่ปรึกษาท่ีเอ้ือประโยชน์เฉพาะกับที่ปรึกษาที่จะมา
เป็นคู ่สัญญา รวมทั้งไม่ควรตั ้งบุคคลคนเดียวกันในหลายชุด
กรรมการ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยมี หรือมีผลประโยชน์กบัที่
ปรึกษาหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
3. การกำหนดราคากลางโดยมีที่มาอ้างอิง เช่น   
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
4. การจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการ ต้อง
ระบุกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นซองข้อเสนอให้ครบถ้วน และ
เมื่อถึงกำหนดวัน ผู้ยื่นซองต้องยื่น ณ สถานที่ที่กำหนดและลง
ชื ่อ ว ัน เวลา เพื ่อเป็นหลักฐานตามใบบันทึกที ่หน่วยงาน
จัดเตรียมไว้ 
5. การจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกและลงนาม
สัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างที่ชัดเจน และตรวจสอบรายการเอกสารสัญญา
จ้างที่ปรึกษาและเอกสารหลักฐานแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วน  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการ
งบรายจ่ายอื่น ปี พ.ศ. 2564     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  กปอ./สผ.     
ผู้ประสานงาน   นางสาวกติกา  พรรณบัวตูม    
ตำแหน่ง       นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ    
หมายเลขโทรศัพท์ 6849 โทรสาร 02-26566  
E - mail:  katika.p@onep.go.th   
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้
และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้
การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไป
ตามสัญญาจ้างของโครงการ 

 √ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความ
เข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้าง
ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ 

 √   

 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 

จำเป็น x รุนแรง 

1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้
และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำ
ให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่
เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ 

2 2 4 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด
ความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ 
อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่
ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของ
โครงการ 

ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้
และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจ 
ทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา 
ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ 

2  

เอกสารแผ่นท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

             แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่

ปรึกษาในโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้
และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำ
ให้การตรวจรับงานจ้างที ่ปร ึกษาไม่
เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ชัดเจน พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. จ ัดทำแผนปฏิบัต ิการที ่ เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามสัญญาจ้างโครงการ  

3. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
และสัญญาของโครงการอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแผ่นท่ี 4 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน  การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน  กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม     
ผู้ประสานงาน   สุนิสา ประดับราช        
ตำแหน่ง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ      
หมายเลขโทรศัพท์ 0 22656582  โทรสาร     
E - mail:           
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

 
 

 

2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

  

3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น  

  

4 การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ  

  

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน     
2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน      
3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
    

4 การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/
โครงการ 

    

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

1 การจัดทำแผนงาน/โครงการที่
ขอรับเงินอุดหนุน 

2 2 4 

2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

2 2 4 

3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  

2 2 4 

4 การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ 

2 2 4 

เอกสารแผ่นท่ี 2 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
1 จัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 2  
2 การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก

จ่ายเงิน  
2  

3 การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น  

2  

4 การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนิน
แผนงาน/โครงการ 

2  

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x  
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงสูง 

การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

ดี ค่อนข้างต่ำ 
(4) 

  

การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

ดี ค่อนข้างต่ำ 
(4) 

  

การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น 

ดี ค่อนข้างต่ำ 
(4) 

  

การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ 

ดี ค่อนข้างต่ำ 
(4) 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
- การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 
 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดทำแผนงาน/ 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ ได้กำหนด ดังนี้ 
1. มีการปรับแผนและกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ให้มี
ความชัดเจน และแจ้งหน่วยอนุรักษ์ฯ เพ่ือทราบและดำเนินการ
แล้ว 
 2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ 
ภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี  
3. ปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เป็นเสร็จสิ้นโครงการ
ภายในเดือนมิถุนายน และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ภายในเดือนกรกฎาคม  
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
 
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- สผ. ได้กำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่ายเงิน จากหน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม ของ
ทุกปี และมีหนังสือแจ้งก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

- มีการประสานงานเร่งรัดทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตามช่องทางต่างๆ  

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น  
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/

โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือ
พิจารณาและจัดประชุมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 

- ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานจะดำเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นทุก
โครงการ 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การประสานติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ 

 
- เพ่ือให้การดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดการ
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ 
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม จึงได้เห็นชอบต่อแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด โดย
กำหนดให้มีศูนย์ประสานติดตามและนิเทศ (ศปน.) อยู่ที่
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้มี
การติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล  นิเทศการ
ดำเนินงานภายในกลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดแผนการ
ประสาน ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์ฯ ไว้เป็นประจำทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


