
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม 
                              พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.      
ผู้ประสานงาน     นางสาววัลยา ศิริทัพ         
ต าแหน่ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ       
หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-6630  โทรสาร  02-265-6629                
E - mail:  einonepthailand@gmail.com                                                                      

เอกสารแผ่นท่ี 1 



 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
รูปแบบพฤติการณ ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน  
ในศูนย์กลางข้อมูล คู่มือส าหรับ
ประชาชน 
http://www.info.go.th/      
ในกระบวนการขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้มสีิทธิจัดท ารายงาน      
การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ     
การปรับปรุงกระบวนการขอ 
อนุญาตเป็นผู้มสีิทธิจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ขั้นตอนการพิจารณา   
ความถูกต้องของค าขอ   
และเอกสารประกอบค าขอ 

   

๒. ขั้นตอนการพิจารณา    
ความสมบรูณ์ของค าขอ  
และเอกสารประกอบค าขอ 

   

๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 
ของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และ         
การสัมภาษณผ์ู้ช านาญการ 

   

๔. ขั้นตอนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการผู้ช านาญการ 
พิจารณาผู้มสีิทธิขอรับ            
ใบอนุญาตฯ 

   

  
 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- - 
 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- - 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 

ตารางที่ 7 



 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

๑. ขั้นตอนการพิจารณา   
ความถูกต้องของค าขอ 
และเอกสารประกอบค าขอ  

๒. ขั้นตอนการพิจารณา   
ความสมบรูณ์ของค าขอ 
และเอกสารประกอบค าขอ  

๓. ขั้นตอนการพิจารณา
อนุญาตของ              
คณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และการ
สัมภาษณผ์ู้ช านาญการ  

๔. ขั้นตอนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการผู้ช านาญการ 
พิจารณาผู้มสีิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหาราความเสี่ยง 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง 
ของค าขอ และเอกสารประกอบ    
ค าขอ  

  

๒ ขั้นตอนการพิจารณาความสมบรูณ์
ของค าขอ และเอกสารประกอบ     
ค าขอ 

  

๓ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง       
การขอรับใบอนุญาตฯ และการ
สัมภาษณผ์ู้ช านาญการ 

  

๔ ขั้นตอนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา  
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนญุาตฯ 

  

 
 
 
 

ตารางที่ 8 



 
 
ขั้นตอนที่ 9 การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่   ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของค าขอ และเอกสารประกอบค าขอ  

๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของค าขอ และเอกสารประกอบค าขอ  
๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ

ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ช านาญการ  
๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ

ขอรับใบอนุญาตฯ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

http://www.info.go.th/  ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .................................................................. .......... 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน         
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว โดยได้
เพ่ิมในส่วนของแนวทางการก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 
และปัจจุบันอยู่ ระหว่ างด า เนินการปรับปรุ งคู่ มือส าหรับประชาชน              
ในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน (http://www.info.go.th/)           
ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

ตารางที่ 9 



มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๒.  จัดประชุมสัมมนาเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็น        
ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .................................................................. .......... 

ผลการด าเนินงาน ได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการก าหนด
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ครั้งที่ 1 จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สผ. และเว็บไซต์   
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) เป็น
เวลา 15 วัน คือ ระหว่างวันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2563  

๒. ครั้งที่ 2 จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
นิติบุคคลที่ จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รวม 140 คน 

๓. ครั้งที่ 3 จัดประชุมหารือกับผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก าหนด
เงื่อนไขในใบอนุญาต เพ่ือหารือในรายละเอียดแนวทางในการ
ก าหนดเงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับ สามารถก าหนดและใช้บังคับได้ 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารทิปโก้ 2 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 20 คน 

๔. น าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ พิจารณารวม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้  

 (1) การประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
 (2) การประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
 (3) การประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 (4) การประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  
 (5) การประชุมครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
 (6) การประชุมครั้งที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563     

มีมติเห็นชอบแนวทางการก าหนดเงื่อนไขการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
แนบท้ายใบอนุญาต และมอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการตามขั้นตอนในการน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือบังคับใช้
ต่อไป 



หมายเหตุ : รอบท่ี ๒  รายงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖3  
    (ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
 

๕. น าเสนอแนวทางการก าหนดเงื่อนไขการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้าย
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (กก.วล.) ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  ซึ่ง กก.วล. ได้เห็นชอบให้
ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้น าความเห็นของ 
กก.วล. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย กก.วล.   
ได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว  

๖. แนวทางการก าหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
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