
 

 

 



๑ 

 

 

  

 

 

 การบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร ถือเป็นกลไกการบริหารจัดการท่ีมีความส าคัญต่อ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าท่ีในการให้บริการภายใต้บริบทของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกลไกการบริหารจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสและความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอน  
ในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร รวมถึงป้องกันความเส่ียงการทุจริต และช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ได้ 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังในระดับภาพรวม 
ขององค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการตอบสนองต่อความเส่ียงได้อย่าง
ทันท่วงที และสร้างความพร้อมในการควบคุมความเส่ียงในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



๑ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก 

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล   ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการด าเนินการ ๒ 
 ๑.๔ ข้อมูลองค์กร ๒ 
ส่วนที่ ๒ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖ 

 ๒.๑ แนวคิดการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ๖ 
 ๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ๗ 
ส่วนที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐ 

 ๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร ๑๐ 
 ๓.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์ ๑๒ 
 ๓.๓ การระบุความเส่ียง ๑๒ 
 ๓.๔ การประเมินความเส่ียง ๑๖ 
 ๓.๕ การจัดการความเส่ียง ๒๓ 
 ๓.๖ การติดตามและทบทวน ๒๗ 
 ๓.๗ การส่ือสารและการรายงาน ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๘ 

 ๔.๑ การประเมินความเส่ียง ๒๘ 
 ๔.๒ แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ๖๐ 



๑ 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๗ 

 ๕.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๗ 

 ๕.๒ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙๗ 

ภาคผนวก  ๙๘ 
 ภาคผนวก ก คู่มือการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๐๐ 

 ภาคผนวก ข ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริการจัดการความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑๐๒ 

 ภาคผนวก ค แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
ของกอง/กลุ่มอิสระ  

๑๐๖ 

 ภาคผนวก ง แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการประเมินการควบคุมภายใน 

๑๐๘ 



๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑-๑ โครงสร้างการบริหาร สผ. ๔ 
ภาพที่ ๒-๑ กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน สผ. 
๖ 

ภาพที่ ๒-๒  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ๘ 
ภาพที่ ๓-๑   กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ๑๐ 
ภาพที่ ๓-๒  แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ๒๐ 
ภาพที่ ๔-๑  การจัดล าดับความเสี่ยง ๔๖ 



๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ ๒-๑  บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๘ 

ตารางที่ ๓-๑  การก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๑๑ 
ตารางที่ ๓-๒ การก าหนดโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก 
๑๑ 

ตารางที่ ๓-๓  เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส (Likelihood) ๑๗ 
ตารางที่ ๓-๔  เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ๑๗ 
ตารางที่ ๓-๕  การแปลความหมายระดับความเสี่ยง ๒๐ 
ตารางที่ ๓-๖  ค่าความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ ตามนโยบายการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
๒๑ 

ตารางที่ ๓-๗  ค าอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ที่หน่วยงานด าเนินการในปัจจุบัน 

๒๓ 

ตารางที่ ๓-๘  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง ๒๓ 
ตารางที่ ๓-๙  การคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ๒๔ 
ตารางที่ ๔-๑  การให้คะแนนความเสี่ยงของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๓ 
ตารางที่ ๔-๒  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของ สผ. ๔๗ 
ตารางที่ ๔-๓  การคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงของ สผ.ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕๐ 

ตารางที่ ๔-๔  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖๑ 
ตารางที่ ๔-๕  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สผ. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๘๐ 

ตารางที่ ๔-๖  แผนการควบคุมภายใน สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๙๕ 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
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๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 



๑ 

 

 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ัง
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับ
องค์กร ซึ่งจัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๓ ท่ีก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  
ได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
ส่วนราชการ โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มและขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้ังแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) จึงได้มีการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. โดยได้ผนวกรวม 
การด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง การประเมินความเส่ียงการทุจริต และการควบคุมภายใน เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการด าเนินการท่ัวท้ังองค์กร อันจะส่งผลให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพิ่มศักยภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ภายใต้การก ากับองค์การท่ีดี (Good Governance) 

 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้ สผ. มีการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของไทยและสากล สามารถจัดการความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ
และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การด าเนินงาน ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร รวมท้ังมีการด าเนินการ  
ท่ีมั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 



๒ 

 

๒) เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ รวมท้ังมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

๓) เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 

๑.๓ ขอบเขตการด าเนินการ 
สผ. ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง การประเมินความเส่ียงการทุจริต และการวางระบบ 

การควบคุมภายในท่ัวทั้งองค์กร ใน ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑) ระดับหน่วยงาน ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 
๒) ระดับกอง/กลุ่มอิสระ ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ 

ท้ังนี้  ได้ด าเนินการตามแนวทางในคู่มือบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน  สผ. 
(ภาคผนวก ก) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ในการประชุมครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๔ วันพุธท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง  
การประเมินความเส่ียงการทุจริต และการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงาน และในระดับกอง/กลุ่มอิสระ  

 

๑.๔ ข้อมูลองค์กร 
๑) พันธกิจ 

๑.๑) จัดท านโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การรักษาสภาพแวดล้อม 

๑.๒) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการน านโยบายและ
แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ 

๑.๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑.๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและส่ือสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑.๕) สร้างกลไกขับเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศท่ีสอดคล้องกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเป็นไปตามภารกิจของส านักงาน 
๒) วิสัยทัศน์ 

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๘๐ 
 
 



๓ 

 

๓) หน้าท่ีและอ านาจ 
หน้าท่ีและอ านาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒) ประกอบด้วย 
๓.๑) จัดท านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๒) ประสานและจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด าเนินการอื่น

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประสานจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

๓.๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และด าเนินการให้มีประกาศเขตพื้นท่ี และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓.๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการและ
จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

๓.๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

๓.๖) บริหารงานกองทุนส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกภาคส่วน 

๓.๗) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการด าเนินการร่วม 
ด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓.๘) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๙) เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและแผน การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนด าเนินการตามพันธกรณีของความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ีชุ่มน้ า 

๓.๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน หรือตามท่ี
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๔) โครงสร้างองค์กร มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ประกอบด้วย 
๔.๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
๔.๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.๓) กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๔.๔) กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม 
๔.๕) กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม 
๔.๖) กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๗) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



๔ 

 

๔.๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๔.๙) กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
๔.๑๐) กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ 
๔.๑๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๔.๑๒) กลุ่มนิติการ  
๔.๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔.๑๔) กลุ่มงานจริยธรรม 

ท้ังนี้มีโครงสร้างการบริหาร ดังภาพท่ี ๑-๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑-๑ โครงสร้างการบริหาร สผ. 

 



๕ 

 

๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ  สผ. พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม (ค่านิยม) ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 



๖ 

 

 
 
 
 

 

๒.๑  แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
 สผ. ได้บูรณาการการด าเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียง การประเมินความเส่ียงทุจริต และ 

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการเดียวกัน และขับเคล่ือนการด าเนินงานในภาพรวมท่ัวท้ังองค์กร โดยไม่ 
แยกส่วนการท างาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถบริหารจัดการความเส่ียง รวมท้ังความเส่ียงการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และแผนท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีหน่วยงานก ากับเป็นผู้ก าหนด รวมท้ังสอดคล้อง
กับกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐานสากล (COSO) อันจะน าไปสู่ 
การก ากับองค์การท่ีดี (Good Governance) แสดงดังภาพท่ี ๒-๑ ประกอบด้วย 

 

 
 

ภาพที่ ๒-๑ กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 



๗ 

 

 ๑) การด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแผนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และแผนปฏิบติัราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) สผ.  

๒) หลักเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับการด าเนินการ ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ  
ความเส่ียงระดับองค์กร คู่มือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต การขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียง
การทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต”(Corruption Risk 
Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่  กรอบการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management - Integrated Framework (2004): 
COSO ERM 2004) กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร:  การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผล 
การปฏิบัติงาน (Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance (2017): 
COSO ERM 2017 ) และ  ก รอบ ก ารค วบ คุม ภ าย ใน  ( Internal Control – Integrated Framework 
:Framework and Appendices 2013: COSO IC 2013)  

๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
สผ. จัดให้มีโครงสร้างหน้าท่ีของคณะกรรมการและหน่วยงาน  เพื่อก ากับดูแลและรับผิดชอบ 

ด้านการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยมีโครงสร้างหน้าท่ีท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ 
การบริหารความเส่ียงของ สผ. และเหมาะสมกับการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงมีความเป็นอิสระและมี 
การถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม (ภาคผนวก ข) ดังภาพท่ี ๒-๒ และตารางท่ี ๒-๑  



๘ 

 

 
ภาพที่ ๒-๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 

 
ตารางที่ ๒-๑ บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
เลขาธิการ สผ. ก าหนดน โยบาย  แ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการบริห าร จัดก าร 

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. และก ากับดูแลให้มี 
การด าเนิ น การตามแผนบริห าร จัดการความ เส่ียงและ 
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน สผ. 
องค์ประกอบ  
ลสผ.  ประธานกรรมการฯ 
รอง ลสผ. ท่ีก ากับ สลก. รองประธาน 
รอง ลสผ./ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ/หน.กลุ่มงาน
จริยธรรม (ยกเว้น  ผอ.กตภ.)  กรรมการ 
ผอ.กพร.   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าท่ี คณะกรรมการฯ 
(๑) จัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร
จัดการความเส่ียงของส านักงานฯ 
(๒ ) จั ดท าแผนบ ริห าร จัดก ารความ เส่ี ย ง  และสรุป ผล 
การประเมินการควบคุมภายในของส านักงานฯ 
(๓) ประสาน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลตามแผน
บริหาร จัดการความ เส่ียง และรายงานการประ เมิน ผล 
การควบคุมภายในของส านักงานฯ 
(๔ ) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการ 



๙ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
ความเส่ียง และการประเมินการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่มอิสระ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้การปฏิบั ติ งานของหน่วยงานให้ม ี
การประเมินความเส่ียง รวมท้ังความเส่ียงการทุจริต บริหาร
จัดการความเส่ียง และรายงานความเส่ียงอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมท้ังจัดวางระบบและประเมินการควบคุมภายใน 
โดยมีการรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง และการ
ประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ ง และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ภายในโดยปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานปกติ 

บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าท่ีด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง และ 
การควบคุมภายใน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการ
ความเส่ียง การควบคุมภายใน และน าไปปฏิบัติ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าท่ีประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาให้ 
หน่วยงาน และกอง/กลุ่มอิสระด าเนินการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามนโยบายและกรอบ
แนวทางท่ีก าหนด จัดให้มีเครื่องมือและวิธีการเพื่อสนับสนุน 
การประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานจริยธรรม ท าหน้าท่ีประสานงาน ผลักดัน และติดตามการประเมิน 
ความเส่ียงการทุจริตของกอง/กลุ่มอิสระ และจัดท าแบบรายงาน
การประเมินความเส่ียงการทุจริต ตามแบบท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนด เสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหาร
จัดการความเส่ียง การประเมินการควบคุมภายใน ประสานงาน
กับหน่วยงาน เพื่อท าความเข้าใจและวางแผนการตรวจสอบตาม
ฐานความเส่ียง (Risk Based Audit) 

 

 

 



๑๐ 

 

 

 

 

  

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในของ สผ. ด าเนินการตามแนวทาง 
ในคู่มือบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. (ภาคผนวก ก) ประกอบด้วย ๗ กระบวนการเป็นวงจร
ต่อเนื่อง แสดงดังภาพท่ี ๓-๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓-๑  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
 

๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร 
สผ. วิเคราะห์องค์กร โดยพิจารณาจากการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน สผ. ร่วมกับแผนกลยุทธ์ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และความรับผิดชอบของ สผ./กองและกลุ่มอิสระ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สผ. นอกจากนี้ได้น า



๑๑ 

 

ปัจจัยท้ังภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์องค์กร โดยน า SWOT Analysis  
มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
ขององค์กร โดยใช้กรอบแนวคิด PEST Analysis มาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านการเมือง 
(Political)  ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  (Economic)  ด้ า น สั ง ค ม  (Social) ด้ าน เท ค โน โล ยี  (Technological)  
ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) และด้านกฎหมาย (Legal) ท้ังนี้  พบประเด็นความส าคัญท่ีมีผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงขององค์กรดังตารางท่ี ๓-๑ และ ๓-๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓-๑ การก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ประเด็นที่ ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร SWOT 
๑ สผ. เป็นหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติ S 
๒ สผ. มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัย หลากหลาย มีความถูกต้องอย่างเป็นทางการ 

น่าเช่ือถือ 
S 

๓ สผ. มีคณะกรรมการระดับชาติสนับสนุนการพิจารณาและกล่ันกรอง 
การด าเนินงานของ สผ. 

S 

๔ สผ. เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดท า EIA SEA และ EHIA S 
๕ มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงาน  
๖ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร สผ. S 
๗ สผ. ขาดการบูรณาการข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ W 
๘ สผ. ขาดการสร้างความเข้าใจ ส่ือสารให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน 

และภายนอก สผ. 
W 

๙ สผ. ขาดการบังคับใช้แนวทางนโยบาย มาตรการ W 
๑๐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และขาดการประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ 
W 

๑๑ เจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญแตกต่างกัน W 

ตารางที่ ๓-๒ การก าหนดโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นที่ ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร SWOT 
๑๒ หน่วยงานในพืน้ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญเข้าร่วม 

การประชุม/ อบรม/สัมมนา 
O 

๑๓ มีช่องทางการส่ือสารจ านวนมาก โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทาง
ส่ือสารท่ีรวดเร็ว ฉับไว 

O 

๑๔ ความต้องการของผู้รับบริการ รัฐบาลให้ความส าคัญกับภารกิจงานของ สผ. O 
๑๕ ระบบราชการ ๔.๐ เอื้อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร O 



๑๒ 

 

ประเด็นที่ ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร SWOT 
๑๖ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดท าระบบฐานข้อมูล O 
๑๗ เหตุสุดวิสัย/เหตุการณ์การเมือง/นโยบายการพัฒนาท่ีขัดแย้ง ส่งผลต่อ 

ทิศทางการด าเนินงานของ สผ. 
T 

๑๘ การเปล่ียนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้นโยบายมีการเปล่ียนแปลง T 
๑๙ ประชาชนขาดความตระหนักและยังไม่ให้ความสนใจด้านส่ิงแวดล้อม T 
๒๐ มีกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้จัดท าแผนลักษณะบูรณาการจ านวนมาก ท าให้แผน 

ท่ีด าเนินการโดย สผ. ได้รับความสนใจในการน าไปสู่การปฏิบัติน้อย 
T 

๒๑ ประชาชนไม่เช่ือถือหน่วยงานภาครัฐ T 

๓.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๑) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร  

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในภาพรวมของ สผ.  
โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ใน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ สผ. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  

๒) วัตถุประสงค์ระดับกอง/กลุ่มอิสระ  
กอง/กลุ่มอิสระก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในของ

กอง/กลุ่มอิสระ โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในภาพรวมของกอง/กลุ่มอิสระ 

๓.๓ การระบุความเสี่ยง 
สผ. ระบุความเส่ียง จากเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในการ

ระบุความเส่ียงได้จัดท ารายช่ือความเส่ียงท้ังหมด (Risk Inventory) จากข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และน ามาจัดกลุ่ม
ความเส่ียงท่ีมีลักษณะหรือมีผลกระทบท่ีเหมือนกันไว้ในประเภทเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหาร
จัดการความเส่ียงประเภทเดียวกัน มีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น  

๑) การแบ่งประเภทความเส่ียง 
สผ. ประเภทความเส่ียงขององค์กรออกเป็น ความเส่ียงท่ัวไป และความเส่ียงการทุจริต  

รวม ๗ ด้าน ดังนี้  
๑.๑) ความเส่ียงท่ัวไป ประกอบด้วย 

๑.๑.๑) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเส่ียงเกิดจากการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

๑.๑.๒) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks : O) หมายถึง ความเส่ียง 
ท่ีเกิดจากกระบวนการท างานท่ีไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 



๑๓ 

 

๑.๑.๓) ความ เส่ียงด้ านการเงิน  (Financial Risks : F) เป็ น ความ เส่ียง เกี่ ย วกั บ 
การบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น ความเส่ียงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามแผนงาน/
ผลผลิต/กิจกรรม ความเส่ียงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเส่ียงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง  
ความเส่ียงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเส่ียงด้าน 
การทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

๑.๑.๔) ความเส่ียงด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Legal Risks : L) คือ  
ความเส่ียงท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี 
หรือความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมถึง การท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุม
การด าเนินงาน เป็นต้น 

๑.๑.๕) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risks : IT)  
เป็นความเส่ียงท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย (Security) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล (Integrity) และ 
ความพร้อมใช้งานของระบบงานและข้อมูล (Availability)  

๑.๑.๖) ความ เส่ี ยง ด้ าน ภาพ ลักษ ณ์ ขอ งอ ง ค์กร  (Reputational Risks : R) คื อ  
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ความเช่ือมั่น และความน่าเช่ือถือขององค์กร 

๑.๒) ความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risks : C) หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต  

๒) การระบุความเส่ียง 
๒.๑) การค้นหาประเด็นความเส่ียง 

๒.๑.๑) การค้นหาความเส่ียงท่ัวไป พิจารณาจากประเด็นท่ีอาจท าให้องค์กรไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ สผ. ดังนี้ 

๒.๑.๒) การค้นหาความเส่ียงการทุจริต พิจารณาจากคู่มือแนวทางการประเมิน 
ความเส่ียงการทุจริต การขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ 
“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต”(Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งก าหนดให้ สผ. ประเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ตามพระราชบัญญั ติอ านวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญ าตของทางราชการ พ .ศ . ๒๕๕๘  
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบใหน้ า ๒ กระบวนงานมาจัดท ารายงานการประเมินความเส่ียง
การทุจริต สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด ได้แก่ 

 (๑) กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม  



๑๔ 

 

 (๒) กระบวนงานการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดท่ีหน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

๒.๒) การระบุสาเหตุของความเส่ียง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีแท้จริง (Root Cause)  
ของความเส่ียง ได้พิจารณาท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๒.๑) ปัจจัยภายใน คือ ความเส่ียงในงาน โครงการ กิจกรรม หรือ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ ความสามารถในการแข่งขัน 
ความรู้และความสามารถของบุคลากร การบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เป็นต้น 

๒.๒.๒) ปัจจัยภายนอก  คือ  ความ เส่ียง ท่ี เป็น สภาพแวดล้อมการด าเนิ น งาน  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปซึ่งมีผลในระยะยาว เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี คู่แข่ง  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๒.๓) การระบุผลกระทบ ท้ังด้านลบและ/หรือด้านบวก ท้ังนี้ ได้ระบุผลกระทบความเส่ียงต่อ 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG Framework) ด้วย ดังนี้ 

 
(๑) หลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจ
ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
อยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้น 
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๒) หลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพท่ี
คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

(๓) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(๔) หลักภาระรับผิดชอบ  
(Accountability) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
รวมท้ังการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ 



๑๕ 

 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

(๕) หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) 

หมายถึง ในการปฏิบั ติราชการต้องปฏิบั ติ งานด้วยความซื่ อ สัตย์ สุจริต
ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

(๖) หลักการมีส่วนร่วม/ 
การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ  
(Participation/Cons
ensus  Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ัง 
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคัญ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญ หา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 

(๗) หลักการกระจาย
อ านาจ 
(Decentralization) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

(๘) หลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

(๙) หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม และอื่นๆ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(๑๐) หลักคุณธรรม/
จริยธรรม 
(Morality/Ethics) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง  
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ  
(I AM READY) ได้แก่     
 



๑๖ 

 

I  -  Integrity  ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  
A  -  Activeness  ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ   
M  -  Morality  มีศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  
R  -  Responsiveness  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ัง  
E  -  Efficiency  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A  -  Accountability  ตรวจสอบได้  
D  -  Democracy  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  
Y  -  Yield  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ก่อนท าการประเมินความเส่ียง ได้ก าหนดเกณฑ์

ส าหรับใช้ในการประเมินความเส่ียงหรือให้คะแนนความเส่ียงของภารกิจ/กระบวนงาน/แผนงาน/โครงการ  
ท่ีท าการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ  
และการให้คะแนนท้ัง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
ความเส่ียงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  โดยพิจารณาจาก
สถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านโอกาส ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วย
คะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามล าดับ โดยเลือกเกณฑ์ประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับประเภท 
ความเส่ียง 

๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  (Impact) หมายถึง การวัดความรุนแรงของความเสียหาย 
ท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน  
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาพลักษณ์ขององค์กร  
โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านผลกระทบ ออกเป็น  ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
แทนด้วยคะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามล าดับ ท้ังนี้ การเลือกเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
พิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีประเมิน เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินท่ีไม่เป็นไปตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม อาจเลื อกเกณฑ์
ประเมินผลกระทบด้านการด าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงินเกี่ยวกับการรับและเบิกจ่ายเงินคลาดเคล่ือน
หรือไม่ถูกต้อง อาจเลือกเกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เป็นต้น  

รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินความเส่ียง ปรากฏดังตารางท่ี ๓-๓ และตารางท่ี ๓-๔  
 
 



๑๗ 

 

ตารางที่ ๓-๓ เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส (Likelihood) 

คะแนน ระดับ 
เกณฑ์  

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป/ปี 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 

หรือบ่อยๆ 
มีโอกาสเกิดขึน้ ๔ ครั้ง/ป ี

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้ง/ป ี
๒ น้อย มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้ง/ป ี
๑ น้อยมาก ไม่มีโอกาสเกิด/  

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ป ี

ตารางที่ ๓-๔ เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ (Impact)  
ด้านกลยุทธ์ 

คะแนน ระดับ เกณฑ์ 
๕ สูงมาก กระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จตามแผนอย่างยิ่ง หรือ มากกว่า ร้อยละ ๔๐ 

๔ สูง กระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จตามแผนค่อนข้างมาก หรือ ร้อยละ ๓๐ – ๓๙ 

๓ ปานกลาง กระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จตามแผนพอสมควร หรือ ร้อยละ ๒๐ – ๒๙ 

๒ น้อย กระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จตามแผนอยู่บ้าง หรือ ร้อยละ ๑๐ – ๑๙ 

๑ น้อยมาก กระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จตามแผนเพียงเล็กน้อย หรือต่ ากว่า ร้อยละ ๑๐ 

ด้านการด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ เกณฑ์ 
๕ สูงมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๑ - ๖๐  

๔ สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๑ - ๗๐  

๓ ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ 

๒ น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 

๑ น้อยมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ 

 

 



๑๘ 

 

ด้านการเงิน 

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔ สูง เสียหาย ๑๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ ปานกลาง เสียหาย ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ น้อย เสียหาย ๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑ น้อยมาก เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดี  

๔ สูง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
สผ. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การตักเตือน ค่าปรับ 

๓ ปานกลาง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของ สผ. อย่างมีนัยส าคัญ 

๒ น้อย การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สผ. 

๑ น้อยมาก การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผลกระทบ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก - ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างรุนแรง  

หรือส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่น และประชาชน 
- เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล  
หรือการให้บริการส่วนใหญ่ขององค์กร 

๔ สูง - ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวม 
- เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล  
หรือการให้บริการท่ีส าคัญขององค์กร 

๓ ปานกลาง - ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายกอง/กลุ่มงาน 
- เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล  
หรือการให้บริการเป็นบางเรื่อง 



๑๙ 

 

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
๒ น้อย - ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในบางกอง/กลุ่มงาน 

- เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล  
หรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย 

๑ น้อยมาก - ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระดับบุคคล 
- เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเล็กน้อย และไม่ส่งผล
กระทบต่อข้อมูลและการให้บริการของหน่วยงาน 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร  

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีการฟ้องร้อง

ด าเนินคดีกับ
หน่วยงาน 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเช่ือมั่นของสังคม
ในระดับสูงมาก 

มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ  
ในหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ  
และโทรทัศน์ 

๔ สูง มีประเด็นร้องเรียน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเช่ือมั่นของสังคม
ในระดับสูง 

มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ  
ในหน้าหนังสือพิมพ์และวิทยุ 

๓ ปาน
กลาง 

มีประเด็นร้องเรียน
ด้านการด าเนินงาน 
 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเช่ือมั่นของสังคม
ในระดับปานกลาง 

มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ  
ในหน้าหนังสือพิมพ ์

๒ น้อย ปรากฏข่าวลือและ
สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเช่ือมั่นของสังคม
ในระดับต่ า 

มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ 
ภายในหน่วยงาน 

๑ น้อย
มาก 

ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 

ไม่ส่งผลกระทบ หรือ
ส่งผลกระทบต่อ 
ความเช่ือมั่นของสังคม
ในระดับต่ ามาก 

ไม่มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ 

 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๒) การให้คะแนนความเสี่ยง 
การให้คะแนนความเส่ียง ได้ให้คะแนนจาก ๒ ปัจจัยดังท่ีกล่าวแล้ว คือ โอกาสเกิด (Likelihood) 

และผลกระทบ (Impact) และน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อหาว่าระดับความเส่ียง (Risk Score) อยู่ในระดับใด  

Risk Score = Likelihood x Impact 

 

ระดับความเส่ียง (Risk Score) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ น้อย 
แสดงดังแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ตามภาพท่ี ๓-๒ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังตารางท่ี ๓-๕ 

โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาพที่ ๓-๒ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ตารางที่ ๓-๕ การแปลความหมายระดับความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
(โอกาส x 
ผลกระทบ) 

แถบส ี ระดับความเสี่ยง 

๑ – ๔  น้อย 
๕ – ๙  ปานกลาง 

๑๐ – ๑๖  สูง 
๑๗ – ๒๕  สูงมาก 



๒๑ 

 

๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม  เมื่อประเมินความเส่ียงในแต่ละความเส่ียงท่ีมี ต่อ
วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว ได้น ามาพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อหน่วยงาน 
ในภาพรวม จากนั้นจึงน ามาพิจารณาว่าเป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับความเส่ียงท่ีหน่วยงานยอมรับได้หรือไม่  
ตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน  สผ. โดยหากเป็นความเส่ียงท่ีหน่วยงาน
ยอมรับได้ จะติดตามเฝ้าระวังความเส่ียงนั้นเพื่อไม่ให้ความเส่ียงนั้นกลายเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
ส าหรับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการประเมินต่อไปเพื่อหาวิธีจัดการกับความเส่ียงดังกล่าว ท้ังนี้ 
ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ของ สผ. แสดงดังตารางท่ี ๓-๖ 
 
ตารางที่ ๓-๖ ค่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สผ. 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็น 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้/ 
ค่าคะแนน 

๑. ด้านกลยุทธ์ 
 

 การก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม 
และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจขององค์กร 
และนโยบายและแผนระดับชาติ 

 การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์องค์กรท่ีไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติได้  
ท้ังนี้ มุ่งมั่นท่ีจะก าหนดและขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
เป็นส าคัญ 

ระดับน้อย/๔ 

๒. ด้านการด าเนินงาน  กระบวนการการปฏิบัติงานท่ัวไปขององค์กร ระดับปานกลาง/๙ 

 การปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับ 
การให้บริการประชาชน 

ระดับน้อย/๔ 
 

 การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ 
การพัฒนา 

ระดับสูง/๑๖ 
 

๓. ด้านการเงิน  การบริหารงบประมาณและการเงินท่ี สผ. 
ด าเนินการเองท่ีไม่เป็นไปตามแผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม 

 การรับและเบิกจ่ายเงินคลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกต้อง 

ระดับน้อย/๔ 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็น 
ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้/ 
ค่าคะแนน 

 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการเงินการคลัง และการทุจริตด้านการเงินใน
ทุกกรณี 

ปฏิเสธที่จะยอมรับ 
ความเส่ียง/๐ 

๔. ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และมี
การใช้อ านาจตามกฎหมายให้เป็นประโยชน์ 
แก่ตนเอง 

ปฏิเสธที่จะยอมรับ 
ความเส่ียง/๐ 

๕. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลความลับของราชการ  
ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ 

ปฏิเสธที่จะยอมรับ 
ความเส่ียง/๐ 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน ระดับน้อย/๔ 

 ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
อื่น ๆ ของหน่วยงาน 

ระดับปานกลาง/๙ 

๖. ด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

ความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ท่ีสะท้อน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงโดยไม่มี 
การบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ 
เกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับน้อย/๔ 

๗. ด้านการทุจริต การทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม 
ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจ 
ในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร 

ปฏิเสธที่จะยอมรับ 
ความเส่ียง/๐ 

๔) การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาให้คะแนนความเส่ียงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือน าความเส่ียงท่ี
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ มาแสดงในแผนภูมิความเส่ียงเพื่อจัดล าดับความเส่ียง เพื่อน าไปสู่การพิจารณา
วิธีในการตอบสนองความเส่ียงตามความส าคัญท่ีควรจัดการก่อนหลัง ได้แก่ ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง  
ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงน้อย 

๕) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อประเมินว่ามาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีด าเนินการในปัจจุบันเพื่อลดความเส่ียง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน  



๒๓ 

 

เพื่อพิจารณาวิธีจัดการความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป โดยได้น าคะแนนความเส่ียงท่ีประเมินได้จากการจัดล าดับ
ความเส่ียงมาเทียบว่าประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงในปัจจุบัน อยู่ในระดับใด ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง หรือ สูง โดยสามารถอธิบายระดับความเส่ียงจากการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 
ท่ีด าเนินการในปัจจุบัน ดังตารางท่ี ๓-๗ และ ๓-๘ 
ตารางที่ ๓-๗ ค าอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานด าเนินการในปัจจุบัน 

ระดับ 
ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีหน่วยงานด าเนินการในปัจจุบนั 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับท่ี
สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานท่ียอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล  
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

 
ตารางที่ ๓-๘ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงจากการประเมินประสิทธิภาพ 
คะแนน 

ความเสี่ยง  
๑ - ๔ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๕ - ๙ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  
๑๐ - ๒๕ 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 
พอใช ้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

๓.๕ การจัดการความเสี่ยง 
ความเส่ียงท่ีผ่านการจัดล าดับความส าคัญ และผ่านการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

ท่ีด าเนินการในปัจจุบันแล้ว ได้น ามาพิจารณาคัดเลือกการจัดการความเส่ียงตามประเภทของความเส่ียง  
ตามตารางท่ี ๓-๙ ประกอบด้วย ๑) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง และ ๒) การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน  

 
 



๒๔ 

 

ตารางที่ ๓-๙ การคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงจากการประเมินประสิทธิภาพ 
การควบคุมความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

ต่ า 
ค่อนข้าง

ต่ า 
ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ความเสี่ยงท่ัวไป 
(กรณีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
: ความเสี่ยงน้อย/ปานกลาง/สูง) 

ติดตาม/ 
เฝ้าระวัง 

จัดท าแผน 
การควบคุมภายใน 

จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

ความเสี่ยงท่ัวไป 
(กรณีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
: ปฏิเสธความเสี่ยง) 

จัดท าแผน 
การควบคุมภายใน 

จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 
๑) การจัดการความเสี่ยงด้วยการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อก าหนดแนวทาง 

การจัดการความเส่ียงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมผสานกัน เพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได้ ดังนี้  

๑.๑) การยอมรับความเส่ียง (Take) เป็นการยอมรับให้ความเส่ียงเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการควบคุม 
ท่ีด าเนินการอยู่เดิมในระดับความเส่ียงท่ียอมรับ อาจมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
หรือเฝ้าระวังไม่ให้ความเส่ียงเปล่ียนเป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ 

๑.๒) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) เป็นการด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงจาก 
การด าเนินงานปกติ เพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ตัวอย่าง 
การลดความเส่ียง เช่น การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างาน การพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร 
เป็นต้น  

๑.๓) การหลีกเล่ียง (Terminate) เป็นการยกเลิก/หลีกเล่ียง หรือตัดสินใจท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความเส่ียง ด้วยการไม่เริ่มหรือหยุดด าเนินกิจกรรม/งานใด ๆ ท่ีท าให้เกิดความเส่ียงเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่า การด าเนินงานจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างการหลีกเล่ียงความเส่ียง  
เช่น การปรับหรือเปล่ียนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น 

๑.๔) การถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) เป็นการจัดการความเส่ียงร่วมกัน หรือถ่ายโอน 
ความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้แก่บุคคลอื่นรับผิดชอบ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น  
ตัวอย่างการถ่ายโอนความเส่ียง เช่น การท าประกันภัย การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา การจ้างเหมาท าความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย เป็นต้น  



๒๕ 

 

๒) การจัดการความเสี่ยงด้วยการจัดท าแผนการควบคุมภายใน  เป็นการก าหนดกิจกรรม 
ในขั้นตอนการด าเนินงานปกติ เพื่อจัดการความเส่ียงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเส่ียง  กิจกรรม 
การควบคุม เช่น การขออนุมัติ (Authorization) การได้รับความเห็นชอบ (Approvals) การพิสูจน์หลักฐาน 
(Verification) การตรวจกับกฎเกณฑ์ (Validation) การยืนยันยอด/การทบยอด (Reconciliation) เป็นต้น 
กิจกรรมควบคุม ควรเป็นกิจกรรมท่ีแทรกในกระบวนการปฏิบัติงานปกติ เช่น การสอบทานงานโดยผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง (ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ) การควบคุมทรัพย์สิน มีการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในท่ี
ปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าท่ี การใช้ตัววัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ขององค์กร และย่อยลงมาเป็นระดับ 
กลุ่มภารกิจ กองจนถึงกลุ่มงาน เป็นต้น ท้ังนี้ มีการจัดกลุ่มประเภทของกิจกรรมควบคุม ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี ้ 

๒.๑) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเส่ียง ท้ังลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบท่ีจะได้รับ  ตัวอย่างการควบคุมแบบป้องกัน ได้แก่  
การให้ความเห็นชอบ การใช้รหัสผ่าน  การจัดโครงสร้างองค์กรและมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีเหมาะสม  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี การฝึกอบรมบุคลากร การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัย 
การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

๒.๒) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้สามารถ
ค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา ตัวอย่าง 
การควบคุมแบบค้นพบ ได้แก่ การสอบทานการปฏิบัติงาน การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง การวิเคราะห์
ความคลาดเคล่ือน การรายงานส่ิงผิดปกติ เป็นต้น 

๒.๓) การควบคุมแบบแก้ ไข  (Corrective Control) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้ น เพื่ อแก้ ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ า อาจเป็นวิธีการควบคุมใหม่ ตัวอย่างการควบคุมแบบ
แก้ไข ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การจัดโครงสร้างใหม่ การยุบรวมหรือ
ยกเลิกการกระท าบางอย่าง หรืออาจใช้วิธีการชดเชยการควบคุมปกติท่ีไม่อาจปฏิบัติได้เพราะต้นทุนสูง เช่น  
การให้มีการก ากับสอบทานของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพราะไม่มีงบประมาณมากพอท่ีจะจ้างพนักงาน 
ผู้ท่ีเช่ียวชาญเพิ่ม 

๒.๔) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อจูงใจหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างการควบคุมแบบส่งเสริม ได้แก่ การก าหนดนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน แผนการฝึกอบรม การมีมาตรการจูงใจและให้รางวัลหากผลการปฏิบัติงานบรรลุตามตัวช้ีวัด /
เป้าหมาย เป็นต้น 

ส าหรับการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ได้น าเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ
“มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ซึ่งก าหนดให้ สผ. ประเมินความเส่ียงการทุจริตด้านการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ของทางราชการ มาเป็นเกณฑ์
ในการก าหนดเป็นมาตรการจัดการความเส่ียงการทุจริต ได้แก่ 

 
 



๒๖ 

 

ดานความเสี่ยงการทุจริต เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

ด้าน ท่ี  ๑  การพิ จารณา อนุมั ติ
อนุญาต ของทางราชการ 

ระดับคะแนน P (ผานเกณฑ์ขั้นต่ า) 
๑) มีมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ

ประเด็นความเส่ียงการทุจริตท่ีเป็นผลมาจากการประเมินความเส่ียง 
การทุจริตได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นความเส่ียงการทุจริต  

๒) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ท่ี ได้ก าหนดไว้ไป สู่การปฏิบั ติ  มีการบั งคับใช้หรือมีการวางระบบ 
การขับเคล่ือนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน)  
และต้องเป็นมาตรการฯ ของประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง  

สูง-สูงมาก เท่านั้น 
๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต การให้บริการ

ด้านการอนุมั ติ  อนุญ าต ของประชาชนให้ ง่ายขึ้น  เร็วขึ้น  ถูกลง  
ลดอุปสรรคการให้บริการ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการค้า 
การลงทุนหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของภาครัฐ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา มาตรการ
หรือระบบการให้บริการจากของเดิมท่ีหน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไรด้วย  

๔) มีการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเส่ียง 
การเรียก-รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบน 
สินน้ าใจ ของขวัญและไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึง การก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนงาน
ท่ีท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการท่ีเป็นผล 
มาจากการประเมินความเส่ียงการทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการท่ี 
ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะ
งานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือ 
แนวทางท่ีประกาศในภาพรวมของหน่วยงานท่ีไม่มีการระบุ เฉพาะเจาะจง
ท่ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีประเภท ท่ีมีความเส่ียงสูง-สูงมากท่ีเป็นผลมาจากการ 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต)  

 
 



๒๗ 

 

ดานความเสี่ยงการทุจริต เกณฑการประเมิน“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

๕) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีได้
ก าหนดไว้ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคล่ือน
ในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
๖) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ภายนอกหน่วยงาน ในการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

๓.๖ การติดตามและทบทวน 
สผ. ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการท่ีให้ความเช่ือมั่นว่า การบริหารจัดการ 

ความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นสม่ าเสมอ เพื่อให้ผล 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดย สผ. ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง รอบ ๑๒ เดือน ส าหรับการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ให้รายงานตามท่ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด 

๒) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายหลังส้ินปีงบประมาณ 
ท้ังนี้ จะมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเส่ียงและการประเมิน 

การควบคุมภายในจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน 
สผ. ก าหนดให้มีการส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการ

บริหารจัดการความเส่ียง โดยมีการส่ือสารท้ังแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down)  
จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)  
โดยมีการด าเนินการในภาพรวมผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 

ท้ังนี้ สผ. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและ  
การควบคุมภายใน สผ. และผู้บริหาร ในรอบ ๑๒ เดือน 

 
 



๒๘ 

 

 
 
 
 
 
จากการท่ี สผ. ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง การประเมินความเส่ียงการทุจริต และ 

การวางระบบการควบคุมภายในท่ัวทั้งองค์กร ใน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน และระดับกอง/กลุ่มอิสระ 
โดยกอง/กลุ่มอิสระ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ่มอิสระ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคผนวก ค) และ สผ.  ได้การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง 
สผ. ได้ค้นหาและระบุความเส่ียงท่ัวไป จากประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินงานซึ่งอาจท าให้ 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒) ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT และประเด็นความเส่ียงร่วมหรือประเด็นความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูง

ของกอง/กลุ่มอิสระ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑. นโยบาย แผน และมาตรการท่ีรัฐบาลสามารถน าไป
ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศ 

นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อสถานการณ์ 

การเปล่ียนแปลง และไม่สามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

๒. ผู้รับบริการเช่ือมั่นในนโยบาย แผน มาตรการ และ
แนวทางสามารถน าไปใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

หน่ วยงานปฏิ บั ติ ไม่ น าน โยบาย  แผน  หรื อ

มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๓. พัฒนากระบวนการท างาน โครงสร้าง ระบบงาน  
ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  เพื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ 
บนพื้นฐานการวิจัย 
 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น
ไม่ สามารถใช้ งาน ได้อย่ างมีป ระ สิทธิภ าพ / 
ไม่คุ้มค่า 



๒๙ 

 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดขับเคล่ือนนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และน าไปสู่การปฏิบัติ 

ภาคส่วนต่างๆ ไม่เข้าใจและไม่ชัดเจนในบทบาท
การด าเนินงานร่วมกับ สผ. 
 

๒. ผู้รับบริการ (หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง) ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 

เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นไม่สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ส่ือสาร และถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้ 

ศักยภาพของบุคลากร สผ. มีความรู้ ความสามารถ
ท่ีแตกต่างกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑. สังคมยอมรับ เช่ือมั่น และน านโยบาย แผน และ
มาตรการไปปฏิบัติท าให้เกิดประโยชน์ 

ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สนใจน านโยบาย แผน 
มาตรการของ สผ. ไปปฏิบัติ 

๒. กระบวนการท างานสร้างความเช่ือมั่นและน านโยบาย 
แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ 

ประชาชนไม่เช่ือถือหน่วยงานรัฐ 
 

๓ . บุ คลากรมี ความ เช่ียวชาญ  มี จิตบริการ และมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากรในการมีจิต
บริการและรับผิดชอบต่อสังคมมีความแตกต่างกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๒. ผู้รับบริการ/เครือข่ายมีเครื่องมือ กลไก และระบบ
บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ทันสมัย 

เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไม่ถูกน ามาใช้/ไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และค่านิยมในการท างานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

บุคลากร สผ. ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และค่านิยมในการท างานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 



๓๐ 

 

โดยน ามาจัดกลุ่มความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงหรือสอดคลัองกันตามประเภทของความเส่ียงได้ ดังนี้ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงทั้งหมดจากการค้นหา ความเสี่ยงท่ีส าคัญขององค์กร 

๑. ด้านกลยุทธ์ - นโยบาย แผน และมาตรการท่ี สผ. ก าหนดไม่
ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ภารกิ จของ
หน่วยงาน และข้อตกลงระหว่างประเทศ 
- หน่วยงานปฏิบัติไม่น านโยบาย แผน มาตรการการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไป
ปฏิบัติ 

- นโยบาย แผน และมาตรการท่ี สผ. ก าหนด
ไม่ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของ
หน่วยงาน และข้อตกลงระหว่างประเทศ 
- หน่วยงานปฏิบัติไม่น านโยบาย แผน มาตรการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๒. ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
- เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ ทันสมัย/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- ศั ก ยภ าพ ของบุ คล าก ร  สผ . มี ค วาม รู้
ความสามารถท่ีแตกต่างกัน 
- ค่ านิ ยม และ วัฒ น ธรรม ข อ งบุ ค ลาก ร 
ในการมีจิตบริการและรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความแตกต่างกัน 
- บุคลากร สผ. ยังไม่สามารถปรับเป ล่ียน
พฤติกรรมและค่านิยมในการท างานท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

- เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
- เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ถูก
น ามาใช้/ไม่มีประสิทธิภาพ 
- บุคลากร สผ. บางส่วนยังมี ศักยภาพ 
พฤติกรรม และค่านิยมท่ีไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

๓. ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบฐานข้อมู ลและระบบสารสน เทศ 
ท่ี พั ฒ นาขึ้ น ไม่ สามารถใช้ งาน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 
- ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้น ไม่ สามารถ
เช่ือมโยงข้ อมู ลกับหน่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้ อ ง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ท่ีพัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

๔. ด้าน
ภาพลักษณ์
องค์กร 

- ภาคส่วน ต่างๆ  ไม่ เข้ าใจและไม่ ชัด เจน 
ในบทบาทการด าเนินงานร่วมกับ สผ. 
- ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สนใจน านโยบาย 

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในบางภารกิจ ยังไม่
เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานร่วมกับ สผ. 



๓๑ 

 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงทั้งหมดจากการค้นหา ความเสี่ยงท่ีส าคัญขององค์กร 

แผน มาตรการของ สผ. ไปปฏิบัติ 
- ประชาชนไม่เช่ือถือหน่วยงานรัฐ 
- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า สผ. มีความเส่ียงท่ัวไป จ านวน ๗ ประเด็น ดังนี้ 
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่  
 (๑) นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และไม่สามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 (๒) หน่วยงานปฏิบัติไม่น านโยบาย แผน หรือมาตรการการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 
๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks : O) จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่  
 (๑) เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า  
 (๒) เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ถูกน ามาใช้/ไม่มีประสิทธิภาพ  
 (๓) บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ พฤติกรรม และค่านิยมท่ีไม่สอดคล้องกับค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์กร 
๓) ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี สารสน เทศ ( Information Technology Risks : IT) จ าน วน  

๑ ประเด็น ได้แก่  
 (๑) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/  

ไม่คุ้มค่า 
๔) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputational Risks : R) จ านวน ๑ ประเด็น ได้แก่  

(๑) ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในบางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ร่วมกับ สผ. 

ส าหรับความเส่ียงการทุจริต ได้ระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต ในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด จ านวน ๒ กระบวนงาน ๗ ประเด็นความเส่ียง ได้แก่  

๑) การขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ ประเด็น ได้แก่  
(๑) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๒) การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้เสนอขอเป็นผู้ช านาญการ ของคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง  

การขอรับใบอนุญาตฯ 



๓๒ 

 

(๓) การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

(๔) การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า 
(๕) การออกใบอนุญาตล่าช้า 

๒) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือ  
การด าเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ในเบ้ืองต้นยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๒) ความไม่สม่ าเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจท่ีแตกต่างกัน
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

(๓) การไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตามก าหนดเวลา 

โดยมีรายละเอียดของการให้คะแนนความเส่ียง แสดงดังตารางท่ี ๔-๑ 
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ตารางที่ ๔-๑ การให้คะแนนความเสี่ยงของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) 
S1 นโยบาย แผน และ

มาตรการไม่ทันต่อ
สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ภารกิจของหน่วยงาน 
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

กรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของ สผ.  
ยังไม่ครอบคลุม และไม่
ทันต่อสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลง หรือ
ประเด็นนโยบาย/
ข้อตกลงใหม่ๆ  
ไม่สามารถขับเคล่ือน 
การด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ
ของหน่วยงาน และ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 

๓ ๔ ๑๒ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 
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รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

S2 หน่วยงานปฏิบัติไม่น า
นโยบาย แผน หรือ
มาตรการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

- มีกฎหมายอื่นท่ี
ก าหนดให้จัดท าแผน
ลักษณะบูรณาการ
จ านวนมาก ท าให้แผน 
ท่ีด าเนินการโดย สผ. 
ได้รับความสนใจในการ
น าไปสู่การปฏิบัติน้อย 
- หน่วยงานไม่ได้รับ
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

นโยบาย แผน มาตรการ
ท่ีก าหนดไม่สามารถ
ขับเคล่ือนให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศมี 
ความสมดุลและยั่งยืนได้ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
 
 
 
 
 

๔ ๔ ๑๖ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

  



๓๕ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks : O) 
O1 เรื่องร้องเรียนได้รับ 

การแก้ไข/จัดการล่าช้า 
- ผู้รับผิดชอบไม่ตอบ
เรื่องร้องเรียน ภายใน
เวลาท่ีก าหนด ๑๕ วัน  
- เรื่องร้องเรียนมี
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลายปัจจัยหรือหลาย
หน่วยงาน ท าให้ใช้เวลา
ในการด าเนินการ 

กระทบต่อภาพลักษณ์ 
และความเช่ือมั่นท่ีมี 
ต่อหน่วยงาน 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักภาระรับผิดชอบ 

๓ ๕ ๑๕ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

  

O2 เครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไม่ถูก
น ามาใช้/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

- ขาดการพัฒนา
เครื่องมือ/มาตรการ
ใหม่ๆ ท่ีขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมี

- ส้ินเปลืองงบประมาณ
ในการพัฒนาเครื่องมือ 
- สผ. ไม่มีกลไกหรือ
มาตรการจูงใจในการ
ขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

๓ ๔ ๑๒ 
(สูง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  



๓๖ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ประสิทธิภาพ 
- ขาดกลไกในการน า
เครื่องมือไปใช้ 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับ 
ภาคส่วนต่างๆ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักการมีส่วนร่วม 

O3 บุคลากร สผ. บางส่วนยัง 
มศัีกยภาพ พฤติกรรม 
และค่านิยมท่ีไม่
สอดคล้องกับค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีน ามาวิเคราะห์เพื่อ 
การพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ 
- ขาดการขับเคล่ือน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การของ สผ.  

ไม่สามารถสร้างบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพ พฤติกรรม 
และค่านิยมได้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลง และ
สอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 
 

๓ ๔ ๑๒ 
(สูง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  



๓๗ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

แก่บุคลากรทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risks : IT)    
IT1 ระบบฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นไม่สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

- ขาดการวางแผน หรือ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ 
แนวทางหรือมาตรฐาน
ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของ สผ. 
- ขาดการดูแลและ
ขับเคล่ือนการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

- ส้ินเปลืองงบประมาณ
ในการพัฒนาระบบ 
- ขาดเครื่องมือใน 
การขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน  
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
 

๔ ๓ ๑๒ 
(สูง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  



๓๘ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputational Risks : R) 
R1 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใน

บางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ 
ไม่รับรู้ และไม่ให้
ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานร่วมกับ สผ. 
 
 

- ขาดการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานของ สผ. 
ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และขาดการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
และน่าสนใจ 
- ขาดการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 
 

- ผลงาน และภาพลักษณ์ 
สผ. ไม่เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สาธารณชน 
- ขาดเครือข่ายในการ
ร่วมด าเนินการ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
 
 

๒ ๔ ๘ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

  



๓๙ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risks : C) 
๑. กระบวนงานการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
C1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของเอกสาร 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบยัง
มีความไม่เข้าใจ
รายละเอียดข้อมูล 
ในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของ
เอกสาร 

เกิดความล่าช้า 
ในการตรวจสอบเอกสาร 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักนิติธรรม 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  

C2 การใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาผู้เสนอขอเป็น
ผู้ช านาญการ ของ
คณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองการขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

ความไม่สม่ าเสมอในการ
พิจารณาผู้เสนอขอเป็น
ผู้ช านาญการ โดยใน
หลักการพิจารณาจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางท่ีก าหนด 

การพิจารณาผู้เสนอขอ
เป็นผู้ช านาญการ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันส่งผล
ต่อความเช่ือมั่นในการ
พิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตฯ และ 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๔๐ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

แต่ในบางครั้งอาจยังมี
การใช้ดุลยพินิจท่ี
แตกต่างกันของ
คณะอนุกรรมการ 

การสัมภาษณ์
ผู้ช านาญการ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักภาระรับผิดชอบ 
- หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
- หลักการกระจาย
อ านาจ 
- หลักนิติธรรม 
- หลักความเสมอภาค 
- หลักคุณธรรม/
จริยธรรม 
 



๔๑ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

 
C3 การใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา 
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

ความไม่สม่ าเสมอในการ
พิจารณาผู้เสนอขอเป็น
ผู้ช านาญการ โดยใน
หลักการพิจารณา 
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางท่ีก าหนด 
แต่ในบางครั้งอาจ 
ยังมีการใช้ดุลยพินิจ 
ท่ีแตกต่างกันของ
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา 
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 

การพิจารณาผู้เสนอขอ
เป็นผู้ช านาญการ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันส่งผต่อ 
ความเช่ือมั่นในการพิจารณา 
การขอรับใบอนุญาตฯ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักภาระรับผิดชอบ 
- หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
- หลักการกระจายอ านาจ 
- หลักนิติธรรม 
- หลักความเสมอภาค 

๑ ๕ ๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๔๒ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

- หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

C4 การแจ้งผลการพิจารณา
ล่าช้า 

เจ้าหน้าท่ีต้องการดึง
เรื่องไว้ เพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์ 
 

- เกิดความล่าช้าในการ
แจ้งผลการพิจารณา 
- เกิดข้อร้องเรียนจาก 
การเรียกรับผลประโยชน์ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 

๑ ๕ ๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  

C5 การออกใบอนุญาตล่าช้า 
 

เจ้าหน้าท่ีเก็บเรื่องไว ้
ไม่เร่งด าเนินการออก
ใบอนุญาต 

- กระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตไม่เป็นไปตาม 
ท่ีกฎหมายก าหนด และ 
การออกใบอนุญาตล่าช้า
ท าให้นิติบุคคล ได้
ใบอนุญาตไม่ต่อเนื่องกับ

๒ ๕ ๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๔๓ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

ใบนุญาตเดิม 
- เกิดข้อร้องเรียนจาก 
การเรียกรับผลประโยชน์ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักภาระรับผิดชอบ 
- หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม/
จริยธรรม 
 
 
 



๔๔ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

 
๒. กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซ่ึงผู้ด าเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
C6 การตรวจสอบและพิจารณา

รายงานฯ ในเบื้องต้นยังไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ยังขาดแนวทางการจัดท า
รายงานฯ ในบางประเภท
โครงการ 

เกิดความล่าช้าในขั้นตอน
การตรวจสอบและ
พิจารณารายงาน  
ในเบื้องต้นต่อ EIA 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  

C7 ความไม่สม่ าเสมอใน 
การพิจารณาให้ความเห็น
ต่อรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยใน

ยังขาดแนวทาง 
การพิจารณารายงานฯ 
ส าหรับ คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ในบาง

การพิจารณารายงานฯ  
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นใน
การขั้นตอนการพิจารณา

๒ ๕ ๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๔๕ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

หลักการพิจารณารายงานฯ 
จะเป็นไปตามหลักวิชาการ 
แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้
ดุลยพินิจท่ีแตกต่างกัน 
ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ 

ประเภทโครงการ รายงาน EIA ของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 

C8 การไม่สามารถแจ้ง 
ผลการพิจารณาได้ 
ตามก าหนดเวลา 

ไม่สามารถรับรองมติการ
ประชุม / รับรองรายงาน
การประชุม เพื่อใช้ในการ
แจ้งผลการในการพิจารณา
ได้ 

การแจ้งผลไม่ทันเวลา
ตามท่ีก าหนด ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการน าผล
การพิจารณาไปใช้ใน
ขั้นตอนของการขออนุมัติ/
อนุญาตโครงการต่อไป 
ผลกระทบธรรมภิบาล 
- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 

๑ ๕ ๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๔๖ 

 

รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น/ผลกระทบตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนความเสี่ยง  
(Risk Score) ระดับ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเสี่ยง 

โอกาส 
(Likelihood) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ

ได้ 
ไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

- หลักการตอบสนอง 



๔๗ 

 

เมื่อพิจารณาให้คะแนนความเส่ียงแล้ว  สผ. น าความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้  มาจัดล าดับ 
ความเส่ียง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาวิธีตอบสนองความเส่ียงตามความส าคัญท่ีควรจัดการก่อนหลัง ได้แก่  
ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงน้อย ดังแสดงในแผนภูมิความเส่ียงใน 
ภาพท่ี ๔-๑ 

โอกาสที่จะเกิด 

(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

 

๒๕ 

๔ ๔ 

 

๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ 

 

๓ 

 

๖ ๙ 

 

๑๒ 

 

๑๕ 

๒ ๒ 

 

๔ ๖ 

 

๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ 

 

 

๔ ๕ 

ภาพที่ ๔-๑ การจัดล าดับความเสี่ยง 

ระดับคะแนน แถบส ี ระดับความเสี่ยง 
๑ – ๔  น้อย 
๕ – ๙  ปานกลาง 

๑๐ – ๑๖  สูง 
๑๗ – ๒๕  สูงมาก 

S2 

O3 

R1 

O2 

C1 C2 C3 C4 

C5 

C6 

C7 

S1 

IT1 

O1 

C8 



๔๘ 

 

หลังจากนั้น  ได้น ามาประเมินว่ามาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีด าเนินการในปัจจุบัน เพื่ อลด 
ความเส่ียง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ตามค าอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ี
หน่วยงานมีในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาวิธีจัดการความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป  โดยสามารถสรุปการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงในปัจจุบัน ดังตารางท่ี ๔-๒ 
  

ระดับ 
ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีหน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับท่ี
สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญ 
แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานท่ียอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล  
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงได้ 

 
ตารางที่ ๔-๒ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของ สผ.  
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คุณภาพ 
การ

ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๑ - ๔ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๕ - ๙ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  
๑๐ - ๒๕ 

IT1 ระบ บ ฐาน ข้ อ มู ลแ ละ ระบ บ สารสน เท ศ 
ท่ี พั ฒ น าขึ้ น ไม่ ส าม ารถ ใช้ ง าน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่อนข้าง
ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในบางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ 
ไม่รับรู้ และไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ร่วมกับ สผ. 

C5 การออกใบอนุญาตล่าช้า 
C1 เจ้ าห น้ า ท่ี ต ร วจส อ บ คว าม ถู ก ต้ อ งแ ล ะ 

ความสมบูรณ์ของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

IT1

1 

C5 

R1 

C1 



๔๙ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คุณภาพ 
การ

ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๑ - ๔ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๕ - ๙ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  
๑๐ - ๒๕ 

C2 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้เสนอขอเป็น
ผู้ช านาญการของคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง 
การขอรับใบอนุญาตฯ 

ดี 
 
 
 
 

ต่ า ค่อนข้าง
ต่ า 

 

 

ปานกลาง 
 

C3 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

C4 การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า 
C6 การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ในเบ้ืองต้น

ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
C8 การไม่สามารถแจ้งผลการพิ จารณาได้ตาม

ก าหนดเวลา 
S2 หน่วยงานปฏิบั ติไม่น านโยบาย แผน หรือ

มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

พอใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ค่อนข้าง
สูง 
 
 
 
 
 

O1 เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
S1 น โย บ าย  แ ผน  และ ม าต รก าร ไม่ ทั น ต่ อ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลง และไม่สามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของหน่วยงาน และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

O2 เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไม่ถูกน ามาใช้/ไม่มีประสิทธิภาพ 

O3 บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ พฤติกรรม 
และค่านิยมท่ีไม่สอดคล้องกับค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

C7 ความไม่สม่ าเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใน
หลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามหลัก

O1 

S2 

S1 

O3 

O2 

C7 

C3 

C4 

C8 

C6 

C2 



๕๐ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คุณภาพ 
การ

ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๑ - ๔ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

๕ - ๙ 

คะแนน 
ความเสี่ยง  
๑๐ - ๒๕ 

วิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจท่ี
แตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

 
ความเส่ียง ท่ี ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ  และผ่านการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเส่ียงท่ีด าเนินการในปัจจุบันแล้ว  น ามาพิจารณาคัดเลือกการจัดการความเส่ียงตามประเภทของ 
ความเส่ียง รายละเอียดดังตารางท่ี ๔-๓ 



๕๑ 

 

ตารางที่ ๔-๓ การคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) 

S2 หน่วยงานปฏิบัติไม่น านโยบาย แผน หรือ
มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๔ ๔ ๑๖ 

(สูง) 

๔ 

(น้อย) 

ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้

ความเข้าใจต่อนโยบาย แผน 

มาตรการให้แก่ภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง 

S1 นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของ
หน่วยงาน และข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๓ ๔ ๑๒ 

(สูง) 

๔ 

(น้อย) 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ สผ. 

เพื่อก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานของ สผ. ให้

สอดคล้องและตอบสนองกับ

ทิศทางและสถานการณ์

ปัจจุบันของประเทศ  

 

 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง 



๕๒ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks : O) 

O1 เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า ๓ ๕ ๑๕ 

(สูง) 

๔ 

(น้อย) 

มีคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ท่ีก าหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ

และระยะเวลาในการจัดการ 

ข้อร้องเรียน 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง 

 

O2 เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ถูกน ามาใช้/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

๓ ๔ ๑๒ 

(สูง) 

๙ 

(ปานกลาง) 

๑) ว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษา

เครื่องมือใหม่ๆ 

๒) ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการใช้

เครื่องมือ 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง 

O3 บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ 

พฤติกรรม และค่านิยมท่ีไม่สอดคล้องกับ

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

๓ ๔ ๑๒ 

(สูง) 

๙ 

(ปานกลาง) 

อบรมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในเรื่องการด าเนินงาน 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง 



๕๓ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risks : IT)    

IT1 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

๔ ๓ ๑๒ 

(สูง) 

๙ 

(ปานกลาง) 

๑) ก ากับดูแลโครงการด้าน 
การพัฒนาเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลผ่านคณะท างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของ สผ. 
๒) ให้ค าแนะน ากอง/กลุ่ม
อิสระในการด าเนินงาน 
๓) จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และมาตรฐานในการจัดท า
เว็บไซต์และฐานข้อมูลของ สผ. 

ปานกลาง จัดท าแผน 

การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputational Risks : R) 

R1 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในบางภารกิจ ยังไม่
เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานร่วมกับ สผ. 
 

๒ ๔ ๘ 

(ปาน

กลาง) 

๔ 

(น้อย) 

ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ค่อนข้างต่ า จัดท าแผน 

การควบคุม

ภายใน 



๕๔ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risks : C) 

๑. กระบวนงานการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
C5 การออกใบอนุญาตล่าช้า 

 
๒ ๕ ๑๐ 

(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ 
๒) จนท. สผ. ท าการเปิดสิทธิ
ให้นิติบุคคล ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๑๕ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาก่อนด าเนินการ 
๓) ก าหนดให้นิติบุคคล ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สผ. 
จะเปิดสิทธิให้ช าระเงินภายใน 
๑๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

ปานกลาง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๕๕ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ก่อนจะด าเนินการออกใบอนุญาต 
๔) ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี สผ. 
ด าเนินการออกใบอนุญาต 
ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ี
กรมบัญชีกลางออกใบเสร็จ 
รับเงินค่าธรรมเนียม 
๕) เผยแพร่/ช้ีแจง ข้อมูล

เกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต ให้นิติบุคคลทราบ

อย่างชัดเจน 

C3 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

๑ ๕ ๕ 
(ปาน

กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคณะกรรมการฯ ผู้ช านาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอก ท่ีม ี
ความเช่ียวชาญในด้านท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้

ค่อนข้างต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๕๖ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

ความเห็นชอบผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตฯ โดยใช้มติ
คณะกรรมการ เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณา 

C4 การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า ๑ ๕ ๕ 
(ปาน

กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคู่มือการขอรับใบอนุญาตฯ  
และจัดท าผังขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยผู้มีอ านาจ 
ลงนามจะแจ้งผลผู้ขอรับ
ใบอนุญาตภายใน ๕ วัน ท าการ 

ค่อนข้างต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 

C1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสมบูรณ์ของเอกสาร  
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคู่มือแนวทางการขอรับ

ใบอนุญาตฯ ส าหรับ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ในการพิจารณาความถูกต้อง

และสมบูรณ์ของค าขอ และ

ต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๕๗ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

เอกสารประกอบค าขอเพื่อให้

เจ้าหน้าท่ียึดถือปฏิบัติ 

C2 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้เสนอขอ
เป็นผู้ช านาญการ ของคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองการขอรับใบอนุญาตฯ 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีคู่มือการขอรับใบอนุญาตฯ 

๒) จัดท าแบบฟอร์มการให้

คะแนนการสัมภาษณ์

ผู้ช านาญการ ซึ่งคณะอนุกรรมการ 

สามารถใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการให้คะแนนรวมทั้ง

แนวทางในการใช้ดุลยพินิจ 

ของอนุกรรมการ 

 

 
 
 
 

ต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๕๘ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

๒. กระบวนงานการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือ 

ผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

C7 ความไม่สม่ าเสมอในการพิจารณาให้ความเห็น
ต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตาม
หลักวิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจ
ท่ีแตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

๒ ๕ ๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) จัดท าแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส าหรับสาขาวิชาเดียวกัน 
ของโครงการประเภทเดียวกัน 
๒) มีคู่มือคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน
พิจารณา EIA รวมท้ังแนวทาง 
ในการใช้ดุลยพินิจ และการลงมติ
ในการประชุมได้ 
 

ค่อนข้างสูง จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๕๙ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

๓) การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือผู้เช่ียวชาญในคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการพิจารณารายงาน 

EIA โดยมีท่ีมาจากการเปิดรับ 

การคัดเลือกเป็นการท่ัวไป 

C8 การไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตาม
ก าหนดเวลา 

๑ ๕ ๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีแนวทางการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี เพื่อใช้ในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของ คชก. 
อย่างเคร่งครัด 
๒) ด าเนินการรับรองมติการ
ประชุมให้แล้วเสร็จในท่ีประชุม 

ค่อนข้างต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 

C6 การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ  
ในเบื้องต้นยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
ยึดถือปฏิบัติ 

ต่ า จัดท าแผนบริหาร

จัดการความเส่ียง

การทุจริต 



๖๐ 

 

รหัส 

ความ

เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยง  

(Risk Score) 
ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุมหรือการ
จัดการที่ด าเนินการ 

ในปัจจุบนั 
(กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

คะแนน 

(L X I) 

๒) มีแบบรายการเอกสาร
ประกอบการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในเบื้องต้น 
๓) จัดท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ในแต่ละประเภท  
ให้มีความชัดเจน รวมถึง 
มีการปรับปรุงให้มีความเป็น
ปัจจุบันเป็นระยะ 
๔) จัดท าแผนงานการเพิ่ม
ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  
ท้ังด้านวิชาการ และด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

 



๖๑ 

 

๔.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
จากการคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง พบว่า สผ. มีวิธีการจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง จ านวน ๔ ประเด็นความเส่ียง  
๒. จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต จ านวน ๗ ประเด็นความเส่ียง 
๓. จัดท าแผนการควบคุมภายใน จ านวน ๓ ประเด็นความเส่ียง 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี ๔-๔ ๔-๕ และ ๔-๖ ตามล าดับ 



๖๒ 

 

ตารางที่ ๔-๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

S2 หน่วยงานปฏิบัติ 
ไม่น านโยบาย แผน 
หรือมาตรการการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไป
ปฏิบัติ 

๑๖ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อนโยบาย 
แผน มาตรการให้แก่
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ค่อนข้างสูง ๑) การสร้างการ
ส่ือสาร ความเข้าใจ 
และประชาสัมพันธ์ 
๒) การก าหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
นโยบาย แผน 
มาตรการร่วมกับ
หน่วยงานปฏิบัติ 
๓) การใช้กลไก
คณะกรรมการ
ระดับชาติท่ี สผ. เป็น
ฝ่ายเลขานุการ ในการ

- ๑) ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดของแผน 
 
๒) จ านวนรายงาน
การติดตาม
ประเมินผลท่ีเสนอ
เข้าสู่กลไกระดับชาติ 

๑) ขั้นตอนยก
ร่างแผน/กยผ. 
กลช. กปอ. 
กชพ. กธศ.  
๒) เมื่อจัดท า
แผนแล้วเสร็จ/
กยผ. กลช. กปอ. 
กชพ. กธศ.  
๓) ปีละ ๑ ครั้ง/
กยผ. กลช. 
กปอ. กชพ.  
กธศ. กตป. 



๖๓ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

มอบหมายหน่วยงาน
เป็นเจ้าภาพหลักใน
การขับเคล่ือนนโยบาย 
แผน มาตรการ และ
บรรลุเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด  
๔) ติดตามประเมินผล
นโยบาย แผน 
มาตรการ และรายงาน
สู่กลไกระดับชาติอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ทุก
ครึ่งแผน และปีส้ินสุด
ของแผน 
 



๖๔ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

O1 เรื่องร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข/จัดการ
ล่าช้า 

๑๕ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

มีคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียน  
ท่ีก าหนดขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียน 

ปานกลาง ๑) ปรับปรุงระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
สผ.  
๒) ติดตามและรายงาน
สถานภาพการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
ประจ าเดือนเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

- ร้อยละเรื่องร้องเรียน 
ท่ีด าเนินการแจ้งตอบ 
ผู้ร้องภายใน ๑๕ วัน 

เดือนละ ๑ 
ครั้ง/กตป. 

S1 
 

นโยบาย แผน และ
มาตรการไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลง 
และไม่สามารถ
สนับสนุนการ

๑๒ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

มีการจัดท าแผน 
กลยุทธ์ สผ. เพื่อ
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของ สผ. 
ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองกับทิศทาง

ค่อนข้างสูง 
 

 

 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ สผ. ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 
 

- ๑) ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
สผ. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/

สลก. 
 
 
 



๖๕ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ภารกิจของ
หน่วยงาน และ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

และสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศ 

 

 

 

 

๒) ทบทวนแผน 
กลยุทธ์ของ สผ. พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 

๒) ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
ทบทวนแผนกลยุทธ์
ของ สผ. พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖/ 

สลก. 
 

 



๖๖ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

O2 เครื่องมือในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไม่ถูก
น ามาใช้/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑๒ 

(สูง) 

๙ 

(ปาน
กลาง) 

๑) ว่าจ้างท่ีปรึกษา
ศึกษาเครื่องมือใหม่ๆ 
๒) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้
เครื่องมือ 

ค่อนข้างสูง ๑) จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและ
ช้ีแจงแนวทางการ
จัดเก็บเงินเข้ากองทุน
ส่ิงแวดล้อมฯ 
 
 
 

๒๐๘,๘๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีส่งเงินเข้ากองทุน
ส่ิงแวดล้อมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/

กบก. 



๖๗ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒) มีการศึกษาเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมใหม่ๆ 
เพื่อน ามาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี ้
 ๒.๑) การจัดท าผัง
ภูมินิเวศแหล่ง
ธรรมชาติรายประเภท 
ในพื้นท่ีภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑) ผังกายภาพภูมินิเวศ 
ส่ิงแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติประเภทโป่งพุ
ร้อน ในพื้นท่ีภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ๒ พื้นท่ี  
ท่ีผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมในพื้นท่ี 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/

กธศ. 
 
 
 

กันยายน 
๒๕๖๕/ 

กลุ่มงานจัดการ
ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ 

 
 
 

      



๖๘ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.๒) การจัดท าผัง
พื้นท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรม  
รายประเภทในพื้นท่ี
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๒) แนวทางการอนุรักษ์
เครื่องมือ/กลไกการ
ขับเคล่ือน และแผนการ
ติดตามผังภูมินิเวศการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติประเภทโป่งพุ
ร้อน ในพื้นท่ีภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) ๒ พื้นท่ี 
(๑) ผังการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่า ในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง  
๔ จังหวัด 
 
 

กันยายน ๒๕๖๕/ 
กลุ่มงานจัดการ

ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ 



๖๙ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๒) ระบบฐานข้อมูลผัง
พื้นท่ีอนุรักษ์แหล่ง
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
ประเภทย่านชุมชนเก่า 
ในภาคเหนือตอนล่าง ๙ 
จังหวัด ท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอื่นๆ 
๓) จ านวนจังหวัดท่ีอยู่
ในขั้นตอนการประกาศ
พื้นท่ีย่านชุมชนเก่าเป็น
มรดกจังหวัด ๙ จังหวัด 
 



๗๐ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.๓) การจัดท า
มาตรการการสร้าง
แรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า 

๒,๒๐๐,๐๐๐ คู่มือการใช้
มาตราการสร้าง
แรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์กรงุ
รัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่าเพื่อรักษาอัต
ลักษณ์ของพื้นท่ี และ
ระบบนิเวศเมืองเก่า 
และส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 
 

กันยายน ๒๕๖๕/ 
กลุ่มงานอนุรักษ์
และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า 



๗๑ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) การศึกษาและการ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
เชิงพื้นท่ี 
 ๓.๑) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔,๑๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑) หน่วยงานและ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถเช่ือมต่อและ
น าเข้าข้อมูลในระบบ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกแบบ

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/ 

กชพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตโนมัติ เพื่อให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
๒) ระบบบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมฯ 
ท่ีเป็นกลไกและ
เครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในภาพรวมของพื้นท่ี
ได้อย่างทัน
สถานการณ์ และ
สนับสนุนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 
๓) การรายงาน 
(Dashboard) และ
การแสดงผลการ
ประเมินสถานภาพ
และคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมตามหลัก
วิชาการท่ีง่ายต่อ
ความเข้าใจของ
สาธารณชน เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคล่ือนและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 ๓.๒) การจัดวาง
แผนผังภูมินิเวศใน
พื้นท่ีภาคเหนือเพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
เชิงพื้นท่ีให้สมดุลและ
ยั่งยืน 
 ๓.๓) การบริหาร
จัดการพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

๒,๙๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

ติดตามการ
ด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของ
ภาคประชาสังคม 
แผนผังภูมินิเวศ 
ในพื้นท่ีภาคเหนือเพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
เชิงพื้นท่ีให้สมดุลและ
ยั่งยืน 
 
๑) รายงาน
สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และ
ข้อมูลอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องในเขต
พื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัด
สมุทรปราการ และ
จังหวัดเชียงใหม่-
จังหวัดล าพูน  
๒) ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการพื้นท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ท่ีประกอบด้วยระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม และ
ระบบรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔) ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจเพื่อ
สนับสนุนและ
ขับเคล่ือนการผลิตและ
การบริโภคท่ียั่งยืน : 
การผลิตท่ียั่งยืน 
๕) การประสาน 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
น าเครื่องมือการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

แนวคิดการศึกษา
มาตราการทาง
เศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจเพื่อ
สนับสนุนและ 
 
 
 
 
จ านวนหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีน า
เครื่องมือการบริหาร
จัดการฯ ไปใช้ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ต.ค. ๒๕๖๔ - 
ก.ย. ๒๕๖๕)/
กวม./กยผ. 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/

กลช. 
 
 



๗๘ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

และส่ิงแวดล้อมไปใช้
ประโยชน์ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนิน 
งานอย่างต่อเนื่อง 
๖) การจัดท าเครื่องมือ
ประสานความร่วมมือ
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖.๑) ศึกษาและ
จัดท าเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการ
ประสานการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มีเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการ
ประสานการจัดการ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
ท่ีผ่านการหารือ

 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕/

กปอ. 



๗๙ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

การหารือกับภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.๒) ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ี
เกี่ยวข้องผ่านการจัด
ประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานท่ี สผ. เป็น
ฝ่ายเลขานุการ เพื่อ
รับทราบความคืบหน้า
และปญัหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
 
 

 
 
- 

ร่วมกับภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
ระดับความส าเร็จใน
การประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน/ใช้งาน
เครื่องมือตาม
นโยบายและแผนท่ี
ก าหนดไว้ 



๘๐ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

O3 บุคลากร สผ. 
บางส่วนยัง 
มศัีกยภาพ 
พฤติกรรม และ
ค่านิยมท่ีไม่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมของ
องค์กร 

๑๒ 

(สูง) 

๙ 

(ปาน
กลาง) 

อบรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
เรื่องการด าเนินงาน 
คุณธรรม จริยธรรม 

ค่อนข้างสูง ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สผ. โดยก าหนดความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น ใน
แต่ละต าแหน่ง/ระดับ 
รวมท้ัง ก าหนดแนวทาง
การขับเคล่ือนหรือ
เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรแก่
บุคลากร สผ. ในแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๖ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) 

- ๑) แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สผ. แต่ละ
ต าแหน่ง/ระดับ  
๒) แนวทางการ
เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กรแก่บุคลากร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕/สลก. 



๘๑ 

 

ตารางท่ี ๔-๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กระบวนงานการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

C5 การออกใบอนุญาต
ล่าช้า 
 

๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีค าส่ังแต่งต้ัง
มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ในการด าเนินการ 
๒) จนท. สผ. ท าการ
เปิดสิทธิให้นิติบุคคล 
ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๑๕ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

ปานกลาง ๑)  พัฒนาระบบงาน
บริการ e-Service  
ในการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิจัดท า
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ให้
สามารถย่ืนค าขอและ
ช าระค่าธรรมเนียมการ
ขอรับใบอนุญาตผ่าน
ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

- ร้อยละของจ านวน
นิติบุคคลฯ  
ท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนดต่อจ านวน
นิติบุคคลท่ีผ่าน 
หลักเกณฑ์การ
สัมภาษณ์ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กพส. 

 



๘๒ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓) ก าหนดให้นิติ
บุคคล  
ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง 
สผ. จะเปิดสิทธิให้
ช าระเงินภายใน ๑๕ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา ก่อนจะ
ด าเนินการออก
ใบอนุญาต 
๔) ก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ี สผ.

ช่องทางอื่นๆ และมีการ
ออกใบเสร็จรับเงินทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
รวมถึงให้รองรับการ
ออกใบอนุมัติ/
ใบอนุญาต/เอกสารทาง
ราชการได้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือการ
อนุมัติผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒) จัดประชุมสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ 
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิจัดท ารายงานการ



๘๓ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการออก
ใบอนุญาต ภายใน 
๗ วัน นับจากวันท่ี
กรมบัญชีกลาง 
ออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม 
๕) เผยแพร่/ช้ีแจง 
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้นิติบุคคล
ทราบอย่างชัดเจน 

ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงรับ
ฟังความคิดเห็นจากนิติ
บุคคลผู้รับบริการต่อการ
ประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตในกระบวนการ/
ขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาต 

C3 การใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา
อนุญาตของ

๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคณะกรรมการฯ 
ผู้ช านาญการพิจารณา
ผู้มีสิทธิขอรับ

ค่อนข้างต่ า มีคณะกรรมการฯ 
ผู้ช านาญการพิจารณา 
ผู้มีสิทธิขอรับ

- มีผลการพิจารณา 
โดยเป็นมติท่ีประชุม 
ซึ่งมีการพิจารณา

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กพส. 

 



๘๔ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ
พิจารณาผู้มีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
 

ใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภายนอก ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในด้านท่ี
เกีย่วข้อง เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบผู้มีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
โดยใช้มติคณะกรรมการ 
เพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณา 

ใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภายนอก ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในด้านท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้มี
สิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 
โดยใช้มติ
คณะกรรมการ 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณา 

แบบองค์กรกลุ่ม 

C4 การแจ้งผลการ
พิจารณาล่าช้า 

๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคู่มือการขอรับ
ใบอนุญาตฯ  
และจัดท าผังขั้นตอน

ค่อนข้างต่ า ๑) ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนตาม

- ร้อยละของการแจ้ง
ผลการพิจารณา
เป็นไปตาม พรบ. 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กพส. 

 



๘๕ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

การขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิท า
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยผู้มี
อ านาจลงนามจะแจ้ง
ผลผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายใน ๕ วัน  
ท าการ 

พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ปรับปรุงคู่มือการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นมี
สิทธิท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
๓) ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด
ราย 
บุคคลเพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

อ านวยความสะดวก 



๘๖ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตามคู่มือให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

C1 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของ
เอกสาร ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

มีคู่มือแนวทางการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
พิจารณาความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของค าขอ 
และเอกสารประกอบ
ค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
ยึดถือปฏิบัติ 

ต่ า ปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนในศูนย์กลาง
ข้อมูลคู่มือส าหรับ
ประชาชน http://www. 
info.go.th/ ในกระบวน 
การขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

- จัดท าคู่มือแนวทางฯ 
การปฏิบัติงาน 
แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่การใช้อย่าง
เป็นทางการ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กพส. 

 

C2 การใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา 
ผู้เสนอขอเป็น

๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีคู่มือการขอรับ
ใบอนุญาตฯ 
๒) จัดท าแบบฟอร์ม

ต่ า ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
แนวทางการให้คะแนน
การสัมภาษณ์

- จัดท าแนวทางการให้
คะแนน การพิจารณา
การขอรับใบอนุญาต

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กพส. 

 



๘๗ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช านาญการ  
ของคณะอนุ 
กรรมการ
กล่ันกรองการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

การใหค้ะแนนการ
สัมภาษณ์ผู้ช านาญการ 
ซึ่งคณะอนุกรรมการ 
สามารถใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการให้
คะแนนรวมทั้ง
แนวทางในการใช้ดุลย
พินิจของอนุกรรมการ 

ผู้ช านาญการ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ได้แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่การใช้อย่าง
เป็นทางการ 

๒. กระบวนงานการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซ่ึงผู้ด าเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
C7 ความไม่สม่ าเสมอ

ในการพิจารณาให้
ความเห็นต่อรายงาน
การประเมินผลกระทบ 

๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) จัดท าแนวทางการ
พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ของ

ค่อนข้างสูง ๑) พัฒนาและจัดท า 
แนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ของ

๕๑๘,๒๐๐ 
 
 
 

๑) จัดท าแนวทางฯ  
ได้แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่ให้ใช้อย่าง 
เป็นทางการ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กวผ. 



๘๘ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่ิงแวดล้อม โดยใน
หลักการพิจารณา
รายงานฯ จะเป็นไป
ตามหลักวิชาการ แต่
บางครั้งอาจยังมีการ
ใช้ดุลยพินิจท่ีแตกต่าง 
กันของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
ส าหรับสาขาวิชา
เดียวกัน ของโครงการ
ประเภทเดียวกัน 
๒) มีคู่มือ
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ซึ่ง
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ 
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานพิจารณา 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
ให้ครอบคลุมทุกประเภท
โครงการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ก าหนดให้จัดท า แนวทาง 
การพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับ
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

EIA รวมท้ังแนวทาง 
ในการใช้ดุลยพินิจ 
และการลงมติในการ
ประชุมได้ 
๓) การแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญใน
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงาน EIA โดยมีท่ีมา
จากการเปิดรับ 
การคัดเลือกเป็นการ
ท่ัวไป  

ด้านการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย 
๒) จัดท าการส่ือสาร
ข้อมูลองค์กร เพื่อเพิ่ม
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการพิจารณา 
EIA ต่อทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
วิชาการ และพัฒนาให้
เกิดความร่วมมือกันใน
การด าเนินงานเพื่อการ
พิจารณาและจัดท า
รายงานฯ ท่ีมีศักยภาพ 

 
 
๔๖๑,๗๐๐ 

 
 
 

 
 
๒) จัดท าการด าเนินงาน
เพื่อการส่ือสารข้อมูล
องค์กร เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมั่นในกระบวนการ
พิจารณา EIA ต่อทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้
ตามท่ีก าหนดไว้  
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ    
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าและพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมใน



๙๐ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ   
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าและพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 
ในทุกภาคส่วน เช่น 
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 
เจ้าของโครงการ/
ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
อนุญาตและก ากับดูแล
โครงการ นิติบุคคล   

ทุกภาคส่วน ได้รับ
ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น 



๙๑ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานฯ 
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์กรภาคเอกชน  
และภาคประชาชน 
สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการท่ัวไป 
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ



๙๒ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 

C8 การไม่สามารถแจ้ง 
ผลการพิจารณาได้ 
ตามก าหนดเวลา 

๕ 
(ปาน
กลาง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีแนวทาง 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ฝ่ายเลขานุการของ 
คชก. อย่างเคร่งครัด 
๒) ด าเนินการรับรอง
มติการประชุมให้ 
แล้วเสร็จในท่ีประชุม 

ปานกลาง ก าหนดให้มีตัวช้ีวัด 
การด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ี ในการแจ้งผล
การพิจารณาภายในเวลา 
ท่ีก าหนด ๗ วัน ภายหลัง
การประชุม (ด าเนินการ
ได้ตามคู่มือประชาชน  
ภายใต้ พ.ร.บ.อ านวย 
ความสะดวกฯ) 

- ร้อยละโครงการท่ี 
ด าเนินการได้ดีกว่า
มาตรฐานการให้บริการ
ตามคู่มือประชาชน 
มากกว่า ร้อยละ ๗๐ 
 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กวผ. 

C6 การตรวจสอบและ
พิจารณารายงานฯ 
ในเบื้องต้นยังไม่เป็น

๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

๑) มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการ

ต่ า ๑) จัดท าแนวทาง 
การจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบ

๕๑๘,๒๐๐ 
 
 

๑) จัดท าแนวทางฯ  
ได้แล้วเสร็จ และเป็น
แพร่ให้ใช้อย่างเป็น

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕/กวผ. 



๙๓ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานเดียวกัน พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ี ยึดถือ
ปฏิบัติ 
๒) มีแบบรายการ
เอกสารประกอบการ
พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในเบื้องต้น 
๓) จัดท าแนวทาง 
การจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ในแต่ละ

ส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม 
เพื่อให้ครอบคลุม 
ทุกประเภทโครงการ 
เพื่อให้มีกรอบแนว
ทางการจัดท า และ
พิจารณา EIA ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้
จัดท าแนวทางทาง 
การจัดท า EIA โครงการ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี และเคมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเภท ให้มีความ
ชัดเจน รวมถึงมี 
การปรับปรุงให้มีความ
เป็นปัจจุบันเป็นระยะ 
๔) จัดท าแผนงาน 
การเพิ่มศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ี ท้ังด้าน
วิชาการ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
๒) จัดอบรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มเป้าหมาย มีความ
เข้าใจ และได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการจัดท า 
และพิจารณารายงานฯ 
ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (ก าหนดไว้ใน

 
 
๖๙๘,๖๐๐ 

 
 
๒) ด าเนินการจัดการ
อบรมได้ตามก าหนด 
อย่างน้อย ๖ ครั้ง  
โดยมีจ านวนของ
ผู้เข้าร่วมอบรมท่ีมี
ความรู้หลังการอบรม
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 
๘๐ มีจ านวนของ
ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 



๙๕ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า 
“ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวนอย่างน้อย ๖ เรื่อง) 



๙๖ 

 

ตารางที่ ๔-๖ แผนการควบคุมภายใน สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการควบคุมภายใน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

IT1 ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ 
ไม่คุ้มค่า 

๑๒ 
(สูง) 

๙ 
(ปาน
กลาง) 

๑) ก ากับดูแลโครงการ
ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
และฐานข้อมูลผ่าน
คณะท างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารของ สผ. 
๒) ให้ค าแนะน ากอง/กลุ่ม
อิสระในการด าเนินงาน 
๓) จัดท าหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และมาตรฐาน
ในการจัดท าเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลของ สผ. 
 

ปานกลาง ๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และมาตรฐานใน
การจัดท าระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศของ สผ.  
๒) ติดตามความก้าวหน้าใน
การใช้งานระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศท่ีกอง/
กลุ่มอิสระพัฒนาขึ้น และ
รายงานต่อคณะท างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของ สผ. 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

กตป. 
 
 

 
กตป. 



๙๗ 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับ

ได้ 

มาตรการควบคุม 
หรือการจัดการ 
ที่ด าเนินการ 
ในปัจจุบนั 

(กรณียังไม่มี  
ให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

ระดับความ
เสี่ยงจาก
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการควบคุมภายใน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

R1 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในบางภารกิจ 
ยังไม่เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ร่วมกับ สผ. 
 
 
 

๘ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

ประชาสัมพันธ์ข่าวและ
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ค่อนข้างต่ า ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ 
สผ. โดยผนวกเรื่อง  
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม และระยะเวลาการ
ด าเนินการท่ีชัดเจน 

กุมภาพันธ์ - 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๕ 
 

สลก. 

 



๙๘ 

 

 
 
 
 

 
 
สผ. ก าหนดให้กอง/กลุ่มอิสระ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและ 

การควบคุมภายใน สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงให้กอง/กลุ่มอิสระ ด าเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในของกอง/กลุ่มอิสระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงให้ สผ. มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ 
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ง) ดังนี้ 

๕.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑) กอง/กลุ่มอิสระท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง สผ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๒) กอง/กลุ่มอิสระท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน สผ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๓) กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม และกองวิเคระห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต สผ. ภายในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพื่อน ามาจัดท าแบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต รอบท่ี ๒ รายงานผลการด าเนินการความเส่ียง 
การทุจริต ตามท่ีส านั กงาน ป.ป.ท. ก าหนด และจัดส่งให้ ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายในก าหนดวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมในภาพรวม ทส. เสนอ
ส านักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 
๕.๒ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กอง/กลุ่มอิสระรายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ท้ังนี้ จะมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเส่ียงและการประเมิน  
การควบคุมภายในจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. และผู้บริหารต่อไป 
 



๙๙ 

 

 



๑๐๐ 

 

 



๑๐๑ 

 

 
เอกสาร QR Code 

 
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 



๑๐๓ 

 

 



๑๐๔ 

 

 



๑๐๕ 

 

 



๑๐๖ 

 

 



๑๐๗ 

 

 
เอกสาร QR Code 

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของกอง/กลุ่มอิสระ   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๘ 

 

 



๑๐๙ 

 

แบบ R7 

 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กอง/กลุ่มอิสระ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันายน  ๒๕๖๕ 

รหัส

ความ

เสี่ยง 

ภารกิจ กระบวนงาน แผนงาน 

โครงการ/วตัถุประสงค์ หรือ 

ขั้นตอน 

ประเด็น 

ความ

เสี่ยง 

คะแนนความ

เสี่ยง (Risk 

Score) 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 

ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะ 

เวลา

ด าเนินการ/

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(ตามมาตรการ/

ตัวชี้วัด) 

ความเสี่ยง 

คงเหลือ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
 

 

          

ความเสี่ยงด้าน... 
 

 

          

ความเสี่ยงด้าน... 
 

 

          



๑๑๐ 

 

 

กอง/กลุ่มอิสระ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

(๑) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๒) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ............................................................... 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 

 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 

 

แบบ ปค. ๔ 



๑๑๑ 

 

ผลการประเมินโดยรวม (๓) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 ลายมือชื่อ       
 ต าแหน่ง       
 วันที่    เดือน    พ.ศ.    



๑๑๒ 

 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 

 
(๑) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(๒) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเส่ียง  

ท่ียังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๓) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

กอง/กลุ่มอิสระ    
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

(๓) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๖) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ       
 ต าแหน่ง        
 วันที่....................เดือน.....................พ.ศ..................

แบบ ปค. ๕ 



๑๑๔ 

 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
 

(๑) ระบุภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(๒) ระบุความเส่ียงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
(๓) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ์ 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

หรือไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือส่ังการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเส่ียงท่ีลดลง หรือสามารถ
ป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเส่ียงดังกล่าว 

(๕) ระบุความเส่ียงท่ียังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงตาม (๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๗) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุม

 ภายใน 

 



๑๑๕ 

 

 


