
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน 
 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน การขออนุญาตเป็นผู้มสีิทธิทำรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูม่ือประชาชน  55  วัน 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

ผลการดำเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาต 
- การออกใบอนุญาตล่าช้า 

๑๐ 
(สูง) 

๑. มอบหมายเจ้าหนา้ที่ในการดำเนินการ และกำหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ดำเนินการตามคูม่ือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นมสีิทธิทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้มี
ความชัดเจน รดักุม เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการ
เรียกรับผลประโยชน ์
๓. กำหนดเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตามคูม่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
กำหนด 
๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถยื่นคำขอและชำระคา่ธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ และมีการออก
ใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงให้รองรับการออก
ใบอนุมัติ/ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การอนุมัตผิ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
๕. กำหนดให้นิตบิุคคล ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สผ. จะเปิดสิทธิให้ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ก่อนจะดำเนินการ
ออกใบอนุญาต 
๖. จัดประชุมสมัมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการขอรับใบอนญุาตเป็น
ผู้มีสิทธิจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับ
ฟังความคิดเห็นจากนติิบุคคลผูร้ับบริการต่อการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต เมื่อวันพุธท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
๑๐๐๑ อาคาร ทิปโก้ ๒ และผ่านระบบออนไลน์ มีผูเ้ข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนา ประกอบด้วย ผู้เขา้ร่วมประชุมสมัมนาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม webex จำนวน ๑๕๐ คน โดยเป็น
ผู้แทนนิติบุคคลผูม้ีสิทธิทำรายงาน จำนวน ๑๓๐ คน และเจ้าหน้าท่ี 
สผ. จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน 
 



ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

ผลการดำเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณาผูม้ีสิทธิขอรบั
ใบอนุญาตฯ 
- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต
ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพจิารณาผู้มี
สิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 
 

๕ 
(ปานกลาง) 

มีคณะกรรมการฯ ผู้ชำนาญการพจิารณาผู้มสีิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 
ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ 
โดยใช้มติคณะกรรมการเพื่อลด 
การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

3 ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา 
- การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า 

๕ 
(ปานกลาง) 

๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรบัประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอำนวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นมสีิทธิทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๓. กำหนดเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตามคูม่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

4 ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบ 
คำขอ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบรูณ์ของเอกสาร 

๓ 
(น้อย) 

๑. มีคู่มือแนวทางการขอรบัใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขอ และ
เอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจา้หน้าท่ี ยึดถือปฏิบัต ิ
๒. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือสำหรับ
ประชาชนhttp://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

5 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และ 
การสัมภาษณผ์ู้ชำนาญการ 
- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้เสนอขอ
เป็นผู้ชำนาญการ ของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ (C๒) 

๓ 
(น้อย) 

๑. มีคู่มือการขอรับใบอนุญาตฯ 
๒. จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการ สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการให้คะแนน
รวมทั้งแนวทางในการใช้ดุลยพินิจของอนุกรรมการ 
๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการให้คะแนน 
การสัมภาษณผ์ู้ชำนาญการให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะ
อนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูม่ือประชาชน  105  วัน 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

ผลการดำเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
- ความไมส่ม่ำเสมอในการพิจารณาให้
ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ 
จะเป็นไปตามหลักวิชาการ แตบ่างครั้งอาจยัง
มีการใช้ดุลยพินิจท่ีแตกต่างกันของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

๑๐ 
(สูง) 

จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม ปิโตรเคมี และเคมี และแนวทาง
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) สำหรบัการจัดการขยะและของเสยี
อันตราย โดยผลการดำเนินงานไดม้ีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากท้ัง ผู้ทรงคณุวุฒิใน คชก. และผู้ที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
เจ้าของโครงการ นิติบคุคลผู้มสีิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหนา้ที่ สผ. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 
2565 และเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 และดำเนินการปรับปรุง
แนวทางฯ ทั้งสองฉบับตามความเห็นจากท่ีประชุม และนำเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป 

 
 

 



ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
2 การไมส่ามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ 

ตามกำหนดเวลา 
๕ 

(ปานกลาง) 
จัดทำแนวทางการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ฝ่ายเลขานุการของ คชก.  
อย่างเคร่งครัด 

3 ขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาให้
ความเห็นเบื้องต้น ต่อรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ 
- การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ใน
เบื้องต้นยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓ 
(น้อย) 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
1) เรื่อง การประเมินอันตรายร้ายแรงสำหรับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมือ่วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
2) เรื่อง การทำเหมืองแร่ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564 
3) เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรปูแบบรายงานอิเลก็ทรอนิกส์ (EIA e-Report) 
สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2564 
4) เรื่อง การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีมีต่อแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและสุนทรียภาพ เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 
5) เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกีย่วกับการจดัทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การ
จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เมือ่วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 
6) เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดา้นการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลีย่นแปลง
ของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

  
 

  
 


