
 

 
 
 
 

 

 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติ 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในใบค าขอ
อนุญาตและเอกสารประกอบ 

๑.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากสถานประกอบการอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสารแสดงรายละเอียดไม่
ครบ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อาจช่วยแกไ้ข หรือจัดท าเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
๑.๒ ผู้ประกอบการมีความใกล้ชิด กดดัน หรือร้องขอให้ช่วย
เร่งรัดขั้นตอน เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว 
1.3 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากสถานประกอบการ อาจใช้อ านาจหน้าที่สั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัดขั้นตอน หรือช่วยจัดท า
เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

2 ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องในประเด็น
กฎหมายและด้านเทคนิค 

2.1 เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้การพิจารณาประเด็นต่างๆ มีการ
ช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมายส าหรับ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่ด าเนินการตามมาตรฐาน
หรือกฎหมายที่ก าหนด 

3 เสนอต่อคณะท างานพิจารณาการออกใบอนุญาต
วัสดุนิวเคลียร์พิจารณาเห็นชอบ 

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต   

4 เลขาธิการ (ลปส.) ลงนามในใบอนุญาต ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ด้าน 

1. ความเสีย่งการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2. ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที่ 
3. ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การพิจารณาค าขออนุญาตวัสดนุิวเคลียร ์
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ นายรุจพัน  เกตุกล่ า โทรศัพท ์0 2596 7600 ต่อ 1506 
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ตารางที่ ๒  ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
 

ท่ี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 

๑.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการอาจมี
ผลต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น 
กรณีเอกสารแสดงรายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข หรือจัดท าเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน  

   

 

๑.๒ ผู้ประกอบการมีความใกล้ชิด กดดัน หรือร้อง
ขอให้ช่วยเร่งรัดขั้นตอน เพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
อย่างรวดเร็ว 

   
 

1.3 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ อาจ
ใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัด
ขั้นตอน หรือช่วยจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

   

 

2 

เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์
จากผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้การพิจารณา
ประเด็นต่างๆ มีการช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรือละเว้น
การบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่ไม่ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมาย
ที่ก าหนด 

  

 

3 
เสนอต่อคณะท างานพิจารณาการออกใบอนุญาต
วัสดุนิวเคลียร์พิจารณาเห็นชอบ 

ไม่มีความเสี่ยง 

4 เลขาธิการ (ลปส.) ลงนามในใบอนุญาต ไม่มีความเสี่ยง 

 
ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒มิต(ิหรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 

ท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 ๑.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือได้รับผลประโยชน์จากสถาน
ประกอบการอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสารแสดง
รายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อาจ
ช่วยแก้ไข หรือจัดท าเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน  

๓ ๓ ๙ 

๑.๒ ผู้ประกอบการมีความใกล้ชิด กดดัน หรือ
ร้องขอให้ช่วยเร่งรัดขั้นตอน เพื่อให้ได้รับ
ใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว 

๒ ๒ ๔ 
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ท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ

เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

 
1.3 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือได้รับผลประโยชน์จากสถาน
ประกอบการ อาจใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัดขั้นตอน หรือช่วย
จัดท าเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว
เป็นกรณีพิเศษ 

๓ ๓ ๙ 

2 เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้
การพิจารณาประเด็นต่างๆ มีการช่วยเหลือ 
ผ่อนปรน หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่
ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่
ก าหนด 

3 3 9 

 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
ที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 

1 ๑.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการอาจมีผลต่อ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสาร
แสดงรายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อาจช่วย
แก้ไข หรือจัดท าเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

   

๑.๒ ผู้ประกอบการมีความใกล้ชิด กดดัน หรือร้องขอให้
ช่วยเร่งรัดขั้นตอน เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว   

1.3 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ อาจใช้
อ านาจหน้าที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัด
ขั้นตอน หรือช่วยจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
รวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ 

  

2 เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้การพิจารณาประเด็นต่างๆ 
มีการช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรือละเว้นการบังคับใช้
กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่
ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 
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 ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 ๑.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการอาจมีผลต่อการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสารแสดง
รายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข 
หรือจัดท าเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
1.2 ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ อาจใช้อ านาจ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเร่งรัดขั้นตอน หรือช่วย
จัดท าเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วเป็นกรณี
พิเศษ 

๑. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าระบบควบคุมคุณภาพ (QA) เพื่อควบคุมเอกสาร 
4. การสอบทานผลการประเมิน โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน ใน
กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการประเมินมีปัญหาจะน าเข้าที่
ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

2 เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้การพิจารณาประเด็นต่างๆ มี
การช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่ด าเนินการ
ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 

การพิจารณาหรือประเมินความปลอดภัยในประเด็นใดควร
มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ในการรับผิดชอบประเด็น
นั้นๆ เช่น ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยควร
มีการมอบหมายผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 หัวข้อ 


