
 

 
 
 
 

 

 

 

 ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
1 การจัดท าแผนการออกตรวจสอบสถานประกอบการ

ทางรังสีประจ าป ี  
1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการเลือกสถานประกอบทาง
รังสีที่จะออกตรวจตามแผนหรือไม่เลือกการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสีประจ าปี ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับสถานประกอบการทางรังสี หรือ
การเรยีกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ 

2 การตรวจสถานประกอบการทางรงัสีตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
 

1. การตรวจสถานประกอบการทางรังสีไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ออกตรวจ 
(Inspector) อาจใช้ช่องทางเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จาก
สถานประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด ตัวอย่างเช่น เลือกตรวจ ไม่ตรวจจดุที่ไม่ถูกต้อง ตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบวา่ไม่ถูกต้องแต่บันทึกว่า
ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพนัธ์ส่วนตัวระหว่าง 
Inspector กับ สถานประกอบการ หรือการเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

3 การบังคับใช้กฎหมายส าหรบัสถานประกอบการทาง
รังสีที่ไมด่ าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
กฎหมายที่ก าหนด 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีละเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทางรังสีที่ไม่
ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 
๒. ฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี และ
ฐานข้อมูลใบอนุญาตไมเ่ชื่อมโยงกัน และไม่พร้อมใช้ตลอดเวลา 
ซึ่งอาจท าให้เกิดช่องวางส าหรับละเว้นการบังคับใช้กฎหมายได้ 
 

 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

         จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย      โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1617 



- ๒ - 
 

 ตารางที่ ๒  ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง  
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม 
แดง 

1 

1. การจัดท าแผนการออกตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีประจ าปี   
1.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการเลือก
สถานประกอบทางรังสีที่จะออกตรวจตามแผน
หรือไมเ่ลือกการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางรังสีประจ าปี ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับสถาน
ประกอบการทางรังสี หรือการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากสถานประกอบการ 

   

 

2 
 
 
 

2. การตรวจสถานประกอบการทางรังสีตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 
    2.1 การตรวจสถานประกอบการทางรังสี
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกตรวจ (Inspector) อาจใช้
ช่องทางเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากสถาน
ประกอบการ เพื่อใหผ้่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

   

 

    2.2 การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
เลือกตรวจ ไมต่รวจจดุที่ไม่ถูกต้อง ตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบวา่ไม่ถูกต้อง
แต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ 
สถานประกอบการ หรือการเรยีกรับ
ผลประโยชน์ 

   

 

3 

3. การบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทางรังสีที่ไมด่ าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรอืกฎหมาย
ที่ก าหนด 
   3.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางรังสีละเว้นการบังคับใช้กฎหมายส าหรับ
สถานประกอบการทางรังสีทีไ่ม่ด าเนินการตาม
มาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 

   





 

   3.2 ฐานข้อมูลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสี และฐานข้อมูล
ใบอนุญาตไมเ่ชื่อมโยงกัน และไมพ่ร้อมใช้
ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดช่องวางส าหรับละ
เว้นการบังคับใช้กฎหมายได ้

  



 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

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

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 

1. การจัดท าแผนการออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสีประจ าป ี  
   1.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่ในการ
เลือกสถานประกอบทางรังสีที่จะออกตรวจ
ตามแผนหรือไม่เลือกการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสีประจ าปี ซึ่งอาจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
สถานประกอบการทางรังสี หรือการเรยีกรับ
ผลประโยชน์จากสถานประกอบการ 

๑ ๒ ๒ 

2 
 
 

2. การตรวจสถานประกอบการทางรังสีตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
    2.1 การตรวจสถานประกอบการทางรังสี
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกตรวจ (Inspector) อาจใช้
ช่องทางเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากสถาน
ประกอบการ เพื่อใหผ้่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

๑ ๒ ๒ 

   2.2 การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
เลือกตรวจ ไมต่รวจจดุที่ไม่ถูกต้อง ตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบวา่ไม่ถูกต้อง
แต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ 
สถานประกอบการ หรือการเรยีกรับ
ผลประโยชน์ 

๑ ๒ ๒ 

3 

3. การบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถาน
ประกอบการทางรังสีที่ไมด่ าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 
    3.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสีละเว้นการบงัคับใช้
กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทางรังสีที่
ไม่ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่
ก าหนด 

๑ ๑ ๑ 

 

   3.2 ฐานข้อมูลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางรังสี และฐานข้อมูล
ใบอนุญาตไมเ่ชื่อมโยงกัน และไมพ่ร้อมใช้
ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดช่องวางส าหรับละ
เว้นการบังคับใช้กฎหมายได ้

๑ ๑ ๑ 

 



- ๔ - 
 

 ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน  

ดี พอใช้ อ่อน 
1 1. การจัดท าแผนการออกตรวจสอบสถานประกอบการ

ทางรังสีประจ าป ี  
   1.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่ในการเลือกสถาน
ประกอบทางรังสีที่จะออกตรวจตามแผนหรือไมเ่ลือก
การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีประจ าปี ซึ่ง
อาจเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
สถานประกอบการทางรังสี หรือการเรยีกรับ
ผลประโยชน์จากสถานประกอบการ 

   

2 2. การตรวจสถานประกอบการทางรังสีตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
    2.1 การตรวจสถานประกอบการทางรังสีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ออกตรวจ 
(Inspector) อาจใช้ช่องทางเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
จากสถานประกอบการ เพื่อให้ผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

   

    2.2 การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น เลือกตรวจ ไม่ตรวจจุด
ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจเฉพาะจุดที่ถูกตอ้ง ตรวจแล้วพบว่าไม่
ถูกต้องแต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ สถานประกอบการ หรือ
การเรยีกรับผลประโยชน์ 

   

3 3. การบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทาง
รังสีที่ไมด่ าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมาย
ที่ก าหนด 
    3.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี
ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายส าหรบัสถานประกอบการ
ทางรังสีที่ไม่ด าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่
ก าหนด 

  

    3.2 ฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
รังสี และฐานข้อมูลใบอนุญาตไม่เช่ือมโยงกัน และไม่
พร้อมใช้ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดช่องวางส าหรับละ
เว้นการบังคับใช้กฎหมายได ้

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

 ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

       ชือ่แผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 

 
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 1. การตรวจสถานประกอบการทางรังสีตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้
    1.1 การตรวจสถานประกอบการทางรังสีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ออกตรวจ 
(Inspector) อาจใช้ช่องทางเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จาก
สถานประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
    1.2 การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น เลือกตรวจ ไม่ตรวจจุดที่
ไม่ถูกต้อง ตรวจเฉพาะจดุที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบว่าไม่
ถูกต้องแต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ สถานประกอบการ หรือ
การเรยีกรับผลประโยชน์ 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางรังสี 
๒.จัดท าแนวทางการประเมินหลักเกณฑส์ าหรับการจดัท า
แผนการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีประจ าป ี
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการด าเนินงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ไม่เกี่ยว 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมความโปรง่ใสในการด าเนินงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 
๕. จัดให้มหีลักฐานการตรวจสอบที่พร้อมส าหรับการสอบทาน
ผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี เช่น ภาพถ่ายการ
ตรวจตาม checklist  
๖. จัดท าระบบฐานข้อมลูการตรวจสอบให้เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลใบอนุญาตใหส้ามารถพร้อมใช้ตลอดเวลา 

2 2. การจัดท าแผนการออกตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางรังสีประจ าป ี  
   2.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่ในการเลือกสถาน
ประกอบทางรังสีที่จะออกตรวจตามแผนหรือไมเ่ลือกการ
ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีประจ าปี ซึ่งอาจเกิด
จากความสมัพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับสถาน
ประกอบการทางรังสี หรือการเรียกรับผลประโยชน์จาก
สถานประกอบการ 

3 3. การบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทาง
รังสีที่ไมด่ าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่
ก าหนด 
    3.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีละ
เว้นการบังคับใช้กฎหมายส าหรับสถานประกอบการทาง
รังสีที่ไมด่ าเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 
   3.2 ฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
รังสี และฐานข้อมูลใบอนุญาตไม่เช่ือมโยงกัน และไม่พร้อม
ใช้ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าใหเ้กิดช่องวางส าหรับละเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายได ้


