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กิจกรรมการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำน กกพ. ได้พิจำรณำกระบวนงำนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 
2550 ที่ก ำหนดไว้ให้เป็นภำรกิจของส ำนักงำน กกพ. โดยพิจำรณำกระบวนงำนส ำคัญ และสะท้อนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) แล้วน ำกระบวนงำนนั้นๆ มำวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น โดยภำรกิจที่น ำมำพิจำรณำ ประกอบไปด้วย ภำรกิจด้ำน
กระบวนกำรอนุมัติ/อนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ภำรกิจด้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ  
ที่ส ำนักงำน กกพ. สำมำรถจัดสรรงบประมำณให้ได้ ภำรกิจด้ำนกระบวนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ภำรกิจด้ำนกระบวนกำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และภำรกิจด้ำนกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เมื่อส ำนักงำน กกพ. ได้น ำภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ มำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตแล้ว จะมีกำรระบุปัจจัยควำม
เสี่ยงกำรทุจริต กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีกำรก ำหนดเมทริกซ์เพ่ือหำระดับของควำมเสี่ยง กำร
ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือกำรควบคุมควำมเสี่ยง และแผนด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ใน
กระบวนงำนต่ำง ๆ  

จำกผลกำรวิเครำะห์มีปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่พิจำรณำ มีดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
2) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่
3) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
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1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
 

1.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 
 

ล าดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.  กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

แต่รำยงำนผลว่ำครบถ้วนถูกต้องหรือมี
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

2 3 6 1.  ควบคุมโดยส านักงาน กกพ.  
มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

2.  เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
กำรขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำต
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน ซึ่ง
ก ำหนดคุณสมบตัิและรำยกำรเอกสำร
และหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 
48 จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ของกฎหมำยเฉพำะนั้น ๆ และ
รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 
(MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำม
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน 
(Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตต่ำงๆ และคูม่ือประชำชนใน
กำรขอรับใบอนุญำต ท่ีออกตำมพ.ร.บ.
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ.
2558 ประกำศเผยแพรล่ง website 
ส ำนักงำน กกพ. 

(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรอง
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขอ
อนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคบั
บัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, เจ้ำหน้ำท่ี
จัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, 
รองเลขำธิกำร, เลขำธิกำร) ดังน้ัน  
กำรรับค ำขอรบัใบอนุญำตและ
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้
ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำท่ีคนใดคนหนึ่ง 

(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจง้
ต่ำง ๆ Online ผ่ำนระบบ  
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ล าดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

E-Licensing ของส ำนักงำน กกพ. 
รวมทั้งพัฒนำระบบ E-Licensing ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน รองรับงำนให้
ครอบคลมุ เพื่อที่จะสำมำรถลดกำร
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงผู้ขออนุญำตกับ
เจ้ำหน้ำท่ี และกำรใช้ดุลยพินิจ 

2.  กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีในกำร

ขอรับใบอนุญำต 

4 
 

4 16 
 

1.  ควบคุมโดยส านักงาน กกพ. มี
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

2.  เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
กำรขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำต
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน ซึ่ง
ก ำหนดคุณสมบตัิและรำยกำรเอกสำร
และหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 
48 จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ของกฎหมำยเฉพำะนั้น ๆ และ
รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 
(MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำม
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน 
(Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตต่ำงๆ และคูม่ือประชำชนใน
กำรขอรับใบอนุญำต ท่ีออกตำมพ.ร.บ.
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ.
2558 ประกำศเผยแพรล่ง website 
ส ำนักงำน กกพ. 

(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรอง
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขอ
อนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคบั
บัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, เจ้ำหน้ำท่ี
จัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, 
รองเลขำธิกำร, เลขำธิกำร) ดังน้ัน กำร
รับค ำขอรับใบอนุญำต และ
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้
ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำท่ีคนใดคนหนึ่ง 
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ล าดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(4) จัดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและ
กำรแจ้งต่ำง ๆ Online ผ่ำนระบบ  
E-Licensing ของส ำนักงำน กกพ. 
รวมทั้งพัฒนำระบบ E-Licensing ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน รองรับงำนให้
ครอบคลมุ เพื่อที่จะสำมำรถลดกำร
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงผู้ขออนุญำตกับ
เจ้ำหน้ำท่ี และกำรใช้ดุลยพินิจ 

(5) มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรในกำรก ำกับดูแล 
พิจำรณำกำรรับยื่นค ำขอรับใบอนญุำต 

(6) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรยีน
กำรทุจริตให้กับประชำชนได้รับทรำบ
ทั่วถึงกันผ่ำนเว็บไซตห์ลักของ
ส ำนักงำน 

3.  กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต  
-  มีกำรปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของ

สถำนะในกำรขออนุมตัิ/อนุญำต  

2 5 10 1. ควบคุมโดยส านักงาน กกพ. มีมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

 

2. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการ
ควบคุมภายใน 
(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรอง

รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขอ
อนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคบั
บัญชำ 

(2) ก ำหนดรูปแบบระเบยีบวำระกำร
ประชุม กกพ. และหัวข้อมำตรฐำน 
(Template) ในกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสำระส ำคัญเพื่อพิจำรณำ
ออกใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ ตำม
มำตรำ 47 และมำตรำ 48 

 
1.2 กิจกรรมการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การรับยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
- ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอม

แปลงเอกสาร 
(1) มีกำรเผยแพร่ประกำศกำรไม่รับของขวัญของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift 

Policy) และนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผล ประโยชน์ 
ทับซ้อนของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน 
กกพ. ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบทั่วกัน  
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https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกำศส ำนักงำน%20
กกพ.%20เรื่องกำรไม่รับของขวัญของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่.pdf 

(2) มีกำรเผยแพร่ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมกำร เลขำธิกำร และ
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2564 ให้รับทรำบทั่วกัน  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16
&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34 

(3) มีกำรเผยแพร่รำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำต 
ต่ำง ๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอใบอนุญำต ลงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ.  
- Checklist กำรขอแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รำยกำรเอกสำรกำรแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ%207.3.61.pdf 
- Checklist กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ , ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2 /Upload/Document/Checklist%20ผลิ ต % 2 0
ระบบ%20จ ำหน่ำย%20(ต่ออำยุ).pdf 

(4) มีกำรก ำหนดให้ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตเป็น
ประจ ำที่มีกำรด ำเนินกำร  

(5) ปัจจุบันผู้รับบริกำรสำมำรถยื่นเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนระบบ E-Licensing ทำงเว็บไซต์
หลักของส ำนักงำน http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx 

ส ำนักงำน กกพ. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ E-Licensing (ระบบใหม่) เพ่ือให้
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 2566 และ
ส ำนักงำน กกพ. มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยด ำเนินกำรตรวจสอบอีกด้วย  

- มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต 
(1) มีกำรเผยแพร่ประกำศกำรไม่รับของขวัญของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift 

Policy) และนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผล ประโยชน์ 
ทับซ้อนของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน กกพ. 
ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบทั่วกัน 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกำศส ำนักงำน%20
กกพ.%20เรื่องกำรไม่รับของขวัญของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่.pdf 

(2) มีกำรเผยแพร่ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมกำร เลขำธิกำร และ
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2564 ให้รับทรำบทั่วกัน  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16
&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34 

(3) มีกำรเผยแพร่รำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำต 
ต่ำง ๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอใบอนุญำต ลงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ.  
- Checklist กำรขอแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=16&SubId=0&rid=481&muid=24&prid=34
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https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รำยกำรเอกสำรกำรแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ%207.3.61.pdf 
- Checklist กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ , ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2 /Upload/Document/Checklist%20ผลิ ต % 2 0
ระบบ%20จ ำหน่ำย%20(ต่ออำยุ).pdf 

(4) มีกำรก ำหนดให้ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตเป็น
ประจ ำที่มีกำรด ำเนินกำร 

(5) ปัจจุบันผู้รับบริกำรสำมำรถยื่นเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนระบบ E-Licensing ทำงเว็บไซต์
หลักของส ำนักงำน http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx 
ส ำนักงำน กกพ. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ E-Licensing (ระบบใหม่) เพ่ือให้
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 2566 และ
ส ำนักงำน กกพ. มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยด ำเนินกำรตรวจสอบอีกด้วย  

(6) มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสอบถำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรได้ ผ่ำนทำง call  
center หรือติดตำมสอบถำมจำกฝ่ำยงำนได้ 

(7) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้กับผู้รับบริกำร และประชำชนทั้งไปได้
รับทรำบทั่วถึงกัน ผ่ำนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&m
uid=37&prid=20271 
 

- มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสถานะการขออนุมัติ/อนุญาต 
(1) มีกำรเผยแพร่รำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำต 

ต่ำง ๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอใบอนุญำตลงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ.  
- Checklist กำรขอแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รำยกำรเอกสำรกำรแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ%207.3.61.pdf 
- Checklist กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ , ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2 /Upload/Document/Checklist%20ผลิ ต % 2 0
ระบบ%20จ ำหน่ำย%20(ต่ออำยุ).pdf 

(2) มีกำรจัดท ำสำรบัญทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประเกทต่ำงๆ (รำยวัน) ของ
ฝ่ำยงำนโดยลงวันที่เอกสำรให้ครบถ้วน 

(3) มีกำรก ำหนดให้มีควบคุมโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น เพ่ือก ำหนดล ำดับ จัดท ำระเบียบ
วำระ และหำกกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด ำเนินกำรจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับ 
บัญชำรับทรำบและพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป 

(4) มีกำรก ำหนดให้มีกำรควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขอ
อนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคับบัญชำ 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/รายการเอกสารการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า%207.3.61.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Checklist%20ผลิต%20ระบบ%20จำหน่าย%20(ต่ออายุ).pdf
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(5) มีกำรก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม กกพ. และหัวข้อมำตรฐำน (Template) ใน
กำรพิจำรณำตรวจสอบส ำระส ำคัญเพ่ือพิจำรณำออกใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 
47 และมำตรำ 48 

(6) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ (รำยวัน) ของฝ่ำยงำน 
โดยลงวันที่เอกสำรให้ครบถ้วน 

(7) อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ E-Licensing (ระบบใหม่) เพ่ือให้เป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร และใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยด ำเนินกำรตรวจสอบ  

(8) มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสอบถำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรได้ ผ่ำนทำง call  
center หรือติดตำมสอบถำมจำกฝ่ำยงำนได้ 

(9) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้กับผู้รับบริกำร และประชำชนทั้งไปได้
รับทรำบทั่วถึงกัน ผ่ำนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&m
uid=37&prid=2027 

 
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 

ล าดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.  มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
ในกำรสรรหำพนักงำนและกำร
เลื่อนต ำแหน่ง 

3 3 9 1. ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนและจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงของส ำนักงำน กกพ.  

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนกังำน
และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงของส ำนักงำน กกพ. 

 
2.2 กิจกรรมการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1) ได้มีกำรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง
ส ำนักงำน กกพ. เพ่ือปรับปรุงให้ระบบกำรสรรหำบุคลำกรมีควำมรัดกุม และลดกำรใช้ดุลพินิจ
ของบุคคลลง พร้อมเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงำนและ
ลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ. บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ.  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=2
0&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34 

(2) ได้มีกำรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง
ส ำนักงำน กกพ.  

(3) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้กับพนักงำนลูกจ้ำง และประชำชนทั้งไปได้
รับทรำบทั่วถึงกัน ผ่ำนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน  

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34
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https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&muid
=37&prid=2027 

 
3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.  ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่รัดกมุ 

2 4 8 เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
(1) ส ำนักงำน กกพ. มีระบบสำรสนเทศเพื่อ

ช่วยควบคุมกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

(2) ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ควบคุม
และตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่
เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติ
เบิกจ่ำยตำมขั้นตอนต่อไป 

(3) เมื่อผู้บริหำรอนุมตัิแล้ว ผู้ก ำกับดูแล 
(ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติกำรแทน ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนกำรโอนเงิน และเอกสำร
ประกอบกำรจำ่ยเงินอีกครั้ง 

2.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็น
เท็จ 

2 3 6 เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
(1) มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม 

บทลงโทษกรณีที่พนักงำนท ำกำรทุจริตให้
รับทรำบทั่วกัน 

(2) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรยีนกำร
ทุจริตให้กับประชำชนได้รบัทรำบทั่วถึงกัน
ผ่ำนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน กกพ. 

(3) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้กับ
พนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ. 

(4) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบตำมเงื่อนไขก ำหนด 

3.  ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจใน
ระเบียบของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

3 3 9 เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเงิน บัญชี และงบประมำณ 
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3.2 กิจกรรมการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้ง 3 เหตุการณ์ความเสี่ยง 
(1) มีกำรควบคุมและตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยผู้ก ำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ก่อนน ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมขั้นตอนต่อไป  
(2) มีกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรโอนเงิน และเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินอีกครั้งหลังจำก

ที่ผู้บริหำรอนุมัติแล้ว  
(3) ปัจจุบันกำรรับเงินได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Internet Banking, E-payment เพ่ือสะดวกในกำร

ตรวจสอบ 
(4) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะลูกหนี้ และมีกำรกระทบยอดบัญชีลูกหนี้รำยตัว โดยฝ่ำยงำน

ที่เก่ียวข้อง 
(5) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึง ทะเบียนคุมใน

เสร็จรับเงิน บัญชีเงินฝำกธนำคำร และทะเบียนคุมกำรรับเงินสดประจ ำวัน 
(6) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 

กำรบัญชี และกำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบ มำตรฐำน รวมถึงแนวทำงที่
เกี่ยวข้องตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

(7) มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรควบคุม ได้แก่ระบบกำรเงินกำรคลังของ
ส ำนักงำน กกพ. (Microsoft Dynamics AX)  

(8) อยู่ระหว่ำงกำรจัดอบรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรใช้งำนระบบ ซึ่งจะให้
เจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตำมแผนงำนจะจัดกิจกรรมนี้ภำยในเดือนมิถุนำยน 2565 
 


