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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ส ำนักงำน กกพ. ได้พิจำรณำกระบวนงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
ที่ก ำหนดไว้ให้เป็นภำรกิจของส ำนักงำน กกพ. โดยพิจำรณำจำกกระบวนงำนที่มีควำมส ำคัญต่อวิสัยทัศน์  
พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มำใช้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กระบวนกำรอนุมัติ/อนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน กระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และกระบวนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

เมื่อส ำนักงำน กกพ. ได้น ำกระบวนกำรงำนข้ำงต้นมำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตแล้ว จะด ำเนินกำรระบุ
ปัจจัยควำมเสี่ยงกำรทุจริต กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีกำรก ำหนดเมทริกซ์เพ่ือหำระดับของควำม
เสี่ยง กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือกำรควบคุมควำมเสี่ยง และแผนด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ในกระบวนงำนต่ำง ๆ  

จำกผลกำรวิเครำะห์มีปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่พิจำรณำ มีดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 
       1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำนตำมมำตรำ 47 และ 48  
              ของพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
       2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
       3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำนตำมมำตรำ 47 และ 48 ของพระรำชบัญญัติ  

กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  
ผู้ประสานงาน  นำงสำวกุลกัญญำ เวชพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน   
โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 581  
 
1. การระบเุหตุการณ์ความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  

– ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำน
ผลว่ำครบถ้วนถูกต้อง หรือมีกำรปลอมแปลง
เอกสำร 

 
 

 

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
– มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหนำ้ที่ในกำรขอรับ

ใบอนุญำต 

 
 

3 กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต  
-  มีกำรปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถำนะใน

กำรขออนุมัติ/อนุญำต 
 

 

หมายเหตุ:  Know Factor   คือ พฤติกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน หรือคำดว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ  
   Unknown Factor  คือ พฤติกำรณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 

สถำนะควำมเสี่ยง มีรำยละเอียด ดังนี้  
สถำนะสีเขียว :  ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ ควรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 
สถำนะสีเหลือง :  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง สำมำรถควบคุมดูแลได้โดยใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่ำงปฏิบัติงำน ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
สถำนะสีส้ม :  ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยฝ่ำยงำนในส ำนักงำน มี

หลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมฝ่ำยงำนตำมหน้ำที่ปกติ  
สถำนะสีแดง :   ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกคนที่ไม่รู้จักไม่

สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
ควรมีแผนงำน มำตรกำร กิจกรรมหรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม 

 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง  

แต่รำยงำนผลว่ำครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำรปลอม
แปลงเอกสำร 

 

 

  

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีในกำรขอรับ

ใบอนุญำต 

  
  

 

3  กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต  
-  มีกำรปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถำนะใน

กำรขออนุมัติ/อนุญำต 

   
 

 

หมำยเหตุ:   กำรประเมินควำมเส่ียง ไมพ่บว่ำอยู่ในสถำนะระดับสูงมำก เนื่องจำกกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต อนุมัต ิของ กกพ. มกีำรด ำเนินกำรในรูปแบบ
องค์คณะ โดยมีคณะอนุกรรมกำรท ำหนำ้ที่กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมกำรก ำกับกจิกำรพลังงำน (กกพ.) จ ำนวน 7 ท่ำน ในกำรพจิำรณำ
อนุญำต อนุมัต ิทั้งนี้กำรอนุมัติ อนุญำต มิใช่ด ำเนินกำรโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในต ำแหน่งใด ต ำแหน่งหนึ่ง 
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2. ระดับของความเสี่ยง  
 

ตารางประเมินระดับของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
ตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับของความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง 
1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 

-  ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำร 

2 3 6 
ควำมเสีย่งระดบัปำนกลำง 

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 
- มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหนำ้ที่ในกำรขอรับใบอนุญำต 

4 
 

4 16 
ควำมเสีย่งระดบัสูง 

3 กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต 
-  มีกำรปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถำนะในกำรขอ

อนุมัติ/อนุญำต 

2 5 10 
ควำมเสีย่งระดบัสูง 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กร กับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี  =  จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ =  จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน แต่ยอม รับ
ได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน  =  จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับ
มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  
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ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
- ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ

ครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำร 

 
ด ี

  
ปำนกลำง 

 

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
- มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหนำ้ที่ในกำรขอรับ

ใบอนุญำต 

 
ด ี

 
 

  
สูง 

3 กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต  
-  มีกำรปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถำนะในกำรขอ

อนุมัติ/อนุญำต 

 
ด ี

 
 

  
สูง 

 
5. มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

แต่รำยงำนผลว่ำครบถ้วนถูกต้องหรือมี
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

1.  ควบคุมโดยส านักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

 

2.  เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน ซึ่ งก ำหนดคุณสมบัติและรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท ส่วนกำร
ขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำยเฉพำะนั้น ๆ 
และรำยกำรเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง (MOU) 
ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำมร่วมกับหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ  

(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) 
ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตต่ำงๆ และคู่มือ
ประชำชนในกำรขอรับใบอนุญำต ท่ีออกตำม
พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของรำชกำร พ.ศ.2558 ประกำศ
เผยแพร่ลง website ส ำนักงำน กกพ. 

 

ฝ่ำยอนุญำต 
กำรประกอบ

กิจกำรพลังงำน 
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ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับ
ช้ันสำยกำรบังคับบัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ , 
เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ ำ ย , ผู้ ช่ ว ย เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร , รอ ง เ ลข ำ ธิ ก ำ ร , 
เลขำธิกำร) ดังนั้น กำรรับค ำขอรับใบอนุญำต
และกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้ขึ้นอยู่
กับเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่ง 

(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง ๆ 
Online ผ่ำนระบบ E-Licensing ของส ำนักงำน 
กกพ. รวมทั้งพัฒนำระบบ E-Licensing ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รองรับงำนให้ครอบคลุม 
เพื่อที่จะสำมำรถลดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง 
ผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ 

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
-  มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีในกำร

ขอรับใบอนุญำต 

1.  ควบคุมโดยส านักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

 

2.  เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน ซึ่ งก ำหนดคุณสมบัติและรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท ส่วนกำร
ขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำยเฉพำะนั้นๆ 
และรำยกำรเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง (MOU) 
ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำมร่วมกับหน่วยงำน 
ต่ำงๆ  

(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) 
ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตต่ำงๆ และคู่มือ
ประชำชนในกำรขอรับใบอนุญำต ท่ีออกตำม
พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของรำชกำร พ.ศ.2558 ประกำศ
เผยแพร่ลง website ส ำนักงำน กกพ. 

 
 
 
 

ฝ่ำยอนุญำต 
กำรประกอบ

กิจกำรพลังงำน 
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ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับ
ช้ันสำยกำรบังคับบัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ , 
เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ ำ ย , ผู้ ช่ ว ย เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร , รอ ง เ ลข ำ ธิ ก ำ ร , 
เลขำธิกำร) ดังนั้น กำรรับค ำขอรับใบอนุญำต
และกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้ขึ้นอยู่
กับเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่ง 

(4) จัดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้ง
ต่ ำงๆ Online ผ่ ำนระบบ E-Licensing ของ
ส ำนั กงำน กกพ.  รวมทั้ งพัฒนำระบบ E-
Licensing ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รองรับงำน
ให้ ค ร อบคลุ ม  เ พื่ อที่ จ ะ ส ำม ำ รถลดกำร
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำท่ี 
และกำรใช้ดุลยพินิจ 

(5) มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนหรือคณะกรรมกำรใน
กำรก ำกับดูแล พิจำรณำกำรรับยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต 

(6) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต
ให้กับประชำชนได้รับทรำบทั่วถึงกันผ่ำนเว็บไซต์
หลักของส ำนักงำน 

3 กำรพิจำรณำอนุมัต/ิอนุญำต – มกีำรปกปิด
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสถำนะ 
กำรขออนุมัติ/อนุญำต  

1. ควบคุมโดยส านักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

 

2. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 

(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำร
และหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับชั้นสำย
กำรบังคับบัญชำ 

(2) ก ำหนดรูปแบบระเบยีบวำระกำรประชุม กกพ. 
และหัวข้อมำตรฐำน (Template) ในกำร
พิจำรณำตรวจสอบสำระส ำคัญเพือ่พิจำรณำออก
ใบอนุญำตประเภทตำ่งๆ ตำมมำตรำ 47 และ
มำตรำ 48 

ฝ่ำยอนุญำต 
กำรประกอบ

กิจกำรพลังงำน 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 
       1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำนตำมมำตรำ 47 และ 48  
              ของพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
       2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
       3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ผู้ประสานงาน นำยสุวิทย์  อินทรถำวร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713 
 
1. การระบเุหตุการณ์ความเสี่ยง  
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในกำรสรรหำพนักงำนและกำร

เลื่อนต ำแหน่ง   

หมายเหตุ: Know Factor  คือ พฤติกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน หรือคำดว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ  
Unknown Factor  คือ พฤติกำรณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 

 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

สถำนะควำมเสี่ยง มีรำยละเอียด ดังนี้  
สถำนะสีเขียว  :  ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ ควรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 
สถำนะสีเหลือง  :  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง สำมำรถควบคุมดูแลได้โดยใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำง

ปฏิบัติงำน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
สถำนะสีส้ม  :  ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยฝ่ำยงำนในส ำนักงำน  

มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมฝ่ำยงำนตำมหน้ำที่ปกติ  
สถำนะสีแดง  :  ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถ

ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ  ควรมี
แผนงำน มำตรกำร กิจกรรม หรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม 

 
 
 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก 

1 มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในกำรสรรหำ
พนักงำนและกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
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3. ระดับของความเสี่ยง  
 

ตารางประเมินระดับของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในความโปร่งใส 
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับของความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง 
1 มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในกำรสรรหำพนักงำน

และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
3 3 9 

ควำมเสีย่งระดบัปำนกลำง 
 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องท่ีท ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี  =  จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มี
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ =  จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน แต่
ยอมรับได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน  =  จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  

 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

1 
มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในกำรสรรหำพนักงำน
และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

ด ี
 

ปำนกลำง  

 

5. มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในกำรสรรหำพนักงำน
และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคดัเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนและจ้ำงเป็นลกูจ้ำงของ
ส ำนักงำน กกพ.  
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนและจ้ำงเป็นลูกจำ้ง
ของส ำนักงำน กกพ. 

ฝ่ำยบรหิำร
ทรัพยำกรมนุษย ์
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 
       1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำนตำมมำตรำ 47 และ 48  
              ของพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  
      2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
      3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน กำรใช้งบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ผู้ประสานงาน นำงปนัดดำ  ดำรำฉำย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 509 
 
1. การระบเุหตุการณ์ความเสี่ยง 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รดักุม   
2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นเท็จ   
3 ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในระเบียบของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   

หมายเหตุ: Know Factor  คือ พฤติกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน หรือคำดว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ  
Unknown Factor คือ พฤติกำรณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมโีอกำสเกิด 

 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
สถำนะควำมเสี่ยง มีรำยละเอียด ดังนี้  

สถำนะสีเขียว  :  ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ ควรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง 
สถำนะสีเหลือง  :  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง สำมำรถควบคุมดูแลได้โดยใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำง

ปฏิบัติงำน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
สถำนะสีส้ม  :  ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยฝ่ำยงำนในส ำนักงำน มี

หลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมฝ่ำยงำนตำมหน้ำที่ปกติ  
สถำนะสีแดง  :  ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถ

ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ  ควรมี
แผนงำน มำตรกำร กิจกรรมหรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม 

 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก 

1 ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รดักุม     
2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นเท็จ     
3 ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในระเบียบของกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ 
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3. ระดับของความเสี่ยง 

 

ตารางประเมินระดับของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระดับของความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง 

1 ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รดักุม 2 4 
8 

ควำมเสีย่งระดบัปำนกลำง 

2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นเท็จ 2 3 
6 

ควำมเสีย่งระดบัปำนกลำง 

3 
ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในระเบียบของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

3 3 
9 

ควำมเสีย่งระดบัสูง 
 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

 

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี  =  จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ =  จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน แต่ยอมรับ
ได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน  =  จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับ
มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  

 
 
 
 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

1 ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รดักุม ด ี  ปำนกลำง  

2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นเท็จ ด ี  ปำนกลำง  
3 ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในระเบียบของกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ 
ด ี   สูง 
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5. มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ที ่ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขำดกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่รัดกมุ 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
(1) ส ำนักงำน กกพ. มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยควบคุมกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

(2) ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติกำรแทน ควบคมุและตรวจสอบเอกสำรกำร
เบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอผูบ้ริหำรอนุมตัิเบิกจ่ำย
ตำมขั้นตอนต่อไป 

(3) เมื่อผู้บริหำรอนุมตัิแล้ว ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) 
หรือผูไ้ด้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนกำรโอนเงิน และเอกสำรประกอบกำร
จ่ำยเงินอีกครั้ง 

ฝ่ำยบัญช ี
และกำรเงิน 

2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นเท็จ เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
(1) มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม บทลงโทษกรณีที่

พนักงำนท ำกำรทุจริตให้รับทรำบทั่วกัน 
(2) มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรยีนกำรทุจริตให้กับ

ประชำชนไดร้ับทรำบทั่วถึงกันผ่ำนเว็บไซตห์ลักของ
ส ำนักงำน กกพ. 

(3) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง
ส ำนักงำน กกพ. 

(4) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบตำม
เงื่อนไขก ำหนด 

ฝ่ำยบัญช ี
และกำรเงิน 

3 ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในระเบียบของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน บัญชี และ
งบประมำณ 

ฝ่ำยบัญช ี
และกำรเงิน 

 


