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1. กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ส ำนักงำน กกพ. ได้พิจำรณำกระบวนงำนตำมภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  
พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนงำนที่มีควำมส ำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนกำรหลัก 3 กระบวน ที่จะมำใช้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมประเภท
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ กระบวนกำรอนุมัติ/อนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  กระบวนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำน กกพ.  และกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักงำน กกพ. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตโดยมีรำยละเอียดการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อกระบวนงาน 
ดังนี ้

1.1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48  ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

1.2 การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 

       1. ควำมเสี่ยงกำรทจุริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพจิำรณำอนุมัติ/อนุญำต  
       2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
       3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ  

ชื่อกระบวนงาน/งาน กำรออกใบอนญุำตประกอบกิจกำรพลังงำนตำมมำตรำ 47 และ 48 ของพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกจิกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยอนุญำตกิจกำรพลงังำน 

ผู้ประสานงาน นำงสำวกุลกัญญำ เวชพันธ์ุ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอนุญำตกิจกำรพลังงำน 

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ  577 

1. การระบุความเสี่ยง 

ที่ กระบวนการกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต –  ยื่นเอกสำร
หลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำร 

  

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – มีกำรเรียกเอกสำร
เพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง 

  

3 กำรจัดท ำวำระกำรประชุม - เสนอควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตไม่เป็นไปตำมล ำดับ (คิว) บน
หลักกำร  First Come First Served หรื อต ำม
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

  

4 กำรจัดท ำวำระกำรประชุม – มีกำรปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำ
ของ กกพ.  และเสนอควำมเห็นว่ำควรอนุญำตได้ 

  

หมายเหตุ: Know Factor คือ  พฤติกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน หรือคำดว่ำมโีอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ  
  Unknown Factor คือ พฤติกำรณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มคีวำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดบัต่่า ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกจิกรรมเพิม่เติม  
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สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในส่านักงาน 
มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มอี่านาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าทีป่กติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก่ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรอือย่างสม่่าเสมอ ควรมีแผนงาน 
มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับต่ า ระดับปานกลาง  ระดับสูง  ระดับสูงมาก  
1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – ยื่นเอกสำรหลักฐำน

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำครบถ้วนถูกต้อง
หรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำร 

    

2 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – มีกำรเรียกเอกสำร
เพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง 

    

3  กำรจัดท ำวำระกำรประชุม - เสนอควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตไม่เป็นไปตำมล ำดับ (คิว) บน
หลักกำร First Come First Served หรือตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน 

    

4 กำรจัดท ำวำระกำรประชุม – มีกำรปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำของ 
กกพ.  และเสนอควำมเห็นว่ำควรอนุญำตได้ 

    

หมายเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง ไม่พบว่ำอยู่ในสถำนะระดับสูง หรือสูงมำก เนื่องจำกกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตของ กกพ. ด ำเนินกำรในรูปแบบองค์คณะ โดยมี
คณะอนุกรรมกำรท ำหน้ำที่กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) จ ำนวน 7 ท่ำน ในกำรพิจำรณำอนุญำต ทั้งนี้ กำรอนุมัติอนุญำตมิใช่ด ำเนินกำร
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในต ำแหน่ง 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 
กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – ยื่นเอกสำร
หลักฐำนไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำร 
 

2 3 6 
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง 

กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – มีกำรเรียก
เอกสำรเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง, Checklist และมติ กกพ. 
ที่เก่ียวข้อง 

1 2 2 
ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

กำรจัดท ำวำระกำรประชุม - เสนอควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตไม่เป็นไปตำมล ำดับ (คิว) 
บนหลักกำร First Come First Served หรือ
ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

1 2 2 
ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

กำรจัดท ำวำระกำรประชุม – มีกำรปกปิด
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรพิจำรณำของ กกพ.  และเสนอควำมเห็น
ว่ำควรอนุญำตได้ 

1 3 3 
ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะหจ์ำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กรกับควำมเสีย่งเรือ่งทีท่ ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพือ่ประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทจุริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อน ำไปบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี = จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งทีเ่กิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน องค์กรไม่มผีลเสียทำง
กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิม่ 

พอใช้ = จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยงัจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน แต่ยอมรบั
ได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน = จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บรกิำร/ผู้รบั
มอบผลงำนและยอมรบัไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 
ระดับกลาง 

ค่าความเส่ียง 
ระดับสูง 

1.กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำครบถ้วนถูกต้องหรือมี
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

2.กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – มีกำรเรียกเอกสำร
เพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
Checklist และมติ กกพ. ที่เก่ียวข้อง 

ด ี ต่ ำ   

3.กำรจัดท ำวำระกำรประชุม - เสนอควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตไม่เป็นไปตำมล ำดับ (คิว) บน
หลักกำร First Come First Served หรือตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน 

ด ี ต่ ำ   

4. กำรจัดท ำวำระกำรประชุม – มีกำรปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำของ กกพ.  
และเสนอควำมเห็นว่ำควรอนุญำตได้ 

ด ี ต่ ำ   

 

 



5 
 

5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต – ยื่นเอกสำร
หลักฐำนไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมี
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

1. ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

2. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำต
และกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ซ่ึงก ำหนด
คุณสมบัติและรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ ใช้ยื่ น
ประกอบค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำยเฉพำะน้ันๆ และรำยกำร
เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลง
นำมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  

(2) จั ด ท ำ ร ำยกำร เ อกสำร และหลั ก ฐ ำน  ( Checklist) 
ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตต่ำงๆ และคู่มือประชำชนใน
กำรขอรับใบอนุญำต ที่ออกตำมพ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ.2558 
ประกำศเผยแพร่ลง website ส ำนักงำน กกพ. 

(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคับ
บัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, เจ้ำหน้ำที่จัดท ำวำระ, หัวหน้ำ
ส่วน, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, รองเลขำธิกำร, 
เลขำธิกำร) ดั ง น้ัน  กำรรับค ำขอรับใบอนุญำตและ
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่
คนใดคนหน่ึง 

(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำงๆ Online ผ่ำน
ระบบ E-Licensing ของส ำนักงำน กกพ. รวมทั้งพัฒนำ
ระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รองรับงำนให้
ครอบคลุม เพื่อที่จะสำมำรถลดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง
ผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ 

ฝ่ำยอนุญำตกิจกำร
พลังงำน 

2 กำรรับยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต – มีกำรเรียก
เอกสำรเพิ่มเติมที่ไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 

(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำต
และกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ซ่ึงก ำหนด
คุณสมบัติและรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ ใช้ ยื่น
ประกอบค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะเป็นไปตำม

ฝ่ำยอนุญำตกิจกำร
พลังงำน 
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ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 
Checklist และมติ กกพ. 
ที่เก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำยเฉพำะน้ันๆ และรำยกำร
เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลง
นำมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  

(2) จั ด ท ำ ร ำยกำร เ อกสำร และหลั ก ฐ ำน  ( Checklist) 
ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตต่ำงๆ และคู่มือประชำชนใน
กำรขอรับใบอนุญำต ที่ออกตำมพ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ.2558 
ประกำศเผยแพร่ลง website ส ำนักงำน กกพ. 

(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคับ
บัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, เจ้ำหน้ำที่จัดท ำวำระ, หัวหน้ำ
ส่วน, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, รองเลขำธิกำร, 
เลขำธิกำร) ดั ง น้ัน กำรรับค ำขอรับใบอนุญำตและ
กระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่
คนใดคนหน่ึง 

(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำงๆ Online ผ่ำน
ระบบ E-Licensing ของส ำนัก กกพ. รวมทั้งพัฒนำระบบ 
E-Licensing ให้ มีประสิทธิภำพยิ่ งขึ้น รองรับงำนให้
ครอบคลุม เพื่อที่จะสำมำรถลดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง
ผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ  

3 กำรจัดท ำวำระกำร
ประชุม - เสนอควำมเห็น
ประกอบกำรอนุญำตไม่
เป็นไปตำมล ำดับ (คิว) 
บนหลักกำร First 
Come First Served 
หรือตำมควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน 

1.ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

2.เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 

จัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประเภท
ต่ำงๆ (รำยวัน) ของฝ่ำย และวันที่เอกสำรครบถ้วน และ
ควบคุมโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น เพื่อก ำหนดล ำดับคิว
จัดท ำระเบียบวำระ และหำกกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
เร่งด ำเนินกำร จะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบและ
พจิำรณำเป็นกรณีๆ ไป 

ฝ่ำยอนุญำตกิจกำร
พลังงำน 

 

4 กำรจัดท ำวำระกำร
ประชุม – มีกำรปกปิด
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่
อำจส่งผลกระทบต่อกำร
พิจำรณำของ กกพ.  
และเสนอควำมเห็นว่ำ
ควรอนุญำตได้ 

1.ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

2.เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 

(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคับบัญช 

ฝ่ำยอนุญำตกิจกำร
พลังงำน 
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ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 

(2) ก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม กกพ. และหัวข้อ
มำตรฐำน (Template) ในกำรพิจำรณำตรวจสอบ
สำระส ำคัญเพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ 
ตำมมำตรำ 47 และมำตรำ 48  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 

       1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต  
       2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
       3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ  

ชื่อกระบวนงาน/งาน กำรใช้งบประมำณและกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยกำรเงินและบริหำรงำนทั่วไป 

ผู้ประสานงาน นำงปนัดดำ  ดำรำฉำย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบรหิำรงำนทั่วไป 

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ  509 
 

1. การระบุความเสี่ยง:  

 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1.ด้านการเงิน
1.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำดควำมรัดกุม   
1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำกธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้ส่วนตัว   
1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกำรเบิกจ่ำย   

2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรก ำหนด

ขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดท ำรำคำกลำง และกำรบริหำร
สัญญำตำมพ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 

 

3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3.1 กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ.อย่ำงไม่เหมำะสม (น ำไปใช้

ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพำ  
เป็นต้น 

 
 

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

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง: 

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดบัต่่า ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 
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สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกจิกรรมเพิม่เติม  

สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในส่านักงาน มี
หลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรอืไม่มีอ่านาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ  

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก่ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่่าเสมอ ควรมีแผนงาน 
มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับต่ า ระดับปานกลาง  ระดับสูง  ระดับสูงมาก  
1.ด้านการเงิน 
1.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำดควำม

รัดกุม 
 


  

1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำกธนำคำร แต่
น ำไปหมุนใช้ส่วนตัว 

 
 

  

1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำย 

 
 

  

2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับกำรก ำหนดขอบเขตงำน 
(TOR) กำรจัดท ำรำคำกลำง และกำร
บริหำรสัญญำตำมพ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

 

  

 

3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3.1 กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. 

อย่ำงไม่เหมำะสม (น ำไปใช้ส่วนตัว) 
เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพำ เป็นต้น 

 

 

  

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

1. ด้านการเงิน 
1.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำดควำมรัดกุม 2 3 6 
1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำกธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้ส่วนตัว 2 3 6 
1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกำรเบิกจ่ำย 2 3 6 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรก ำหนดขอบเขตงำน 
(TOR) กำรจัดท ำรำคำกลำง และกำรบริหำรสัญญำตำมพ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2 
 

3 6 
 

3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. อย่ำงไม่เหมำะสม (น ำไปใช้ส่วนตัว) เช่น 
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพำ เป็นต้น 

2 
 

3 6 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะหจ์ำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กรกับควำมเสีย่งเรือ่งทีท่ ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพือ่ประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทจุริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อน ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี = จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งทีเ่กิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน องค์กรไม่มผีลเสียทำง
กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิม่ 

พอใช้ = จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยงัจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน แต่ยอมรบั
ได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน = จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บรกิำร/ผู้รบั
มอบผลงำนและยอมรบัไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง 

ระดับสูง 
1.ด้านการเงิน 
1.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำดควำมรัดกุม ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  
1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำกธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้ส่วนตัว ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  
1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกำรเบิกจ่ำย ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรก ำหนด
ขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดท ำรำคำกลำง และกำรบริหำรสัญญำ
ตำมพ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  

3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. อย่ำงไม่เหมำะสม (น ำไปใช้
ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพำ เป็นต้น 

ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 
1. ด้านการเงิน 
1.1  กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำด

ควำมรัดกุม 
เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
(1) น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรควบคุมกำร
เบิกจ่ำย 
(2) ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติกำรแทน ควบคุมและตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 
ที่เก่ียวข้องก่อนน ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมขั้นตอนต่อไป 
(3) เม่ือผู้บริหำรอนุมัติแล้ว ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือ
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
กำรโอนเงิน และเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินอีกครั้ง 

ฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรงำน
ทั่วไป 

1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำก
ธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้ส่วนตัว 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
(1) กำรรับเงินผ่ำนระบบ Internet Banking, E-payment  
(2) ตรวจสอบสถำนะลูกหน้ีและกระทบยอดบัญชีลูกหน้ีรำยตัว 
(3) ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึง
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
(4) ตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำร และทะเบียนคุมกำรรับเงินสด
ประจ ำวัน 

ฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรงำน
ทั่วไป 

1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจระเบียบกำรเบิกจ่ำย 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ 

ฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรงำน
ทั่วไป 

2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1  บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้ควำม

เข้ำใจเก่ียวกับกำรก ำหนด
ขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดท ำ
รำคำกลำง และกำรตรวจรับงำน
ตำมพ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ พ.ร.บ.กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัศดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  

ฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรงำน
ทั่วไป 

3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3.1 กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน 

กกพ. อย่ำงไม่เหมำะสม 
(น ำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพำ
เป็นต้น 

เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุมภายใน 
(1) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีกำรตรวจสอบและตรวจนับ
ทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(2) กำรใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนกลำง มีระบบกำรอนุมัติกำร
ขอใช้รถ และทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ประจ ำวัน 

ฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรงำน
ทั่วไป 



12 
 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 
(3) ผู้บังคับบัญชำควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถยนต์ โดยมีกำรบันทึกเลขไมล์ 
ระยะทำงกิโลเมตร และกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ก่อนกำรน ำ
รถยนต์ไปใช้ 
(4) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินในฝ่ำยงำน และมีกำรตรวจสอบ
และตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(5) ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน 

       1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต  
       2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
       3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ  

ชื่อกระบวนงาน/งาน กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรมนุษย์ 

ผู้ประสานงาน นำยสุวิทย์  อินทรถำวร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกรมนุษย์ 

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ  713 
 

1. การระบุความเสี่ยง:  

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ท ำให้

คุณสมบัติของพนักงำนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
องค์กร 

 
 

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

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง: 

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้  

สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดบัต่่า ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกจิกรรมเพิม่เติม  

สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในส่านักงาน มี
หลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรอืไม่มีอ่านาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ  

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก่ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่่าเสมอ ควรมีแผนงาน 
มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับต่ า ระดับปานกลาง  ระดับสูง  ระดับสูงมาก  
1 กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอ้ือประโยชน์

ให้พวกพ้อง ท ำให้คุณสมบัติของ
พนักงำนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ขององค์กร 

 



  

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

1. กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ท ำให้คุณสมบัติของ
พนักงำนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร 

2 3 6 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ส ำนักงำน กกพ. ได้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวมจำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
โดยกำรวิเครำะหจ์ำกคุณภำพกำรจัดกำรองค์กรกับควำมเสีย่งเรือ่งทีท่ ำกำรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพือ่ประเมินว่ำ 
ควำมเสี่ยงกำรทจุริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อน ำไปบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ดี = จัดกำรได้ทันทีทุกครั้งทีเ่กิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน องค์กรไม่มผีลเสียทำง
กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิม่ 

พอใช้ = จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยงัจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน แต่ยอมรบั
ได้/มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน = จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บรกิำร/ผู้รบั
มอบผลงำนและยอมรบัไม่ได้/ไม่มีควำมเข้ำใจ  

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง 

ระดับสูง 
1. กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ท ำให้
คุณสมบัติของพนักงำนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร 

ด ี  ค่อนข้ำงต่ ำ  
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที่ กระบวนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการทุจริต  ผู้รับผิดชอบ 
1  กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอ้ือ

ประโยชน์ให้พวกพ้อง ท ำให้
คุณสมบัติของพนักงำนไม่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
องค์กร 

(1) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ.  
(2) ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคล

เป็นพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ.   

ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 

 


