
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำน กกพ. ได้พิจำรณำกระบวนงำนตำมภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนงำนที่มีควำมส ำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนกำรหลัก 3 กระบวน ที่จะมำใช้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ตำมประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริตทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 1) กระบวนกำรอนุมัติ/อนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  
2) กระบวนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำน กกพ.  
และ 3) กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ภำยหลังกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมประเภทควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตทั้ง 3 ด้ำน ดังกล่ำว ส ำนักงำน กกพ. ได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
1.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.  กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – 
ยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมีกำร
ปลอมแปลงเอกสำร 

2 3 6 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรวบคุม
ภำยใน 
(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำร
ขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน ซึ่งก ำหนดคุณสมบัติและ
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบ
ค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำย
เฉพำะนั้น ๆ และรำยกำรเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำม
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  
(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน 
(Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำต
ต่ำงๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอรับ
ใบอนุญำต ที่ออกตำมพ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร 
พ.ศ.2558 ประกำศเผยแพร่ลง website 
ส ำนักงำน กกพ. 
(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับ
ชั้นสำยกำรบังคับบัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, รอง



ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

เลขำธิกำร, เลขำธิกำร) ดังนั้น กำรรับค ำขอรับ
ใบอนุญำตและกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต 
จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่ง 
(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง ๆ 
Online ผ่ำนระบบ E-Licensing ของ
ส ำนักงำน กกพ. รวมท้ังพัฒนำระบบ  
E-Licensing ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รองรับ
งำนให้ครอบคลุม เพ่ือที่จะสำมำรถลดกำร
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงผู้ขออนุญำตกับ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ 

2.  กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต – 
มีกำรเรียกเอกสำรเพิ่มเติมที่ไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง, Checklist 
และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง 

1 2 2 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำร
ขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน ซึ่งก ำหนดคุณสมบัติและ
รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบ
ค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 47 ทุกประเภท 
ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 จะ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำย
เฉพำะนั้นๆ และรำยกำรเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดท ำและลงนำม
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  
(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน 
(Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำต
ต่ำงๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอรับ
ใบอนุญำต ที่ออกตำมพ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร 
พ.ศ.2558 ประกำศเผยแพร่ลง website 
ส ำนักงำน กกพ. 
(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับ
ชั้นสำยกำรบังคับบัญชำ (เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ, 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำวำระ, หัวหน้ำส่วน, 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย, ผู้ช่วยเลขำธิกำร, รอง
เลขำธิกำร, เลขำธิกำร) ดังนั้น กำรรับค ำขอรับ
ใบอนุญำตและกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต 
จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่ง 
(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำงๆ 
Online ผ่ำนระบบ E-Licensing ของส ำนัก 
กกพ. รวมทั้งพัฒนำระบบ E-Licensing ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รองรับงำนให้ครอบคลุม 



ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

เพื่อท่ีจะสำมำรถลดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง
ผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ 

3.  กำรจัดท ำวำระกำรประชุม - 
เสนอควำมเห็นประกอบกำร
อนุญำตไม่เป็นไปตำมล ำดับ 
(คิว) บนหลักกำร First Come 
First Served หรือตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน 

1 2 2 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 

จัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับ
ใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ (รำยวัน) ของฝ่ำย 
และวันที่เอกสำรครบถ้วน และควบคุมโดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น เพ่ือก ำหนดล ำดับ
คิวจัดท ำระเบียบวำระ และหำกกรณีมีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด ำเนินกำร จะต้อง
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบและพิจำรณำ
เป็นกรณี ๆ ไป 

4.  กำรจัดท ำวำระกำรประชุม –  
มีกำรปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรพิจำรณำของ กกพ.  
และเสนอควำมเห็นว่ำควร
อนุญำตได้ 

1 3 3 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับ
ชั้นสำยกำรบังคับบัญชำ 
(2) ก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม 
กกพ. และหัวข้อมำตรฐำน (Template)  
ในกำรพิจำรณำตรวจสอบสำระส ำคัญเพื่อ
พิจำรณำออกใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ ตำม
มำตรำ 47 และมำตรำ 48 

 
1.2 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1.2.1 กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต (ด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 1-4)  
(1) ได้มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วย

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2551 
(2) มีกำรเผยแพร่รำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) ประกอบกำรยื่นค ำขอ

อนุญำตต่ำง ๆ และคู่มือประชำชนในกำรขอใบอนุญำต ลงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ. 
(3) มีกำรก ำหนดให้ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำต

เป็นประจ ำที่มีกำรด ำเนินกำร 
(4) มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ E-Licensing เพื่อให้เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยด ำเนินกำรตรวจสอบ 

 
 
 



1.2.2 กำรจัดท ำวำระกำรประชุม (ด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 1-4) 
(1) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประเกทต่ำง ๆ (รำยวัน) ของ

ฝ่ำยงำน โดยลงวันที่เอกสำรให้ครบถ้วน 
(2) มีกำรก ำหนดให้มีควบคุมโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น เพื่อก ำหนดล ำดับ จัดท ำ

ระเบียบวำระ และหำกกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด ำเนินกำรจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ
และพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป 

(3) มีกำรก ำหนดให้มีกำรควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและหลักฐำนที่
ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับช้ันสำยกำรบังคับบัญชำ 

(4) มีกำรก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม กกพ. และหัวข้อมำตรฐำน (Template) 
ในกำรพิจำรณำตรวจสอบส ำระส ำคัญเพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำตประเภทตำ่ง ๆ ตำมมำตรำ 47 และมำตรำ 48 

 
2. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ส านักงาน กกพ. 
2.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1. ด้านการเงิน 
1.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยขำด

ควำมรัดกุม 
2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม

ภำยใน 
(1) น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อช่วยใน
กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
(2) ผู้ก ำกับดูแล (ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ควบคุมและ
ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องก่อน
น ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมขั้นตอน
ต่อไป 
(3) เมื่อผู้บริหำรอนุมัติแล้ว ผู้ก ำกับดูแล 
(ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย) หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติกำรแทน ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำร
โอนเงิน และเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินอีก
ครั้ง 

1.2 กำรรับเงินสดแต่ไม่น ำฝำก
ธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้
ส่วนตัว 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
(1) กำรรับเงินผ่ำนระบบ Internet Banking, 
E-payment  
(2) ตรวจสอบสถำนะลูกหนี้และกระทบยอด
บัญชีลูกหนี้รำยตัว 
(3) ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน  



ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

(4) ตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำร และ
ทะเบียนคุมกำรรับเงินสดประจ ำวัน 

1.3 กำรเบิกจ่ำยโดยขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจระเบียบกำร
เบิกจ่ำย 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเงิน บัญชี และงบประมำณ 

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บุคลำกรบำงคนขำดควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำหนด
ขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดท ำ
รำคำกลำง และกำรตรวจรับ
งำนตำมพ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

3. ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3.1 กำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน 

กกพ. อย่ำงไม่เหมำะสม 
(น ำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพำ เป็นต้น 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
(1) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีกำร
ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(2) กำรใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนกลำง  
มีระบบกำรอนุมัติกำรขอใช้รถ และทะเบียนคุม
กำรใช้รถยนต์ประจ ำวัน 
(3) ผู้บังคับบัญชำควบคุมและติดตำมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับ
รถยนต์ โดยมีกำรบันทึกเลขไมล์ ระยะทำง
กิโลเมตร และกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ก่อน
กำรน ำรถยนต์ไปใช้ 
(4) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินในฝ่ำยงำน และ
มีกำรตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็น
ประจ ำทุกปี 
 (5) ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้รถยนต์
ของทำงรำชกำร 

 
2.2 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2.2.1 ด้ำนกำรเงิน (ด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 1-4) 
(1) มีกำรควบคุมและตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยผู้ก ำกับดูแล หรือผู้

ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทน ก่อนน ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมขั้นตอนต่อไป 



(2) มีกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรโอนเงิน และเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินอีก
ครั้งหลังจำกที่ผู้บริหำรอนุมัติแล้ว  

(3) มีกำรรับเงินได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Internet Banking, E-payment เพื่อสะดวก
ในกำรตรวจสอบ 

(4) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะลูกหนี้ และมีกำรกระทบยอดบัญชีลูกหนี้รำยตัว 
โดยฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(5) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึง 
ทะเบียนคุมในเสร็จรับเงิน บัญชีเงินฝำกธนำคำร และทะเบียนคุมกำรรับเงินสดประจ ำวัน 

(6) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กกพ. โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำน 
งบกำรเงิน ติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. และตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษ เช่น กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของส ำนักงำน กกพ . เป็นต้น โดยในช่วงระยะเวลำตั้งแตวันที่ 1 
ตุลำคม 2563 – วันที่ 31 มีนำคม 2564 มีกำรประชุม จ ำนวน 4 ครั้ง ดังนี ้ 

 1) ครั้งที่ 10/2563 (ครั้งที่ 97) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563  
 2) ครั้งที่ 11/2563 (ครั้งที่ 98) เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563  
 3) ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 99) เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2564  
 4) ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 100) เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 
(7) ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
(8) ได้จัดกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ และมีกำรจัดส่งพนักงำนที่เกี่ยวข้อง ไปอบรมที่หน่วยงำนภำยนอก
เพิ่มเติม ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ.  คำดว่ำจะด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 3-4  

 

2.2.2 ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง (ด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 1-4) 
(1) ได้จัดมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีกำรจัดส่งพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปอบรมที่หน่วยงำน
ภำยนอกเพิ่มเติม ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน กกพ. เช่น  

- หลักสูตรกำรจัดท ำ TOR ที่ดีและถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 1 เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกำยน 
2653 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13-14 กุมภำพันธ์ 2654  

- หลักสูตรแนวทำงในกำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและ
เป็นธรรมกับคู่ สัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ งและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 ธันวำคม 2563 
เป็นต้น 

 

2.2.3 ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (ด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสที่ 1-4) 
(1) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(2) มีกำรจัดท ำระบบกำรอนุมัติกำรขอใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน เช่น รถยนต์ส่วนกลำง 

และจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ประจ ำวัน 



(3) มีกำรบันทึกเลขไมล์ ระยะทำงกิโลเมตร และกำรขออนุญำตใช้รถยนต์ของ
เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถยนต์ ก่อนกำรน ำรถยนต์ไปใช้ และมีกำรควบคุมและติดตำมกำรใช้ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำนและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

(4) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินในฝ่ำยงำน และมีกำรตรวจสอบและตรวจนับ
ทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 

(5) ผู้บริหำรไดเ้ป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรทรัพย์สินของส ำนักงำน 
(6) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และรำยงำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบให้ทรำบผลกำรตรวจ 
3. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.  กำรสรรหำบุคลำกรมีกำรเอื้อ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง ท ำให้
คุณสมบัติของพนักงำนไม่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
องค์กร 

2 3 6 (1) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง
ส ำนักงำน กกพ.  
(2) ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนและ
ลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ.   

 
3.2 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(1) มีกำรทบทวนประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ. พ.ศ. 2564 ประกำศ ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 เพื่อ
ปรับปรุงให้ระบบกำรสรรหำบุคลำกรมีควำมรัดกมุ และลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคคล 

(2) กำรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง
ส ำนักงำน กกพ. ในกำรสรรหำบุคลำกร โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และผ่ำนกำร
พิจำรณำแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำร ตำมค ำสั่งส ำนักงำน กกพ. ที่ 
17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงส ำนักงำน กกพ. สั่ง ณ 
วันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564 


