




แผนบร �หารความเสี�ยงการทุจร �ต

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานเลขานุการกรม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า ก 

 
 

ค าน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการป้องกันปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในอนาคต การที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ ย่อมเป็นการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถลดการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
และน าไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) รวมถึงสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ก าหนดมาตรการ แนวทาง 
รวมถึงแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และเกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของรัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
เป็นหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป  
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะส่วนราชการซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน 
มีภารกิจหลักในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการ
ทางด้านพลังงานต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นว่าการมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือการน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต มาใช้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ และเป็นการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าคัญในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน 
(Corruption Control) ในการนี้ จึงได้น าหลักเกณฑ์ในคู่มือข้างต้นมาใช้เป็นกรอบในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของ สนพ. เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับและลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติราชการ 

1.2 ความหมาย 
 “ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง การด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานในอนาคต 

1.3 ความแตกต่างระหว่างการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการตรวจสอบภายใน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะก ากับ
ติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision ควบคุมและตรวจสอบโดยใช้อ านาจ
กฎหมาย หน่วยงานของทางราชการจะเน้นที่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งจ าเป็นแต่ได้ผลน้อย
ในการสร้าง “คุณภาพ” “คุณค่า” ที่เกิดจากการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังเป็นการเน้น “อดีต” มากกว่า 
“ปัจจุบัน” และ “อนาคต” 

 

 
Pre-Decision VS Post-Decision 
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1.4 องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การควบคุมก ากับ 
การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า 
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ประเภทประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ และต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

  
  

 

Triangle 

 

 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จ่ายงบประมาณและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ประเภทความ
เสี่ยงการทุจริต 
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บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดให้ สนพ. 
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ในการนี้ สนพ. 
จึงได้พิจารณาเลือกกระบวนงาน “การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการในสังกัด สนพ.” เพ่ือน ามาท า
การประเมิน วิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 หลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท า  
การประเมิน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่  
 1. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 
 2. ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
 ทั้งนี ้เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สนพ. เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 
4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) 
3 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนบางครั้ง (ร้อยละ 5) 
2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้อย (ร้อยละ 3) 
1 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล 
4 ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
3 มีการส่งหนังสือร้องเรียนหรือหนังสืออุทธรณ์และตั้งค าถาม 

ต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา 
2 เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล 
1 แทบจะไม่มี 
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เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  
ความหมายของระดับความรุนแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 2.1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ชื่อกระบวนงาน/งาน : การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ. 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor 
(เคยเกิดขึ้น) 

Unknown Factor
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

   1. การพิจารณาของผู้ บั งคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ ม)  
ในการให้ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์
ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย 

 
 

   2. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้
ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย 

 
 

   3. การน าเสนอค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ 
ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 

 
 

   4. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย  
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 Known Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติมีต านานอยู่แล้ว 
 Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 2.2 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
  การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1  

ตารางท่ี 2 ตารางการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

การพิจารณาให้มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
/ย้ายของข้าราชการ 
ในสังกัด สนพ. 

   1. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความ
เห็นชอบค า ร้ องของข้ า ราชการ 
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย 
   2. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
(ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบ
ค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความ
ประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
งาน/ย้าย 
   3. การน าเสนอค าร้องของข้าราชการ
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย เพ่ือให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
   4. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 
ในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย  
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

4 
(สูง) 

 
 
 

4 
(สูง) 

 
 
 

4 
(สูง) 

 
 

5 
(สูง) 
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ตารางท่ี 3 ตารางระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามสี) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

   1. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้
ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย 

  
  

   2. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความ
เห็นชอบค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย 

  
  

   3. การน าเสนอค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ ขอ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 

  
  

   4. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย  

  
 

 

 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 ตามกระบวนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ. มีขั้นตอน 
การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ในกรณีการพิจารณา 
และการใช้ดุลพินิจซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยประเด็นความเสี่ยงการทุจริตสามารถวิเคราะห์ระดับ
ความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 
 1. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบค าร้องของ
ข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความ
รุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความ
เสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง 
 2. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการ 
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรง 
ของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความเสี่ยง  
การทุจริตอยู่ในระดับสูง 
 3. การน าเสนอค าร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพ่ือให้
ผู้มีอ านาจพิจารณา เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ 
การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง 
 4. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ซึ่งอาจ 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าว 
คือการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง 

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาใช้
ดุลพินิจ และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ สนพ. จึงได้จัดก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ 
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ตางรางที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

กระบวนงาน/โครงการ   การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ.  
หน่วยงาน       ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) 
ในการให้ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการ 
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
/ย้าย 

    1 .  จัด ให้มีหลัก เกณฑ์หรือแนวทางการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้ายของข้าราชการ    
ในสังกัด สนพ.  
    2. ก าหนดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย หรือแบบพิจารณา
คุณสมบัติ หรือแบบประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลเสนอ คณะท างาน/อนุกรรมการ/กรรมการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด  
    3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หรือ
แนวทางดังกล่าว เพ่ือให้ข้าราชการภายใน สนพ. 
ทราบโดยทั่วกัน 
    4. มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในเพ่ือให้
ข้าราชการแจ้งความประสงค์ ขอสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน/ย้าย พร้อมแจ้งก าหนดกรอบเวลา
การด าเนินการที่ชัดเจน 
    5. จัดตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือ
คณะท างาน/อนุกรรมการ/กรรมการ ท าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองการขอสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน/ย้าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  ตรงกับความรู้  คว ามสามารถ 
ประสบการณ์  ความต้องการของต าแหน่ ง 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเสนอ
ความเห็นต่อ ผอ.สนพ. เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาต่อไป 
 

2 การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) 
ในการให้ความเห็นชอบค าร้องของข้าราชการ 
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
/ย้าย 

3 การพิจารณาและน าเสนอค าร้องของข้าราชการ 
ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
/ย้าย เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 

4 การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณา 
ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย 

 
 

 


