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ค าน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการป้องกันปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในอนาคต การที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ ย่อมเป็นการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถลดการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
และน าไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) รวมถึงสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน  
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการทุจริต 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ตระหนักถือความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ก าหนดมาตรการ แนวทาง 
รวมถึงแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่ างมีระบบ ต่อเนื่อง และเกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของรัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ที่มา 
 สืบเนื่องจากผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของ
ประเทศไทยประจ าปี 2564 ที่ได้รับคะแนน 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 110 
จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 180 ประเทศลดลงจากปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 36 
คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 104 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 180 และลดลงจากปี 2562 
ที่ประเทศไทยมีคะแนน 36 คะแนน และอยู่ในล าดับที่ 101 จากประเทศที่ร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ 
โดยจากการพิจารณาแหล่งข้อมูลที่สะท้อนผลคะแนน CPI ของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2564 
มีแหล่งข้อมูล 4 แหล่งที่มีคะแนนลดลง ได้แก่ เรื่องการติดสินบนและการทุจริตที่ยังมีอยู่ทั่วไป ระดับการรับรู้
ถึงภัยของการทุจริตว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การที่ภาคธุ รกิจ
ต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ และการที่เจ้าหน้ามี่รัฐมีพฤติกรรมใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินการลดระดับการทุจริตให้น้อยลง 
และต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักรู้ และการปราบปรามการทุจริตบังคับใช้กฎหมายกับ
ผู้กระท าผิดให้มากข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้น
ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดส าคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 หรือมีคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี 
พ.ศ. 2576 – 2580 โดยในแผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน  
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) จึงได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาอย่างต่อเนื่อง 
 รัฐบาลได้ก าหนดให้การสกัดกั้นการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ท.  รัฐประกาศให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการ
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
ซึ่งก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริต และเครื่องมือหนึ่งที่มี 
ส่วนช่วยในการยกระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศไทย 
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมปัญหา 
ด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม และ
เป็นกระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรมีศักยภาพในการรองรับปัญหา 
การประเมิน การควบคุมได้และการตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน
องค์กรในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายใน
องค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการ
ทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

1.2 หลักการและเหตุผล 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จึงได้พัฒนา
แนวทางการด าเนินการเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
โดยขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าพาองค์กรไปสู่การ  
เป็นองค์กรใสสะอาด นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว โดยปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS)” และประยุกต์ใช้ ISO 37001 (Anti-Bribery 
Management Systems : ABMS) ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง  
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะส่วนราชการซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน 
มีภารกิจหลักในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการ
ทางด้านพลังงานต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นว่าการมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือการน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต มาใช้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ และเป็นการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าคัญในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่ น 
(Corruption Control) ในการนี้ จึงได้น าหลักเกณฑ์ในคู่มือข้างต้นมาใช้เป็นกรอบในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของ สนพ. เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับและลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติราชการ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1. เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สนพ. 
 2. สร้างมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริตใน สนพ. ปรับปรุงกระบวนหรือกลไกการท างาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในสังกัด สนพ. 
 4. เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรง
ของ สนพ. 
 5. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสังกัด สนพ. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริต และ
สามารถน าแนวทางจากแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง สนพ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารราชการ  
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิด นิยามและระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

 
2.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การควบคุมก ากับ 
การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า 
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ 
Dr. Ronald R. Cressey (1940) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยา ชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ใน
หนังสือชื่อ Other’s People Money 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ยังมีทฤษฎี 
Four- Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี 
GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม 
ผู้กระท าผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางนี้ 
 

Triangle Fraud Four- Sided Diamond Fraud GONE Theory 
1. Opportunity 1. Capability 

2. Opportunity 
1. G-Greed 
2. O-Opportunity 

2. Pressure 
3. Rationalization 

3. Incentive / Motive 
4. Rationalization 

3. N-Need 
4. E-Expectation 

 
 
 

Pressure 

 OpportunityRationalization 
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ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 
Opportunity โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเอ้ืออ านวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉก

ฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงานหรือช่วงว่าง
ของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ท าได้ 

Pressure ความกดดัน และแรงกดดันเม่ือเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
มีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ 
Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีท าได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัว

ของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบและท าการ
ทุจริตได้ 

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถท าได้ คนอ่ืนยังสามารถท าได้ โดยไม่
คิดว่าผิด มีความสามารถและโอกาสที่เกิดจากต าแหน่งหน้าที่ 

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอ่ืนท าผิดแล้วไม้ได้รับการลงโทษ 
จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากท าบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี 

Need ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจ าเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงมีแรง
กดดันให้ท าทุกสิ่งที่ท าได้เพ่ือให้ได้เงินมา 

Expectation ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระท าไม่มีผู้อ่ืนล่วงรู้ และเอาผิดไร หรือโอกาส
ที่จะถูกค้นพบการกระท าที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก 

(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์
ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  Corruption 
Risk Management : CRM 
 การประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
หน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจาหน้าที่ของหน่วยงานรูสึกกังวล ผลการประเมินควรให้แนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมินต้องได้ประโยชน์จากการประเมิน สามารถ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรโดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการยับยั้ง
การทุจริต 
 นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติอนุญาต : การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ 
 ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ : อ านาจที่ได้มาจากการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งหนึ่ง 
โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ 
 ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ท าการประเมิน
ของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบด าเนินงาน งบลงทุน ลงรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ ายขาดจากเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ปัจจัยส าเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 1) ความมุ่งมั่นของผู้น าองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร 
ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพ่ือเรียนรูและ 
หาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดช้ า กุญแจส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไมใช่ความสามารถ 
ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้น าองค์กรต้องท าให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
เป็นนโยบายและแนวทางท่ีทุกส่วนจะต้องน าไปปฏิบัติ 
 2) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร 
 3) ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระท าการ  
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม 
ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน (Outside in) และอาจให้
มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือให้มีมุมมองที่รอบด้าน 
 4) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตที่ก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่ก าหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผล
และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

2.3 กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission (COSO) และ ISO 37001:2016 
 2.3.1 COSO 2013 
   กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการ ยอมรับ
มาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน เพ่ิมเติมอีก 
๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมือ่ปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทาง ด้านการ
ก ากับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทาง เพ่ิมเติม
ด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การ
ปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุม ภายใน แต่เพ่ิมเติมใน
ส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ การก ากับดูแลกิจการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความ คาดหวังของกิจการใน
การป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ไดผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ท าการ
ขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework 
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 มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
 หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจรักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ 
      ควบคุมภายใน 
 องค์กรประกอบที่ 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
      เหมาะสม 
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 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่องตั้งแต่แรก 
ต้ังข้อบง่ชี้บางเรื่องทีน่่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแกผู้บริหาร 
 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสูการสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วนพฤติกรรม
ที่เคยรับรูว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รูว่าท าไป มีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไมเปิดช่องว่าง ใหก้ารทุจริตเขา้มาไดอีก 
 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ลวงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล่วงหนา ในอนาคต 
(Unknown Factor) 

 2.3.2 COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
   COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and 
Performance มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และ
การด าเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจส าคัญเพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement) ใหก้ับองค์กร 

 องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 
 

 1. Governance and Culture (การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วย บทบาท
ของคณะกรรมการ โครงสรา้งการด าเนินงานตามเปา้หมายกลยุทธ์ การก าหนด วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึด
มัน่ต่อคา่นิยมองคก์ร และการสรา้งความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 
 2. Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
บริบทของธุรกิจ การก าหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือก ของกลยุทธ์จัดการ
ความเสี่ยงองคก์ร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 
 3. Performance (เป้าหมายผลการด าเนินงาน) ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การประเมินระดับ
ความรุนแรง การจัดล าดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กร
ทั้งหมด 
 4. Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมิน ความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความ เสี่ยง และการปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 



แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า 9 

 
 

 5. Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการ รายงาน) 
ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุน 
การบริหารความเสี่ยงและการรายงานความส าเร็จการด าเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้นน าเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงให้เห็นว่าการบริหาร ความเสี่ยง
องค์กรนั้น เกีย่วข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง 
 “Good risk management and internal control are necessary for long term success of all 
organizations.” – COSO  
(บทความจาก TRIS Academy Club Issue4 January 2018, "Organizational Excellence" โดยดร. สุรเดช 
จองวรรณศริิ ผู้อ านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรป์อเรชั่น) 

 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM นั้น เป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่ส าคัญมี ดังนี้ 

แบบเดิม ERM 
ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ ท าแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน) 
ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย มุ่งเน้นด้านบวกด้วยการแสวงหาโอกาสที่จะเป็น

ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 

 2.3.3 ISO 37001 : 2016 Anti-bribery Management Systems : ABMS 
  ISO 37001 มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management 
systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) 
ประกาศเมื่อปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการด าเนินการ การธ ารง รักษาและการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการการติดสินบน ตองมีการด าเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผลเหมาะสม 
เพียงพอ เพ่ือป้องกันการติดสินบนที่ครอบคลุม 
  โครงสร้าง STRUCTURE OF ISO 37001 STANDARD ประกอบด้วย 
  1. Scope ขอบเขต 
  2. Normative references การอ้างอิงตามกฎเกณฑ์ 
  3. Term and Definitions ข้อก าหนดและค าจ ากัดความ 
  4. Context of organization บริบทขององค์กร 
  5. Leadership ความเป็นผู้น า 
  6. Planning การวางแผน 
  7. Support การสนับสนุน 
  8. Operation การท างาน 
  9. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  10. Improvement การปรับปรุง 
  ในส่วนโครงสร้างของ ISO 37001 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้มีหลักการประเมินความเสี่ยงการติด
สินบน (Bribery Risk Assessment) 
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2.4 ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption 
Risk Management Systems : CRMS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สัดส่วนและน้ าหนักคะแนน 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก/
คะแนน 

ตัวช้ีวัด
ย่อย 

จ านวนข้อ
ที่ท าการ
ประเมิน 

1) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 60 

4 8 

    1.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 (Risk criteria) 

5 

    1.2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) 25 
    1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 25 
    1.4 การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล 5 
2) ผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 40 

2 2     2.1 การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล 5 
    2.2 ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 35 

รวม 100 6 10 
 
ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management 
Systems : CRMS) 

Excellent : E (ดีเยี่ยม) สูงกว่า 80 คะแนน 
Good : G (ดี) ระหว่าง 61 – 79 คะแนน 
Pass : P (ผ่าน) ระหว่าง 50 – 60 คะแนน 

Upgrade : U (ปรับปรุง) ต่ ากว่า 50 คะแนน 
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บทที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดให้ สนพ. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ในการนี้ เพ่ือเป็นการเน้นย้ าในการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สนพ. ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ รวมถึง การปรับปรุงกลไกการท างาน 
และสร้างมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน สนพ. ดังนั้น จึงได้พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยเลือกกระบวนงาน 
“การใช้รถยนต์ราชการของ สนพ.” เพ่ือน ามาท าการประเมิน วิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 การระบุความเสี่ยง 
  ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้าน 
       ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
       ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

 3.2 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) 

เกณฑ์ 
โอกาส (Likelihood) 

1 2 3 4 5 

เกิดเหตุการณ์ทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ราชการของ สนพ. 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

2 ครั้ง 
ต่อปี 

3 ครั้ง 
ต่อปี 

4 ครั้ง 
ต่อปี 

5 ครั้ง 
ต่อปีขึ้นไป 
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เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ์ 
ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดจากการทุจริตเกี่ยวกับการ
ใช้รถยนต์ราชการของ สนพ. 

แทบจะไมม่ ี ปรากฏข่าวลือ 
มีคนร้องเรียน 

หรือแจ้ง 
เบาแส 

เกิดการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

หรือหน่วย
ตรวจสอบ 

จากภายนอก
เข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ปรากฏต่อ
สื่อมวลชน

หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 
(Social 
Media) 

เกิดความ
เสียหายต่อ
หน่วยงาน 
เจ้าหน้าท่ี

ผู้กระท าผิด
เข้าสู่

กระบวนการ
ยุติธรรม 

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  

 3.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  3.3.1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification) 
  สนพ. พิจารณากระบวนการใช้รถยนต์ราชการของ สนพ. ที่อาจพบความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ดังนี้ 1) การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการของ สนพ. ไปใช้/จ าหน่าย โดยพบความเสี่ยงคือ พนักงานขับรถ
อาจน าน้ ามันรถยนต์ราชการไปใช้กับรถส่วนตัวหรือน าไปจ าหน่าย และ 2) บุคลากรน ารถยนต์ราชการไปใช้
ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึกการใช้รถยนต์ราชการ ทั้งนี้ ในการระบุประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริตจะแบ่งพิจารณาตาม Known Factor และ Unknown Factor 
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 Known Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติมีต านานอยู่แล้ว 
 Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor 
(เคยเกิดขึ้น) 

Unknown Factor
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

   1. การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการของ สนพ. ไปใช้/
จ าหน่าย 

  

   2. บุคลากรน ารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขอ
อนุญาตการใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึกการใช้รถยนต์ราชการ 

 
 

 
  3.3.2 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
  การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3.2  

ตารางท่ี 2 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

   การใช้รถยนต์ราชการ
ของ สนพ. 

   1. พนักงานขับรถลักลอบน าน้ ามัน
รถยนต์ราชการของ สนพ. ไปใช้/
จ าหน่าย 
   2. บุคลากรน ารถยนต์ราชการไป
ใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาต
การใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึกการ
ใช้รถยนต์ราชการ 
 

1 
 
 
 

1 

5 
 
 
 

5 

5 
(สูง) 

 
 

5 
(สูง) 

 
ตารางท่ี 3 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามสี) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

   1. พนักงานขับรถลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการของ สนพ. 
ไปใช้/จ าหน่าย 

    

   2. บุคลากรน ารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาต
การใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึกการใช้รถยนต์ราชการ 
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 3.4 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 ตามกระบวนงาน การใช้รถยนต์ราชการของ สนพ. มีขั้นตอนการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่โปร่งใสด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาใช้ดุลพินิจ และป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริตด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ สนพ. จึงได้จัดก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4 ประเด็นและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนงาน/โครงการ            การใช้รถยนต์ราชการของ สนพ.  
หน่วยงาน       ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน/ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 พนักงานขับรถลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการ
ของ สนพ. ไปใช้/จ าหน่าย 

    1. มีมาตรฐานการตรวจสอบการใช้น้ ามัน
รถยนต์ราชการของ สนพ. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  
    2. ให้บุคลากรของ สนพ. ที่ขอใช้รถยนต์
ราชการของ สนพ. แนบหลักฐานประกอบการ 
ขออนุญาตใช้ รถยนต์  โดยจัดท า เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกเข้าไปในระบบการ 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ของระบบบริหารงาน
ยานพาหนะของ สนพ. หากกรณีที่ไม่สามารถใช้
ระบบดั งกล่ าว ได้  ให้ แนบส า เนาหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมแบบ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ให้แก่กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานเลขานุการกรม และให้จัดเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
    3. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบ
การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สนพ. ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรของ สนพ. ทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
 

2 บุคลากรน ารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มี
การขออนุญาตการใช้รถยนต์ราชการ ไม่บันทึก
การใช้รถยนต์ราชการ 
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ตารางท่ี 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อกระบวนงาน การใช้รถยนต์ราชการของ สนพ. 

ที ่ มาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 มีมาตรฐานการตรวจสอบ 
การใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ 
ของ สนพ. ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ด าเนินการจดเลขไมล์รถยนต์ 
และตรวจสอบหลั กฐาน 
การใช้บัตรเติมน้ ามันรถยนต์
ราชการของ สนพ.  ว่ ามี
ความสอดคล้ องกันและ 
มี ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ ช้ น้ า มั น 
ที่ ส ม เ หตุ ส มผล  ร วมทั้ ง 
จัดท ารายงานการใช้รถยนต์
ราชการของ สนพ.  เป็น
ประจ าทุกเดือน 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

 

2 บุคลากรของ สนพ. ที่ขอใช้
รถยนต์ราชการของ สนพ. 
แนบหลักฐานประกอบการ 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ 

ก าหนดแบบฟอร์มค าขอใช้
รถยนต์ราชการของ สนพ. 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

3 มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ปรับปรุ งระเบียบการใช้
รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ข อ ง  ส น พ .  ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมสอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง
แจ้งเวียนให้บุคลากรของ 
สน พ .  ท ร า บ แ ละน า ไ ป
ปฏิบัติ 

เ ผยแพร่ป ระชาสั ม พันธ์
หลั ก เกณฑ์หรื อแนวทาง
ดังกล่าว เ พ่ือให้บุคลากร
ภายใน สนพ. ให้ทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

 

 






