
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงพลังงาน/สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

 

        ลงช่ือ นายพีระพงษ  บุญแสง ผูรายงาน 

        ตําแหนง ผูอํานวยการกองศึกษาและพัฒนา  
โรงไฟฟาฐาน รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

                                                                     เบอรโทร 02 140 632๐ 

   วันท่ี  1 เดือน เมษายน 256๔ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  รอบท่ี 1  ภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม 256๔  

         (แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต)   
                เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สําหรับ ศปท. ทุกหนวยงาน) 
         เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (สําหรับหนวยงานระดับกรมภายใตกํากับ ศปท./ศปท. ท่ีไมมีหนวยงานภายใตกํากับ) 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 
 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

หนวยงาน 
ในกํากับ ศปท. 
(ระดับกรม) 

ช่ือกระบวนงาน ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 

สํานักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 
 

กระบวนงานจัดทํา
งบประมาณโครงการเพ่ือ

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ชุมชน 

การเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุน 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

  

การวางระบบการประเมินความเส่ียงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หนวยงานระดับกรม : สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

การเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุน 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต)  
การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการเสนอพ้ืนท่ี
เพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป 
       การกระทําความผิดอาจอยูในรูปแบบของการ
สื่อสารการรับสมัครกับพ้ืนท่ีท่ีไมท่ัวถึง โดยไมเจตนาจน
นําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องความโปรงใส 
      โดยข้ันตอนการดําเนินงานในการขอรับการ
สนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔ ประกอบดวย13
ข้ันตอน (รายละเอียดอยู ในหลักการและเหตุผล) 
ข้ันตอนท่ีอาจทําใหเกิดความเสี่ยง คือ ข้ันตอนท่ี1 
พลังงานจังหวัดประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือสราง
ความเขาใจอยางท่ัวถึงกลุมเปาหมาย คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหทราบเง่ือนไข และประโยชน
ท่ีจะไดรับจากการเขารวมโครงการ เพ่ือประกอบการ
คัดเลือกสมัครเขารวมโครงการ 

ในการดําเนินการดังกลาวมีโอกาสท่ี สพจ.อาจจะ
ประชาสัมพันธ เจาะจงเฉพาะกลุมหรือบุคคลท่ีมี
คว าม คุ น เ คย  หรื อ ท่ี มี ผลประ โ ยชน ทํ า ให ก า ร
ประชาสัมพันธกลุมผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีไมท่ัวถึง 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
สป.พน.สวนภูมิภาค 

1. สํานักงานพลังงานจังหวัดตองแสดงขอมูลจํานวน
กลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตองทําการ
ป ร ะช า สั ม พั น ธ โ ค ร ง ก า ร ง บ อุ ดห นุ น ฯ ใ น
ปงบประมาณนั้นๆ  

2. สํานักงานพลังงานจังหวัดตองแสดงหลักฐานการ
ประชาสัมพันธ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
สป.พน.สวนกลาง 
        จัดทํารายงานสรุปผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีโดยแสดง   
ใหเห็นถึงกระบวนการในการคัดเลือกและหลักฐาน
ประกอบในแตละข้ันตอน เสนอตอผูบริหารระดับรอง
ปลัดกระทรวงข้ึนไปเพ่ือทราบและเห็นชอบผลการ
คัดเลือก และเผยแพรผลการคัดเลือกตอสาธารณะ 
 
 
 

 

 

 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



การวิเคราะหความเส่ียงดานการเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป 2564 
 

หลักการและเหตุผล  
 การเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือเขารับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔ ภายใตโครงการเพ่ิมสมรรถนะดานการ
บริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชุมชน ประจําป ๒๕๖๔ ดวยกระทรวง
พลังงานไดดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ ผานโครงการวางแผนพลังงาน
ชุมชนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีผานมามีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เขา
รวมโครงการท้ังสิ้น ๒,๐๙๖ แหง และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงพลังงานไดจัดทํา “ภายใตโครงการเพ่ิม
สมรรถนะดานการบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงานชุมชน”  

สําหรับพ้ืนท่ีมีความประสงคจะดําเนินโครงการ ป ๒๕๖๔ โดยใหสํานักงานพลังงานจังหวัดเปนผูดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธ ชี้แจงโครงการให อปท. และกลุมเปาหมายท่ีสนใจสมัครเขารวม อีกท้ังประสานงานกับสวน
ราชการท่ีเก่ียวของในจังหวัด เพ่ือดําเนินการรับสมัครและรวบรวมเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานตอไป 
เนื่องจากโครงการมีผลกระทบกับผูมีสวนได สวนเสีย ในวงกวาง ซ่ึงในแตละข้ันตอนในการรับสมัครและคัดเลือกพ้ืนท่ี
เพ่ือเขารับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔ การกระทําความผิดอาจอยูในรูปแบบของความไมเชื่อม่ันในความ
โปรงของกระบวนการการพิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนท่ีสมัครเขามา เม่ือไมไดรับคัดเลือก อาจนําไปสูความเขาใจผิดวา 
หากจะไดรับการคัดเลือกตองมีการเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการเสนอพ้ืนท่ี โดยไมเจตนาจนนําไปสูการถูก
กลาวหารองเรียนเรื่องความโปรงใส ซ่ีงมีรายการท่ีรวมโครงการดังนี้ 

 
๑. อปท.บริหารจัดการพลังงานท่ีดี จํานวน ๑๒๐ แหง 
๒. โรงเรียนพลังงานชุมชน จํานวน ๑๒๐ แหง 
๓. กลุมลดใชพลังงาน โดยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด ๓x๔ เมตร จํานวน ๕๐ โรง 
๓.๒ ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาด ๒x๒ เมตร จํานวน ๕๐ ตู 
๓.๓ ชุดเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน จํานวน ๓๐ ชุด 
๓.๔ ระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. พรอมระบบทอสงกาซไปยังครัวเรือนท่ีรวม

โครงการ จํานวน ๑ ระบบ 
 ๔.  สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานสําหรับโครงการตอเนื่อง ดังนี้ 
 ๔.๑ สําหรับ อปท. ท่ีเขารวมโครงการในป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๒๐ แหง สนับสนนุงบอุดหนุน  
  ไมเกินแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ สําหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน ท่ีเขารวมโครงการในป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๒๐ แหง สนับสนุนงบอุดหนุน 

ไมเกินแหงละ ๔๒,๕๐๐ บาท 
  ท้ังนี้แตละจังหวัดสามารถสงใบสมัครเขารวมโครงการฯไดมากกวา ๑ แหง ตามศักยภาพและความพรอม

ของสพจ. และสงกลับมายัง สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
   
  โดย สสช.มีหนังสือให สพจ.แสดงขอมูลการคัดเลือกพ้ืนท่ี และการวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป หากชี้แจงไมได สสช.จะไม
พิจารณาพ้ืนท่ีท่ี สพจ. เสนอมา 

 
 
 
 



  ข้ันตอนการดําเนินงานในการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔ ประกอบดวย 13 ข้ันตอน 
 

1) พลังงานจังหวัดประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือสรางความเขาใจอยางท่ัวถึงกลุมเปาหมาย คือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทราบเง่ือนไข และประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขารวมโครงการ เพ่ือประกอบการ
คัดเลือกสมัครเขารวมโครงการ *** 

2)  สวนกลาง (สสช.) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่ีมีคุณสมบัติและผานเกณฑตาม 
คณะกรรมการกําหนด  

3) สวนกลาง (สสช.) จัดการสัมมนาชี้แจงพลังงานจังหวัดและทีมงานใหมีความพรอมในการบริหาร
จัดการโครงการ และประกาศผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมกับโครงการ 

4) พลังงานจังหวัดแจงหนวยงานในจังหวัด และทองถ่ินจังหวัด เพ่ือใหการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

5) พลังงานจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานโครงการฯ ประจําจังหวัด เพ่ือติดตามและใหคําแนะนําในการ
ดําเนินโครงการกับกลุมเปาหมายตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ 

6)  พลังงานจังหวัดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางพลังงานจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีรวมโครงการ หรือจัดงานแถลง เพ่ือใหท้ังสองฝายเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ และ
ประโยชนของการรวมมือกัน ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวและประชาสัมพันธกิจกรรม
ใหกับชุมชนไดรับทราบ  

7)  พลังงานจังหวัดจัดกิจกรรมลดใชพลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) 
8) สงเสริมความเขมแข็งกับ อปท.เกาท่ีเขารวมในป 2562 โดย พลังงานจังหวัด รวมกับ อส.พน.ใน

การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนและขยายผลแผนพลังงานชุมชนท่ีไดดําเนินการในป 2562 สําหรับการสราง
โอกาสในการลดตนทุนดานพลังงาน ดานอาชีพดานพลังงาน และดานอ่ืนๆ 

9) พลังงานจังหวัดสงเสริมความเขมแข็งกับโรงเรียนพลังงานชุมชน ท่ีเขารวมในป 2562 โดย 
พลังงานจังหวัด รวมกับ คณะทํางานฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนและขยายผลแผนพลังงานของโรงเรียนท่ี
ไดดําเนินการในป 2562 สําหรับการลดการใชพลังงาน และดานอ่ืนๆ 

10) สสช. จัดฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพพลังงานจังหวัด และองคกรเครือขาย ดานการดําเนิน
โครงการการติดตามประเมินผล การสรางทักษะในการปฏิบัติงาน   

11) หนวยงานสวนกลาง เชน สสช. กตร. กยผ. กก. ตสน. กพร. ผตร. ทําหนาท่ีประสานงาน – 
ติดตาม – ใหคําแนะนํา – ลงพ้ืนท่ีประเมินผล – ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของพลังงานจังหวัดและกลุมเปาหมาย 
เพ่ือนําเสนอกับหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตอไป 

12) พลังงานจังหวัด และคณะทํางานพลังงานชุมชน จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

13) สวนกลาง และพลังงานจังหวัด รวมสรุปประเมินผลนําเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานในระยะตอไป 
 
 

ท่ีมา: คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนงานจัดทํางบประมาณโครงการเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
พลังงานชุมชน รหัสคูมือ สสช./ สสช.1.1.13/ 2563 

 
 
 



วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับสมัคร เง่ือนไขการเขารวม และเกณฑการคัดเลือก

การเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือเขารับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔ ตลอดจนปญหาตางๆ 
๒. เพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทางการแกไขปรับปรุง และพัฒนาใหไดผลดี ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนการ
ดําเนินงาน การขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป ๒๕๖๔   



ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดานการเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป 2564 

 ๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
ช่ือกระบวนงาน/งาน  กระบวนงานจัดทํางบประมาณโครงการเพ่ือพัฒนาและสงเสริมพลังงานชุมชน 
 
ช่ือหนวยงาน / กระทรวง   สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 
ผูรับผิดชอบ  นายพิรัฐ  อินพานิช โทรศัพท    02 140 6322 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 1  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

๑ การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการ
เสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุน
ประจําปอาจมีความเสี่ยง ในข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ี ๔. เมื่อ สพจ. ไดรับหนังสือ
แจงรับสมัคร จะลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชนเก็บ
ขอมูล และประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของ
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  ( โ ด ย ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง) กอนทําใบสมัคร
แลวสงกลับมายัง สสช. 

 √ 
 
 

 
อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเชนรูปแบบ พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และควรอธิบาย
พฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด 

- ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย 
     ในชอง Known Factor 
- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด 

ใหใสเครื่องหมายในชอง Unknown Factor 
- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known FactorหรือUnknown Factor 

ก็ได 
 



ข้ันตอนท่ี ๒  การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

  

 ข้ันตอนท่ี ๒ ใหนําขอมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟ
จราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ํา 

 สถานะสีเหลือง :  ความเสี ่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช ความรอบคอบระมัดระว ัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 สถานะสีสม  : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกร 
มีหลายข้ันตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกต ิ

 สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจักไม
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

๑ การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการเสนอพ้ืนท่ี
เพ่ือรับการสนับสนุนงบอุดหนุนประจําป  

√ 
 

 
 

 
 

ข้ันตอนท่ี ๓  เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 

 ข้ันตอนท่ี ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ท่ี
เปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง ท่ีมีคา 
๑ - ๓  คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา ๑ - ๓ เชนกัน          คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้  

 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒มิต ิ
(หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจําเปนของ

การเฝาระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

คาความเส่ียง
รวม 

จําเปน X รุนแรง 
๑ การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลก

กับการเสนอพ้ืน ท่ี เ พ่ือรับการ
สนับสนุนงบอุดหนุนประจําป 

2 2 4 

ตารางท่ี ๓ นําขอมูลท่ีมีสถานะความเสี่ยงในชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม(ระดับ
ความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 

 



ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

   ข้ันตอนท่ี ๔  ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไมมีผลเสียทาง
การเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรแต
ยอมรับได มีความเขาใจ 
  ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  

 

 ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความ
เส่ียงระดับต่ํา 

คาความเส่ียง
ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง
ระดับสูง 

 ดี 
 

ต่ํา  
(1) 

คอนขางต่ํา  
(2) 

ปานกลาง  
(3) 

- การเรยีกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการ
เสนอพ้ืนท่ีเพ่ือรับการสนับสนุน
งบอุดหนุนประจําป 

พอใช 
คอนขางต่ํา 

(4) 
ปานกลาง  

(5) 
คอนขางสูง 

(6) 

 
ออน 

ปานกลาง  
(7) 

คอนขางสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 

 
 

  ข้ันตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง 
  

 ข้ันตอนท่ี ๕ ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในตารางท่ี ๔ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลางมาทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง(กรณีท่ีหนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ 
ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ตํ่า หรือ
คอนขางตํ่า ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต  หรือใหหนวยงานพิจารณาทํา
การเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม 

 

  



ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

      การกระทําความผิดอาจอยูในรูปแบบของ
การสื่อสารการรับสมัครกับพ้ืนท่ีท่ีไมท่ัวถึง โดยไม
เจตนาจนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่อง
ความโปรงใส 
     โดยข้ันตอนการดําเนินงานในการขอรับการ
ส นั บ ส นุ น ง บ อุ ด ห นุ น ป ร ะ จํ า ป  ๒ ๕ ๖ ๔ 
ประกอบดวย13ข้ันตอน (รายละเอียดอยูใน
หลักการและเหตุผล) ข้ันตอนท่ีอาจทําใหเกิด
ความเสี่ยง คือ ข้ันตอนท่ี1 พลังงานจังหวัด
ประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือสรางความเขาใจ
อยางท่ัวถึงกลุมเปาหมาย คือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหทราบเง่ือนไข และประโยชนท่ีจะ
ไ ด รั บ จ า ก ก า ร เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร  เ พ่ื อ
ประกอบการคัดเลือกสมัครเขารวมโครงการ 
     ในการดําเนินการดังกลาวมีโอกาสท่ี สพจ.
อาจจะประชาสัมพันธเจาะจงเฉพาะกลุมหรือ
บุคคลท่ีมีความคุนเคย หรือท่ีมีผลประโยชนทําให
การประชาสัมพันธกลุมผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีไม
ท่ัวถึง 
 

สป.พน.สวนภูมิภาค 
1. สํานักงานพลังงานจังหวัดตองแสดง

ขอมูลจํานวนกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสียท่ีตอง
ทําการประชาสัมพันธโครงการงบอุดหนุนฯใน
ปงบประมาณนั้น ๆ  

2. สํานักงานพลังงานจังหวัดตองแสดง
หลักฐานการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง 
และเหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

สป.พน.สวนกลาง 

        จัดทํารายงานสรุปผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีโดย
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการคัดเลือกและ
หลักฐานประกอบในแตละ ข้ันตอน เสนอตอ
ผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวงข้ึนไปเพ่ือทราบ
และเห็นชอบผลการคัดเลือก และเผยแพรผลการ
คัดเลือกตอสาธารณะ 

 

 

 


