
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) ได้พิจำรณำกระบวนงำนตำมภำรกิจ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนงำนที่มีควำมส ำคัญต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนกำรหลัก 2 
เรื่อง ดังนี้ (1) กระบวนกำรอนุมัติ/อนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน และ (2) กระบวนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำน กกพ. ภำยหลังกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ตำมประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริตทั้ง 2 ด้ำนดังกล่ำว ส ำนักงำน กกพ. ไดมี้กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.  กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

1.1  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1 กำรรับยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต - ยื่นเอกสำร
หลักฐำนไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง แต่รำยงำนผลว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องหรือมี
กำรปลอมแปลงเอกสำร 

2 3 6 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน ว่ำด้วยจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2553 
ในข้อ 5  
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน ดังนี ้
(1) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำตและ
กำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 
2551 ซึ่งก ำหนดคุณสมบัติและรำยกำรเอกสำรและ
หลักฐำนที่ใช้ยื่นประกอบค ำขอรับใบอนุญำตตำม
มำตรำ 47 ส่วนกำรขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 48 
จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของกฎหมำย
เฉพำะนั้น ๆ และรำยกำรเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 
(MOU)  ที่  กกพ .  จั ดท ำและล งนำมร่ ว มกั บ
หน่วยงำนต่ำงๆ 
(2) จัดท ำรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน (Checklist) 
ประกอบกำรยื่นค ำขออนุญำตและคู่มือประชำชน 
ในกำรขอรับใบอนุญำต ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของรำชกำร พ.ศ.  2558 ประกำศเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ส ำนักงำน  
(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับช้ัน

2 กำรรับยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต – มีกำรเรียก
เอกสำรเพิ่มเตมิที่ไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
Checklist และมติ กกพ.  
ที่เกี่ยวข้อง 

1 2 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

สำยกำรบังคับบัญชำ (เจ้ำหนำ้ที่รับค ำขอ เจ้ำหน้ำที่
จัดท ำวำระ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ผู้ช่วยเลขำธิกำร รอง
เลขำธิกำร เลขำธิกำร) ดังนั้น กำรรับค ำขอรับ
ใบอนุญำตและกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต  
จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำท่ีคนใดคนหนึ่ง 
(4) ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง  ๆ 
Online ผ่ำนระบบ E-Licensing ของส ำนักงำน 
กกพ.  รวมทั้ งพัฒนำระบบ E-Licensing ให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่ งขึ้น รองรับงำนให้ครอบคลุม 
เพื่อที่จะสำมำรถลดกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง 
ผู้ขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ และกำรใช้ดุลยพินิจ 

3 กำรจัดท ำวำระกำร
ประชุม - เสนอ
ควำมเห็นประกอบกำร
อนุญำตไม่เป็นไป
ตำมล ำดับ บนหลักกำร 
First Come First 
Served หรือตำม 
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

1 2 2 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน ว่ำด้วยจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2553 
ในข้อ 5 
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
- จัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประ
เกทต่ำง ๆ (รำยวัน) ของฝ่ำย และวันที่ เอกสำร
ครบถ้วน และควบคุมโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ขั้น เพื่อก ำหนดล ำดับ จัดท ำระเบียบวำระ และหำก
กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีต้อง 
เร่งด ำเนินกำร จะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบและพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป 

4 กำรจัดท ำวำระกำร
ประชุม - มีกำรปกปดิ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ี
อำจส่งผลกระทบต่อกำร
พิจำรณำของ กกพ. และ
เสนอควำมเห็นว่ำควร
อนุญำตได ้

1 3 3 1. ควบคุมโดยมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน ว่ำด้วยจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2553 
ในข้อ 5 
2. เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน 
(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำร
เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับช้ัน
สำยกำรบังคับบัญชำ 
(2) ก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม กกพ. 
และหัวข้อมำตรฐำน (Template) ในกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสำระส ำคัญเพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำต
ประเภทต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 47 และมำตรำ 48 

 
 



1.2  การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2.1  กำรรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 

(1) มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำร
ขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 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 เพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรยื่นค ำ
ขอรับใบอนุญำตและกำรแจ้งต่ำง ๆ  

1.2.2 กำรจัดท ำวำระกำรประชุม /ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนกำรจัดท ำวำระกำรประชุม 
(1) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมงำนกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประเกทต่ำง ๆ (รำยวัน) ของ

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

ระเบียบวำระ และหำกกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด ำเนินกำรจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ
และพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป 

(3) มีกำรก ำหนดให้มีกำรควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรำยกำรเอกสำรและหลักฐำน
ที่ยื่นขออนุญำตตำมล ำดับชั้นสำยกำรบังคับบัญชำ 

(4) มีกำรก ำหนดรูปแบบระเบียบวำระกำรประชุม กกพ. และหัวข้อมำตรฐำน 
(Template) ในกำรพิจำรณำตรวจสอบสำระส ำคัญเพ่ือพิจำรณำออกใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 47 
และมำตรำ 48 

2.  กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของส านักงาน กกพ. 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ 
การบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1 ด้านการเงิน 
1.1 กำรปลอมแปลงเอกสำรใน

กำรเบิกจ่ำยเงิน/กำรน ำ
เอกสำรมำเบิกจ่ำยซ้ ำ 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
(1) จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยประเภท 
ต่ำง ๆ 
(2) เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย เมื่อจ่ำยเงินแล้ว
มีกำรประทับ "จ่ำยแล้ว" ทุกฉบับ เพื่อป้องกันกำร
น ำเอกสำรมำเบิกซ้ ำ 
(3) เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินต้องเป็นเอกสำร
ต้นฉบับเท่ำนั้น 
(4) ก ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุ ๆ 
และระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน



ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 ก่อนกำรอนุมัติ 
เพื่อเบิกจ่ำยเงิน 

1.2 กำรรับเงินสดแตไ่ม่น ำฝำก
ธนำคำร แต่น ำไปหมุนใช้
ส่วนตัว 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
(1) กำรรับเงินผ่ำนระบบ Internet Banking,  
E-payment 
(2) ตรวจสอบสถำนะลูกหนี้และกระทบยอด
บัญชีลูกหนี้รำยตัวมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
(3) ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน ใบเสร็จ 
รับเงิน รวมถึง ทะเบียนคุมในเสร็จรับเงิน 
(4) ตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำร และทะเบียน
คุมกำรรับเงินสดประจ ำวัน 

2 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1 กำรก ำหนดขอบเขตงำน 

(TOR) ขั้นตอนย่อยท่ีมี
ควำมเสีย่งกำรทุจรติ 
(1) กำรก ำหนดคุณสมบัติ

เฉพำะที่เอื้อแก่ผู้มสี่วน
ได้เสีย 

(2) กำรก ำหนดขอบเขต
งำน หรือเนื้องำน 
ที่เกินควำมจ ำเป็น 
(Over Design) เพื่อให้
มีกำรประมำณกำร
รำคำในส่วนน้ี ซึ่งมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(3) มีกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะของ
พัสดุที่ท ำกำรจดัซื้อจัด
จ้ำง (Specification) 
เป็นกำรเฉพำะ 
(ล็อกสเปค) 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
(1) กำรก ำหนดขอบเขตงำน จะถือปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
(2) ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตงำน (TOR) มี
กระบวนกำรขออนุมัติเพื่อพิจำรณำขอบเขตงำน
จำกผู้บริหำรก่อนกำรจัดท ำกระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 
(3) กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมซับซ้อน จะมี
กำรก ำหนดคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก ำหนด
ขอบเขตงำน เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำม
ถูกต้ อง  เหมำะสม  ครอบคลุ ม  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น ๆ 

2.2 กำรสืบรำคำที่ก ำหนดให้
ต้องสืบรำคำ 3 รำยขึ้นไป 
อำจไม่มีกำรสืบรำคำจำก
ผู้ประกอบกำรจริง 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
(1) ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรหัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560 และ 
ระเบียนกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผศ. 2560 
(2) ปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด 
ที่ กค 04332/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 
เรื่อง คู่มือแนวทำงกำรประกำศรำยละเอียดข้อมูล



ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง เกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ 
(3)  มีกระบวนกำรตรวจสอบที่มำของรำคำ
ดังกล่ำว พร้อมเอกสำรประกอบกำรกำรก ำหนด
รำคำ 

3 ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 กำรใช้ทรัพย์สินของ

ส ำนักงำน กกพ. อย่ำงไม่
เหมำะสม  
(น้ ำไปใช้ส่วนตัว) เช่น 
รถยนต ์
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2 3 6 เฝ้ำระวังและก ำกับตำมกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
(1) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีกำร
ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(2) กำรใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนกลำง  
มีระบบกำรอนุมัติกำรขอใช้รถ และทะเบียนคุม
กำรใช้รถยนต์ประจ ำวัน 
(3) ผู้บังคับบัญชำควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนขับรถยนต์ โดยมี
กำรบันทึกเลขไมล์ 
ระยะทำงกิโลเมตร และกำรขออนุญำตใช้รถยนต์
ก่อนกำรน ำรถยนต์ไปใช้ 
(4) ผู้บริหำรเป็นแบอย่ำงที่ดีในกำรใช้รถยนต์ของ
ทำงรำชกำร 

 
2.2  การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2.1 ด้ำนกำรเงิน 
(1) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยประเภทต่ำง ๆ  
(2) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย เมื่อจ่ำยเงินแล้วมีกำร

ประทับ "จ่ำยแล้ว" ทุกฉบับ เพ่ือป้องกันกำรน ำเอกสำรมำเบิกซ้ ำ  และเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินต้องเป็น
เอกสำรต้นฉบับเท่ำนั้น 

(3) มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำนว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน พ.ศ. 2552 ก่อนกำรอนุมัติเพ่ือเบิกจ่ำยเงิน 

(4) ปัจจุบันกำรรับเงินได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Internet Banking, E-payment  
เพ่ือสะดวกในกำรตรวจสอบ 

(5) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะลูกหนี้และกระทบยอดบัญชีลูกหนี้รำยตัว 
(6) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึง 

ทะเบียนคุมในเสร็จรับเงิน บัญชีเงินฝำกธนำคำร และทะเบียนคุมกำรรับเงินสดประจ ำวัน 
(7) มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และรำยงำนคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบให้ทรำบผลกำรตรวจ  
 



2.2.2 ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(1) ก ำหนดขอบเขตงำน โดยปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้มีกระบวนกำรขออนุมัติเพ่ือพิจำรณำขอบเขตงำนจำกผู้บริหำรก่อนกำรจัดท ำ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง 

(2) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำก ำหนดขอบเขตงำน เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงมีควำมถูกต้อง เหมำะสม ครอบคลุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น ๆ  

(3) ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 และปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค 04332/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เรื่อง 
คู่มือแนวทำงกำรประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและ กำรค ำนวณรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำ ง
ของหน่วยงำนของรัฐ 

(4) ด ำเนินกำรตรวจสอบที่มำของรำคำ พร้อมเอกสำรประกอบกำรกำรก ำหนดรำคำ 
(5) มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และรำยงำนคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบให้ทรำบผลกำรตรวจ  
2.2.3 ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

(1) มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจ ำทุกปี 
(2) มีกำรจัดท ำระบบกำรอนุมัติกำรขอใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน เช่น รถยนต์

ส่วนกลำง และจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ประจ ำวัน 
(3) เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถยนต์มีกำรบันทึกเลขไมล์ ระยะทำงกิโลเมตร และกำร

ขออนุญำตใช้รถยนต์ก่อนกำรน ำรถยนต์ไปใช้ และมีกำรควบคุมและติดตำมกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำนและ
มีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

(4) ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรทรัพย์สินของส ำนักงำน 
(5) มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และรำยงำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบให้ทรำบผลกำรตรวจ  


