
 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน     ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

๒. งบประมาณ  30,000,000.00 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  

    ระยะเวลาด าเนินการ  540 วัน       เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 

๓. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง............-....................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ 

ที่ ขั้นตอนที่มีความเส่ียงและ 
รายละเอียดประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเส่ียง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) และก าหนดราคา
กลาง 
1. อาจมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่
อาจเอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหน่ึงหรือเป็นผู้รับจ้าง
ที่คุ้นเคย 
2. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็น
คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะใน 
TOR ซ่ึงไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็น
การน าร่าง TOR มาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง TOR และ
ราคากลางเป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบ
ทางราชการเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 
3. มีการแทรกแซงการขออนุมัติขอบเขตงาน 
(TOR) และก าหนดราคากลาง 

6 
ความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

1. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน  

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) และก าหนดราคากลาง 

๑.๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน 
(TOR) ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ  ข อ ง
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลา 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
มีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2 การน าประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 
อาจมีการน าไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวัง
เฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลา
เตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ 

4 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

1. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน โดยเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 12 วัน
ท าการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมการ
จัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ควบคุมโดยปฏิบัติตามมาตรการภายในของ
ส านักงาน กกพ. ได้แก่  

2.1  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด
อย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้
สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

แบบรายงานที่ ๑ 



ที่ ขั้นตอนที่มีความเส่ียงและ 
รายละเอียดประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเส่ียง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

   

2.2 มาตรการป้องกันการขัด กันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยพนักงานจะน าข้อมูลของส านักงาน เพื่ อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว หรือ
พวกพ้อง หรือคนรู้จักมิได้ 

๓ การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการ
พิจารณา 
1. การคัดเลือกผู้รับ จ้างรายเดิมเพราะ ได้รับ
ผลประโยชน์ 
2. ให้คะแนนตามดุลยพินิจหรือเอ้ือประโยชน์พวกพ้อง 
3. กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมี
การก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 
4. อาจมีการรับของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยง
รับรอง ซ่ึงจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
คู่สัญญา 
 
 

๘ 
ความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

1. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ข้อเสนอด้านเทคนิค และรายละเอียดของการให้
คะแนนไว้ใน TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและ
ป้องกันการเอ้ือประโยชน์  
2. ควบคุมโดยปฏิบัติตามประกาศและมาตรการ
ภายในของส านักงาน กกพ. ได้แก่  
   2.1 ประกาศส านักงานเรื่องการไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No 
Gift Policy) โดยบุคลากรทุกระดับของส านักงาน
ไม่รับของขวัญหรือของก านัลทุกชนิดจาการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อป้องกันการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลย
พินิจหรือการตัดสินใจ ซ่ึงนไปสู่การเลือกปฏิบัติ
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง โดยห้ามมิให้พนักงานซ่ึงปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอ 

4 การตรวจรับงาน 
1. คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจใน
งานที่ส่งมอบ 
2. คณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับโดยที่
งานยังไม่แล้วเสร็จเพราะขาดความรอบคอบ หรือ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามขอบเขต
งานที่ก าหนดใน TOR หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มี
การตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ าใจกับ 
ผู้รับจ้าง 
3. คณะกรรมการตรวจรับน ารายงานการส่งมอบ
งานมาพิจารณาก่อนและแจ้งประเด็นที่คาดว่าอาจ
ถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติงแก่ผู้รับจ้าง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแชงการพิจารณาของกรรมการคน
อ่ืนในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

4 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

1. เฝ้าระวังและก ากับตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจรับ  
   1.2 คณะกรรมการตรวจรับจัดท าเช็คลิสต์
ขอบ เขตงานตาม TOR เปรียบเทียบกับงาน 
ที่ผู้รับจ้างส่งมอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจรับงาน 
ว่าส่งงานครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา 
   1.3 ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและก า กับ
ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.  
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตาม
สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 
   1.4 มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน       

 
 
 



 
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

งบประมาณ  30,000,000.00 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  

                ระยะเวลาด าเนินการ  540 วัน       

                 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 

ที่ รายการ รายละเอียด  
(ประเภท จ านวน คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

1 ค่า Software  ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Management) 

- 7,657,923.86 บาท 

2 ค่าพัฒนาระบบ 1. ระบบงานขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-license Service) 
โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังน้ี  

2. ระบบงานบริหารจัดการแผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

3. ระบบบริหารจัดการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

4. ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

5. ระบบเว็บท่าส าหรับให้บริการขออนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

 
- 
 

15,610,383.27 บาท 

3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  1. ค่าเช่าบริการคลาวด์ส าหรับติดตั้งระบบที่
พัฒนาขึ้น 

2. ค่าบริการบ ารุงรักษา 
3. การให้บริการถ่ายโอนข้อมูล 
4. ค่าบริการฝึกอบรมและค่าบริหารโครงการ 

- 6,185,246.20 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29,453,553.33 บาท 

 
 

แบบรายงานที่ ๒ 


