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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ค าน า 
  

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางขับเคลื่อน
การด าเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายให้              
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวบรวมผลการด าเนินงานในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ      
องค์การมหาชนภายใต้ก ากับ รายงานต่อส านักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือที่ พน ๐๒๐๙/๙๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่
มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ   ใน
กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้
คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน   
จ านวน ๑ โครงการ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 โดยให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑ 
กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ท าการประเมินตามกรอบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ด้านใดด้านหนึ่ง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้พิจารณาเลือกกรอบการประเมินในด้านที่ ๓ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ
สูงสุดของหน่วยงานโดยคัดเลือกงานก่อสร้างเพ่ือการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 
สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของ กฟผ. 

  
 
 
 

 
                ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๑ 
     -  ความหมาย  
     -  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     -  กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  

-  การพิจารณาเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปี ๒๕๖๔ (งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเพื่อการปรับปรุง

ระบบส่งเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ) 
๒ 

 - ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง ๒ 

 -  ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง ๓ 

 - ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม ๔ 

 - ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง ๕ 

 - ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ๗ 

  
 
 



๑ 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ความหมาย : 

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน  

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : 

เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ  

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : 
แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่

มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ   
ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการ
คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน   
จ านวน ๑ โครงการ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต : 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จะเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ  การวิเคราะห์

สถานะความเสี่ยง การวิเคราะห์หาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ     
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของการด าเนินงาน    
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน กฟผ.  

การพิจารณาเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริต :   

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

  
 



๒ 

 

กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปี ๒๕๖๔ (งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเพื่อการปรับปรุง
ระบบส่งเช่ือมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบ : นายพิภู ปภานิธิสกุล  โทรศัพท ์: ๐ ๒๔๓๖ ๐๒๔๒ 

 

ตารางท่ี ๑  ตารางระบุความเสี่ยง  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง  

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑ การจัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of 

Reference : TOR) 
จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ที่
เอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ร่วม 

๒ การจัดท าราคากลาง ก าหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง 
๓ ตรวจรับพัสดุ/งาน ตรวจรับพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบตามที่ก าหนดไว้

ตามเงื่อนไข 
 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง     
การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจิต ส าหรับขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง    
ให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ     
มาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑ จั ด ท า ร่ า ง ข อ บ เ ข ต ง า น  (Terms of 
Reference : TOR) ที่เ อ้ือประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วม 

      

๒ ก าหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง      
๓ ตรวจรับพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบ

ตามท่ีก าหนดไว้ตามเงื่อนไข 
    

 

ตารางท่ี ๒ น ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานจาก ตารางท่ี ๑ มาประเมิน
เพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ตารางท่ี ๓  ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ความจ าเป็นของ

การเฝ้าระวัง 

ระดับ 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑ จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms 

of Reference : TOR) ที่ เ อ้ื อ
ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ร่วม 

 √   √  ๔ 

๒ ก าหนดราคากลางเกินกว่าความ
เป็นจริง 

 √   √  ๔ 

๓ ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ / ง า น  ที่ มี
คุณลักษณะไม่ครบตามที่ก าหนด
ไว้ตามเงื่อนไข 

 √  √   ๖ 

 

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 
 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า กิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

 
 



๕ 

 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริตในปัจจุบัน 

ด ี พอใช้ อ่อน 
๑ จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : 

TOR) ที่เอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ร่วม 
 ๔ 

 
 

๒ ก าหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง  ๔ 
 

  

๓ ตรวจรับพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบตามที่
ก าหนดไว้ตามเงื่อนไข 

 ๖ 
 

 

ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง       
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่   
ในปัจจุบัน เรื่องท่ีท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง
อยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้อง             อยู่
ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น  

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต         
ในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง     
การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 
 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต      
ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ดี ต่ า 
(๑) 

ค่อนข้างต่ า 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 
(๔) 

ปานกลาง 
(๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

อ่อน ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง 
(๘) 

สูง 
(๙) 

 

 



๖ 

 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้        
ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท า ให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง          
อย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล     
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเพ่ือการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยง
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ วงเงินงบประมาณ 
๑,๐๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

๑ จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : 
TOR) ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ร่วม 

๑. ก าหนดให้การจัดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรอืแบบรปู
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง ให้รองผู้ว่าการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดังกล่าว 

๒. เมื่อจัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference 
: TOR) แล้วเสร็จ จะต้องส่งให้คณะกรรมการ
ก า หนดราคากลางค านวณราคากลางตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

๓. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วม
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) 
ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนดซึ่งจะมี     
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการ
ท างาน 

๔. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

๒ ก าหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง ๑. ก าหนดให้การจั ดท าราคากลางเป็นรูปแบบ
คณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน 

๒. คณะกรรมการจะต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งจึง
จะสามารถด าเนินการตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ได้ 

๓. ก าหนดให้การค านวณราคากลางต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของ กฟผ. เป็นส าคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังนี ้
๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่รองผู้ว่าการก าหนดหรือ

อนุมัติ 



๘ 

 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
หรือ 

๓.๓ ราคาที่ เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 

๔. เมื่อคณะกรรมการจัดท าราคากลางแล้วเสร็จ 
จะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 

๕. ต้องช้ีแจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่าง
จากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการ
ค านวณจากราคาของผู้เสนอท่ี กฟผ. เห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๖. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วม
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) 
ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนดซึ่งจะมี     
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการ
ท างาน 

๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

๓ ตรวจรับพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบตามที่
ก าหนดไว้ตามเงื่อนไข 

๑. ก าหนดให้การตรวจรับงานต้ องเป็นรู ปแบบ
คณะกรรมการ 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับจ านวนอย่าง
น้อย ๓ คน 

๓. ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการที่แต่งตั้งไว้ จึงจะด าเนินการ
ตามหน้าท่ีได้ 

๔. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้อง
ด าเนินการ ดังนี ้
๔.๑ ก าหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้อง

ตรวจรับ ณ ที่ท าการของ กฟผ. หรือสถานที่
จามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

๔.๒ ในกรณีที่ต้องมีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญ
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
นั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ 



๙ 

 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง 
ในกรณีที่ไม่ได้ท าการตรวจรับพัสดุในวันที่
คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว 
ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุครบถ้วนตั้งแต่
วันท่ีคู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง  

๔.๔ ในกรณีคู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าสัญญามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
จะตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้องก็ได้ 

๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กัน
หรือเป็นส่วนประกอบอันจ าเป็นซึ่งกันและกัน 
ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่ง
แล้วไม่อาจใช้การได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจ
รับพัสดุนั้น และรายงานให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
การซื้อเพื่อแจ้งคู่สัญญาโดยเร็ว 

๔.๖ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใด ไม่
ยอมรับพัสดุ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้
มี อ านาจอนุมัติการซื้อหรือผู้มี อ า นาจตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้นพิจารณา
สั่งการ 

๕. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะต้อง
ด าเนินการดังนี ้
๕.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคู่สัญญา 

และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน 
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด 
และหรือข้อก าหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาสั่งการหยุดงานหรือพักงาน
คู่ สัญญา แล้ วรายงานผู้ มี อ านาจอนุมัติ        
การจ้างพิจารณาสั่งการ  

๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลัก
วิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอ านาจ  
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงาน
จ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการ
ช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด 
และหรือข้อก าหนดในสัญญา 



๑๐ 

 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบภายใน ๕ วัน
ท าการ และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วท่ีสุด  

๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามแบบรูปรายการ  ละเอียด และหรือ
ข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่ง
มอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญาส่งงาน
นั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลง
ลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน ใบรับรองนี้
ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง  

๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่
ยอมรับงานจ้าง ให้ท าบันทึกความเห็นแย้ง
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการจ้าง หรือผู้มีอ านาจ
ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างครั้ งนั้น 
พิจารณาสั่งการ 

๖. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วม
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) 
ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนดซึ่งจะมี     
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการ
ท างาน 

๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผูป้ระกอบการไมไ่ด้
รับความเป็นธรรม 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๔ ตามล าดับ ความรุนแรงความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in Place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม (Further Actions to Be Taken) อย่างไร
บ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพ่ือน าสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควร
เชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 



 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวงพลังงาน/หน่วยงาน..การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.. 

 

 
        ลงชื่อ นายพิภู ปภานิธิสกุล ผู้รายงาน 

             ต าแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ระดับ ๘ 

                                                                     เบอร์โทร ๐๒ ๔๓๖ ๐๒๔๒ 

   วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  รอบที่ ๑  ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  

         (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
               
 
 
 
   
 
 
 

ผู้ประสานงาน  ศปท. กระทรวงพลงังาน 

  ๑. นายสรุพนัธุ ์เลา้ววิฒันา  โทรศพัท ์๐๒๑๔๐๖๓๔๑ 

  ๒. นางสาวชมพนุูช  บุณะสวุรรณ  โทรศพัท ์๐๒๑๔๐๖๓๐๐ 
   
 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงานระดับรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสรา้งเพ่ือการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยง
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ 

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
จั ด ท า ร่ า ง ข อ บ เ ข ต ง า น  (Terms of 
Reference : TOR) ที่เอื้อประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วม 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. ก าหนดให้การจัดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง ให้รองผู้ว่าการก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 

๒. เมื่อจัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) แล้วเสร็จ จะต้องส่ง
ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

๓. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐    
ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนดซึ่ งจะมี               
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการท างาน 

๔. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ก าหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. ก าหนดให้การจัดท าราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดย

มีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน 
๒. คณะกรรมการจะต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถด าเนินการตาม

หน้าท่ีที่ก าหนดไว้ได้ 
๓. ก าหนดให้การค านวณราคากลางต้องค านึงถึงประโยชน์ของ กฟผ. เป็นส าคัญ 

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่รองผู้ว่าการก าหนดหรืออนุมัติ 
๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ 
๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 

๔. เมื่อคณะกรรมการจัดท าราคากลางแล้วเสร็จ จะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 

๕. ต้องช้ีแจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่      
ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการค านวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๖. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐    
ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนด  ซึ่ งจะมี               
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการท างาน 

๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสรา้งเพ่ือการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยง
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ 

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ตรวจรับพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบ
ตามที่ก าหนดไว้ตามเง่ือนไข 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. ก าหนดให้การตรวจรับงานต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการ 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับจ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
๓. ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ          

ที่แต่งตั้งไว้ จึงจะด าเนินการตามหน้าท่ีได้ 
๔. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องด าเนินการ ดังนี ้

๔.๑ ก าหนดคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ จะต้องตรวจรับ ณ ท่ีท าการของ กฟผ. 
หรือสถานท่ีจามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

๔.๒ ในกรณีที่ ต้ องมีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค  หรือ                 
ทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น       
มาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่     
ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ 

๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง ในกรณีที่ไม่ได้ท าการตรวจ
รับพัสดุในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่        
จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ
ครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีคู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง  

๔.๔ ในกรณีคู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะตรวจ
รับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้องก็ได้ 

๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กันหรือเป็นส่วนประกอบ       
อันจ าเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่งแล้ว
ไม่อาจใช้การได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจรับพัสดุนั้น และรายงาน          
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการซื้อเพื่อแจ้งคู่สัญญาโดยเร็ว 

๔.๖ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไม่ยอมรับพัสดุ ให้ท าบันทึก
ความ เห็นแย้ ง เสนอผู้ มี อ า นาจอนุมั ติ ก ารซื้ อหรื อผู้ มี อ า น าจตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ 

๕. ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 
๕.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคู่สัญญา และเหตุการณ์แวดล้อม     

ที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และ
หรือข้อก าหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งการหยุดงาน  
หรือพักงานคู่สัญญา แล้วรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติการจ้างพิจารณาสั่งการ  

๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไป
ได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ ที่ตกลงให้
ท างานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และหรือข้อก าหนดในสัญญา 

๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบภายใน ๕ วันท าการ และให้ท าการ   
ตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  

 
 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสรา้งเพ่ือการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยง
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ 

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

และหรือข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบงานครบถ้วน
ตั้งแต่วันท่ีคู่สัญญาส่งงานนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบตัิงานท้ังหมด
หรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
ใบรับรองนี้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง  

๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่ยอมรับงานจ้าง ให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้ง เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการจ้าง  หรือผู้ มี อ านาจตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ 

๖. ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐    
ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiaitve : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศก าหนดซึ่ งจะมี               
ผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการท างาน 

๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังนี้ 
๑. ประกาศจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานฯมีความส านึกในการปฏิบัติงาน

และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. จัดอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
๓. ประเมินผู้ประกอบการด้านการปฏิบัติตามสัญญา และด้านธรรมาภิบาลซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวทาง  

การด าเนินกิจการที่ดี 

 


