
























 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
   

  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถงึ กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ด าเนินงานขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 

 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด าเนินโครงการนั้น ๆ 

 

3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) คือ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ
เป้นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
 

  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
 
 
 



 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สนพ. การวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนี้จะช่วยให้ สนพ. ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
และขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค ์
 

2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอันอาจเกิดการทุจริตในส านักงาน 
2.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกลไกการก ากับติดตาม

อย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นยาก 

 
 

 

 

 



 
 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัย ร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ภาคทณัฑ ์

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดบัสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดบัสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสีย่งระดบัต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
 



 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  

   
  สนพ. มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

ลักษณะการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต 
การปฏิบัติ และ/หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง 

1. การปฏิบัติงานตามกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง  
 เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผดิชอบ
 ไม่เพียงพอ 

1.1 เจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติหนา้ที่
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

1.2 การมีส่วนไดส้่วนเสียร่วมกันในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

     - เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกบั
การจัดซื้อจดัจ้าง หรือปล่อยปละ
ละเลยให้การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด 
     - เจ้าหน้าท่ีอาจมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอ
ราคาหรือมีการสร้างตัวแทน การส่ง
บุคคลที่รู้จักมาตดิต่อซื้อขาย  

 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางที่ท าให้ประชาชน 
    ขาดความเช่ือถือในด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
 และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
 ประโยชนส์่วนตน 
 

2.1 การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา 
หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

2.2 เกิดการสมยอม โดยมีผลประโยขน์
 ร่วมกัน หรือมีการรับของขวัญ 
 

     - ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะ เง่ือนไข 
เทคนิคเฉพาะทางวิชาการต่างๆใน
รายละเอียดของพัสดุ 
     - การมีผลประโยชน์ร่วมกันท า
ให้ผลการด าเนินการไม่ เป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือสัญญาที่ก าหนด 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
   2. การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3. การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
  
 

   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกดิทุจรติ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 2 3 6 (3) 
2 การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซ้ือจัดจ้าง 3 5 15 (1) 
3 การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 3 4 12 (2) 

 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   

4   (3)   
3      
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1      
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                             โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดบัความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง  และปาน
กลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

- การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

      ต่ า  (Low) - - 

 



 
 

6. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                       
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. การมีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมกันใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 

   

         

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

2. การรับ
ผลประโยชน์
ระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบน อย่างเคร่งครัด 
 

            ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

 



 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

3. การปฏิบัติ
หน้าท่ีไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบท่ี
ก าหนด 

2 3 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

      

   

   

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

 



 
 

7. แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

7.1 ชี้แจง หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ และบทลงโทษในการปฏิบัติงาน 
7.2 ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
7.3 ควบคุม ก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.4 มีการเสนอขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และมีการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร 
7.5 เจ้าหน้าที่ ไม่พึงรับของตอบแทนที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความ

เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับรองของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544) และตามแจ้งเวียนประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความร่วมมือเรื่องการงดรับของขวัญ 

7.6 เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจและ
ให้ค าแนะน าภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนด เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนแทรกแซง ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 

 
8. กลไกการติดตาม 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นไปอย่างเคร่งครัด และสามารถติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร ส านักบริหารกลาง ติดตามช่องทางการร้องเรียน
อย่างสม่ าเสมอ และหากมีข้อร้องเรียนขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยทันที และขอให้สรุปผลการติดตามเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นรายไตรมาส 
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