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วันที่ 1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๒ 

 

หมายเหตุ : รอบที่ 2  ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม 256๒  
                              (ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)  
                 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
                 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
          (ส าหรับหนว่ยงานระดับกรมภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ก ากับ) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน 
รอบที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

หน่วยงาน 
ในก ากับ ศปท. 
(ระดับกรม) 

ชื่อกระบวนงาน ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

๑. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

๒. กรมการจัดหางาน 
 
 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างใน
ประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรั ฐ 
(MOU) 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง    
ในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ 
(MOU) 

๓. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 

การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

4. กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ อ นุ ญ า ต ต า ม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ความปลอดภัยแรงงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนงานการขอ
อนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

5. ส านักงาน
ประกันสังคม 
 
 

การรับช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของนายจ้าง (มาตรา 33) และผู้ประกันตน 
(มาตรา 39) 

การรับจ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมี
ช่องทางท่ีท าให้เกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

๖. สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที ่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารการคลัง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. แนวทางการป้องกันกรณีบริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึก จริยธรรม คุณธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เก่ียวข้อง  
- กองบริหารการคลัง มีแนวทางการปฏิบัติงาน โดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงาน
เป็นหลัก ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
- กรณีพบเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     
จะด าเนินการลงโทษตามกฎหมายที่ก าหนด 
2. แนวทางการป้องกันกรณีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง/ 
เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติ        
ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด 
-คณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
และตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด 
- กรณีพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเจตนาตั้งใจทุจริต    
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ จะด าเนินการก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 120 
3. แนวทางการป้องกันกรณีตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามTOR 
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติ       
ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทาง
ละเมิด 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด และตรวจรับ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด  
- กรณีพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเจตนาตั้งใจทุจริต    
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ จะด าเนินการก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
120 

   เอกสารหมายเลข 2 



 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.............................................................................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. แนวทางการป้องกันกรณีบริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
คณะกรรมการฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แจ้งเวียนตาม
หนังสือ ที่ รง 0203.4/ว783 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562  
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
จากกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้ 
     2.1 ส่ งเจ้าหน้าที่ พัสดุ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายล าดับรองส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2562 และรุ่นที่ 3 (ส าหรับนักพัสดุมืออาชีพ) วันที่ 
25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง  
     2.2 ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากร
มือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
GFMIS รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 
ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง  
     2.3 ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมตามโครงการกระทรวงแรงงานร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน และโรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า 
บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  
เพ่ือเสริมสร้างวินัย ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
และปลูกจิตส านึก จริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
3. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติ   
ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ในหัวข้อ “เข้าใจ
จัดซื้อไม่ผิดจัดจ้าง” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งให้รับทราบถึงโทษทางวินัยและทางอาญา และทาง
ละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริต 
2. แนวทางการป้องกันกรณีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง/ 
เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริตทั้งทาง วินัย         
ทางอาญา และทางละเมิด  
- ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัดและตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด  
- แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบว่า กรณีพบคณะกรรมการปฏิบัติหรือละเว้น     
การปฏิบัติหน้าที่ หรือเจตนาตั้งใจทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุจะ
ด าเนินการก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 120  
3. แนวทางการป้องกันกรณีตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามTOR 
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริต          
ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด  
- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ และต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัดและตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด  
- แจ้งใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบว่า กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
เจตนาตั้งใจทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุจะด าเนินการก าหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
120 
4. ก าหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงด าเนินการตรวจสอบ
กระบวนงานในการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการคลังให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และตามที่กฎหมายก าหนด 
 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมการจัดหางาน 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวมีแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการน า 

คนต่างด้าวมาท างานในประเทศตาม MOU และจะปรับเปลี่ยนภารกิจ 
มาก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
3. การจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน
เผยแพร่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 
4. มีแผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ด้วยระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.............................................................................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน มาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
- มีการเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยการ
จัดท าแผ่นป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการไว้หน้าสถานที่ให้บริการ และเผยแพร่
เป็นเอกสารแผ่นพับ 
มาตรการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1. ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวมีแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการน า      
คนต่างด้าวมาท างานในประเทศตาม MOU และจะปรับเปลี่ยนภารกิจมาก ากับ
ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการกระจายอ านาจให้ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดและส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ พิจารณา
ด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเป็นการลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมี
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวมาก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   เอกสารหมายเลข 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งจัดหางานจังหวัดและผู้อ านวยการ
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่เป็นนายทะเบียน 
2. การเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนโดย
จัดท าในคู่มือประชาชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มือประชาชน 
3. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน     
เพ่ือเผยแพร่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าไปเผยแพร่ 
4. มีแผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ด้วยระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และลด
การติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  23  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานรับรองความรู้ความสามารถ 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการด าเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้ท่ี http://www.dsd.go.th/oloc 
 
2. ปรับปรุงคู่มือการประเมิน ขั้นตอนหลักเกณฑ์ กระบวนงานของการประเมิน
ความรู้ความสามารถและข้อกฎหมายให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ
ชี้แจงในที่ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้รับทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนงานของ
การประเมินความรู้ความสามารถและข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
5. ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินไม่
เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณ และขั้นตอนการด าเนินงานของผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ปีละ 
6 รุ่น 

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องขอขึ้นทะเบียนเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประเมินผู้ขอหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาและวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์หรือความส าเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพในระดับต่างๆ ของผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

-  ผู้ประเมินไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข 2 



 

 
 
 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของการด าเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ขั้นตอนหลัก การพิจารณา 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

- ปรับปรุงคู่มือการประเมิน ขั้นตอนหลักเกณฑ์ กระบวนงานของการประเมิน
ความรู้ความสามารถและข้อกฎหมายให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

- ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตจ านงสุจริตว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ 
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้รับทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนงานของ
การประเมินความรู้ความสามารถและข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณ และขั้นตอนการด าเนินงานของผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ปีละ 6 รุ่น 

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องขอขึ้นทะเบียนเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประเมินผู้ขอหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาและวัดค่ าทักษะฝีมือ ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์หรือความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพในระดับต่างๆ ของผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

- ผู้ประเมินไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
 
 
 
 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  2 กรกฎาคม 2562 
หน่วยงานที่ประเมิน กองความปลอดภัยแรงงาน 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนงานการขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น และ 

การเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ก าหนดแนวทางให้ประสานศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต  ๑ - ๑๒ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ เข้าด าเนินการตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์     
พร้ อมทั้ ง ร าย ง าน ให้ กลุ่ ม ง านทะ เบี ยนความปลอดภั ย ในการท า ง าน                          
กองความปลอดภัยแรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณา (เอกสารหมายเลข ๑) 
๒. กรมฯ มีการก ากับ ติดตาม มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามนโยบาย
ต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานทุกระยะ ๓ เดือน (เอกสารหมายเลข ๒)  
๓. กรมฯ มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (เอกสาร
หมายเลข ๓) 
๔. กรมฯ จัดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ และตระหนักรู้ถึงผลร้ายจากการทุจริต (เอกสาร
หมายเลข ๔) 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน ๑. ก าหนดแนวทางให้ประสานศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต ๑ - ๑๒ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ เข้าด าเนินการตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์     
พร้อมทั้งรายงานให้กลุ่มงานทะเบียนฯ กองความปลอดภัยแรงงานทราบ โดยใช้
เครื่องมือแบบตรวจเพ่ือลดความเสี่ยงทุจริต กล่าวคือ เดิมกรมฯ มีค าสั่ง ที่ ๑๑๘/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มอบหมายอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิง 

   เอกสารหมายเลข 2 



 

 
 
 
 
 

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการระดับต่าง ๆ ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับพิจารณาอนุญาต     
เป็นหน่วยฝึกอบรมฯ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก าหนด           
ให้เจ้าหน้าที่มีแบบตรวจสถานภาพและสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนิติบุคคล        
ที่ขออนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมฯ ซึ่งมีการระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
เงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ที่จะได้รับการอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมฯ อย่างชัดเจน  
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างเช่น ตามหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน 
ที่ รง ๐๕๐๔/๒๐๔๘ ลงวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่มีถึงศูนย์ความปลอดภัย 
ในการท างานเขต ๗ และศูนย์ความปลอดภัยแรงงานมีหนังสือ รายงานผลการ
ด าเนินการตามหนังสือ ที่ รง ๐๕๐๔.๐๗/๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เป็นต้น 
๒. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการก ากับ ติดตาม มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต ตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานทุกระยะ ๓ เดือน กล่าวคือ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ และมีการก ากับติดตามการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดทุก ๓ เดือน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมฯ มีการติดตามผลการด าเนินการตาม
หนังสือเวียน ที่ รง ๐๕๐๗/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ รง ๐๕๐๗/ว ๔๖๔  
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และกรมฯ ได้สรุปผลการด าเนินการในรอบ ๖ เดือน 
ตามหนังสือ ที่ รง ๐๕๐๗/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
๓. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ กรมฯ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการเผยแพร่หลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่กรมฯ     ให้
หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ รง ๐๕๐๗/ว ๒๑๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ และหนังสือ ที่ รง ๐๕๐๗/ว ๒๑๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
๔. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ และตระหนักรู้ถึง
ผลร้ายจากการทุจริต โดยจัดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่โรงแรมปริ้นตันท์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบตามหนังสือ ที่ รง ๐๕๐๗/ว ๒๑๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานประกันสังคม 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 
หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารการเงินและบัญชี 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การรับ – จ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางท่ีท าให้เกิดการทุจริต     

และประพฤติมิชอบ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระเงิน

สมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการช าระ
เงิน ณ ส านักงาน 

2. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระเงินสมทบผ่านระบบ และ 
พัฒนาหน่วยบริการ 

3. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/ จังหวัด/ สาขา เพ่ือก ากับดูแลและ
ตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและบัญชี 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
   เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
.............................................................................................................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระเงิน
สมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
ช าระเงิน ณ ส านักงาน 

1.1 ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

1.2 ลดการใช้เงินสดและเช็คผ่านมือเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและสร้างความโปร่งใสให้องค์กรตามนโยบายรัฐบาล (Zero Corruption) 

1.3 มีจ านวนสถานประกอบการช าระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ในช่วงเดือน ม.ค.62 - มิ.ย.62 คิดเป็นร้อยละ 92.01 และจ านวนผู้ประกันตนที่

   เอกสารหมายเลข 2 



 

 
 
 

ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคารและหน่วยบริการในภาพรวมทั่ว
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 93.94  
2. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินสมทบผ่านระบบ และ 
พัฒนาหน่วยบริการ 

2.1 ส านักงานประกันสังคมเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินสมทบผ่านธนาคาร
และหน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการรับช าระเงินสมทบ ณ 
ส านักงานเพ่ือนายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment Master Plan) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เกิดผลส าเร็จ และอันดับของประเทศดีขึ้น
ตามการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing 
Business) ดังนี้ 

- เพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเทสโก้
โลตัส 

- การรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทน (e-Payment) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

- การรับช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยบัตรเดบิต หรือบัตร
เครดิตมาสเตอร์การ์ด กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2.2 จัดท าระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพ่ือให้นายจ้าง
และผู้ประกันตนสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์ของส านักงาน
ประกันสังคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้เงินสด และ
การใช้เช็ค เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
3. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา เพื่อก ากับดูแล
และตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ขออนุมัติแผนออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมในช่วงเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2562 ซึ่ง
จะเริ่มด าเนินการออกตรวจฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและบัญชี 

จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
พัฒนาบุคลากรส านักงานประกันสังคมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ด าเนินการอบรมวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 

 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน     
(องค์การมหาชน) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562 
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็น
คณะกรรมการ 

2. กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

3. จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่
ละกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

4. ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. ............ 
 

ผลการด าเนินงาน 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันที่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็น
คณะกรรมการ 

สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานวางกรอบการด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง รัดกุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งในการจัดซื้อ    
จัดจ้างโครงการ 
2. กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

สถาบันฯ ได้วางระบบบริหารความเสี่ยงในงานซับซ้อนและต้องใช้องค์ความรู้
เชิงลึก เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการประพฤติมิชอบอันเกิดจากการโน้มน้าว จูงใจของผู้เสนอ
ราคาและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะท างานเข้ามาก ากับดูแลให้การด าเนินงานรัดกุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ได้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 

   เอกสารหมายเลข 2 



 

 
 

3. จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

สถาบันฯ ได้วางระบบเพ่ือป้องกันประพฤติมิชอบอันเกิดจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ขยายเวลาการตรวจรับงานหรือกรณีอ่ืนใดๆ ที่อาจเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ดังนั้นสถาบันฯ ได้จัดท าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา    
ในการด าเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
4. ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคล 

สถาบันได้วางระบบเพ่ือป้องกันประพฤติมิชอบอันเกิดจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ขยายเวลาการตรวจรับงานหรือกรณีอ่ืนใดๆ ที่อาจเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ดังนั้นสถาบันฯ ได้จัดท าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   
ในการด าเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการควบคุม
ความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันฯ ยังไม่พบพฤติกรรมการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ จะเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง หากมี
เหตุการณ์ที่จะเกิดโอกาสความเสี่ยงเพิ่มข้ึน 
 


