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หมายเหตุ :  รอบที่ 1  ภายในวันที่ ๑ เมษายน 256๒  

         (แผนบริหารความเสีย่งการทุจริต)   
               เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
         เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ก ากับ) 

 
 

 

 

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน 
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

หน่วยงาน 
ในก ากับ ศปท. 
(ระดับกรม) 

ชื่อกระบวนงาน ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

๑. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 
 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

๒. กรมการจัดหางาน 
 
 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง    
ในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ 
(MOU) 
 

การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง    
ในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ 
(MOU) 

๓. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 

การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

4. กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

กระบวนงานการขออนุญาตเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็น
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ 
 

กระบวนงานการขออนุญาตเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็น
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ 

5. ส านักงาน
ประกันสังคม 
 
 

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

การรับจ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมี
ช่องทางท่ีท าให้เกิดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

6. สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
 

การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต การจัดซ้ือจัดจ้างวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. บริษัทท่ียื่นข้อเสนอมกีารเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
๑. จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างผูบ้ริหารกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิ
๒. ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติทีต่ั้งใจรับผลประโยชน์ 
๓. จัดท า Back list บริษัทท่ีมีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต ส่งให้กรมบัญชีกลาง 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
2.การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ    
ไม่เป็นกลาง/เอื้อประโยชน์ต่อพวกฟ้อง 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
- ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิมิชอบ 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
3. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของ
การจ้างงานตามสัญญาจ้าง TOR (Terms 
Of Reference ) (ประมาณเลินเล่อ) 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
- ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิมิชอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมการจัดหางาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. นายจ้างยื่นค าร้องขอน าเข้าแรงงาน 
ต่ า ง ด้ า ว พร้ อ ม เ อก ส า ร / เ จ้ า ห น้ า ที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
(ไม่มีค่าธรรมเนียม) 
- เจ้าหน้าท่ีเคยมีการเรียกรับหรือนายจ้าง
เคยมีการเสนอผลประโยชน์กรณีตอ้งการ
ความสะดวก รวดเร็ว 
2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของ
เอกสาร/เสนอผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือ
ค าร้องขอน าเข้า (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามเคยมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากนายจ้าง 
3. นายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน
แทนคนต่างด้าว/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร (ไม่มี
ค่าธรรมเนียม) 
- เจ้าหน้าท่ีเคยมีการเรียกรับหรือนายจ้าง
เคยมีการเสนอผลประโยชน์กรณีเอกสาร  
ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวก รวดเร็ว 
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต
ท างานแทนคนต่างด้าว/ออกหนังสือเป็น
หลักฐานให้นายจ้าง/จัดส่งเอกสารให้
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว (ช าระ
ค่าธรรมเนียม 2 ปี และวางหลักประกัน) 
- เจ้าหน้าท่ีอาจเรยีกรับหรือนายจา้งอาจ
เสนอผลประโยชน์กรณีเอกสารไมค่รบ หรือ
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว 
- เจ้าหน้าท่ีเคยมีการออกใบเสร็จรบัเงิน    
ไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีไดร้ับจริง หรือไม่ออก
ใบเสร็จเลย 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
- มีแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ     
ตาม MOU ซึ่งเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี และลดการติดต่อโดยตรง
กับเจ้าหน้าที ่
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวจะปรับเปลีย่นภารกิจมาก ากับดูแล และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการใหป้ระชาชนไดร้ับทราบอย่างชัดเจน 
- การจัดท าแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน
เผยแพรห่น่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 
- มีแผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ด้วยระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
- การใช้ความสนิทสนม ความสมัพันธ์
ส่วนตัวกับเจ้าหน้าท่ีในการตรวจเอกสาร  
ให้ตรวจผา่นโดยที่เอกสารไมค่รบตาม       
ที่ก าหนด รวมทั้งเอกสารเท็จหรือปลอม 
 
- การใช้ความสนิทสนม ความสมัพันธ์
ส่วนตัวกับผู้ประเมินในการประเมนิความรู้
ความสามารถและจัดท าบันทึกสรปุผล 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และ
ช้ีแจงในที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อป้องกันการทุจรติ 
2. จัดท าคูม่ือปฏิบัติงานการด าเนนิการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ เจ้าหนา้ที่กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน และ
บุคคลที่มีคณุสมบัติเป็นผู้ประเมินตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน      
พ.ศ.2545 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้รบัการฝึกอบรม  
มีความรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณในการปฏิบัตหินา้ที่เป็นผู้ประเมิน ความรู้
ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี ้

3.1 ประเมินค่าทักษะฝมีือและความรู้ความสามารถ 
3.2 ประเมินประสบการณ์หรือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
3.3 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
กระบวนงานการขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการ

เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
- ก า ร พิ จ า ร ณ า ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ที่          
และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ของผู้ยื่น    
ขอใบอนุญาตโดยการกระท าของเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการ
ท างาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย 
ในการท างานเขต กองความปลอดภัย
แรงงานในการตรวจสอบสถานที่ เพื่อเจตนา
เรียกรับผลประโยชน์  
 
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
เป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุน
ค ว า ม ป ล อด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
- ก าหนดแนวทางให้ประสานศูนยค์วามปลอดภัยในการท างานเขต ๑ – ๑๒   
(บุคคลที่ ๓) เป็นผู้เข้าด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีและอุปกรณ์ พรอ้มท้ังรายงานให้
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการท างาน กองความปลอดภยัแรงงาน        
เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นหนว่ยฝึกฯ 
 
 
 
 
 
- ก าหนดใหก้ลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม      
ในการท างาน รับเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  และออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมท้ัง
น าเงินฝากเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ภายในวันท่ีรบัเงินทันที 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานประกันสังคม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
การรับจ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าท่ีอาจมีช่องทางที่ท าให้เกิดการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าท่ีอาจมี
ช่องทางที่ท าให้เกิดการทุจรติ และประพฤติ
มิชอบ 
- การรับเงินสด/เช็ค ไม่ตรงกับเอกสาร   
การน าส่งเงิน ท าให้เงินเกินหรือขาดหรือ   
ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง/
ผู้ประกันตนทันที และอาจน าไปใช้    
ส่วนตัวก่อน 
- มีการยกเลิกใบเสร็จรับในระบบ ท าให้
รายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้ 
และอาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 
- มีเงินคงเหลือประจ าวัน แต่ไม่ส่งมอบให้
กรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อน าเกบ็ไว้ใน     
ตู้นิรภัยและอาจน าเงินไปใช้ส่วนตวัก่อน 
- ไม่จัดท ารายงานการรับเงิน และรายงาน
การน าฝากเงินประจ าวันเสนอผู้บงัคับบัญชา 
ท าให้ไม่สามารถสอบทานความผิดพลาดได้ 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระเงินสมทบ
ผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการช าระเงิน     
ณ ส านักงาน 
2. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรบัช าระเงินสมทบผา่นระบบและหน่วย
บริการ 
3. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจา้หน้าท่ี
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี/จังหวัด/สาขา เพื่อก ากับดูแลและ
ตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบตัแิละคู่มือ      
การปฏิบัติงาน 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและบัญชี 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงานระดับกรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน     
(องค์การมหาชน) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
1. คณะกรรมการขาดความรอบรูใ้นการ   
ใช้ดุลยพินิจพิจารณาคณุสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
1. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ภายในสถาบันที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นคณะกรรมการ 
2. ในกรณีทีไ่ม่มเีจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันฯ ที่มีความรู้หรือมีความรู้ ความสามารถ   
ไม่เพียงพอให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
 
2. การตรวจรับพัสดไุม่เป็นไปตามระยะเวลา
ในสัญญา 

มาตรการ/กจิกรรม/แนวทาง 
 
1. จัดท าข้ันตอนการด าเนินงานและก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
คณะกรรมการและผูเ้กี่ยวข้อง 
2. ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติมิชอบ 
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