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หมายเหตุ :  รอบที่ 1  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๓  

         (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
               เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรปุภาพรวม (ส าหรบั ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
         เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสีย่งการทจุริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น  
           ภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไมม่ีหน่วยงานภายใต้ก ากับ/กรุงเทพมหานคร) 
   เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรปุภาพรวม (ส าหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)  
   เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดบัจงัหวัด) 
 
 

 

 
 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวธัญญ์นภัส  เลิศปิติธัญศิริ 
  ๒. นายกิติคุณ  โตรักษา 

  ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ  จรัญฤกษ์ถวิล 

  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐  ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ต้านการทุจรติ กระทรวงแรงงาน 
รอบที่ ๑ แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจรติ 
จ านวนรวม..............6..................หนว่ยงาน 

รายชื่อหน่วยงาน 
ในก ากับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน 
หน่วยงานอ่ืน 

กทม.  

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน 
๑  ๒   ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
 
 

1) กระบวนงานการส่งใช้
เงินยืมราชการ 
2) กระบวนงานการยืมเงิน
ราชการเพ่ือเดินทางไป
ราชการ 

3 
1) กระบวนงานการส่งใช้เงินยืมราชการ 
2) กระบวนงานการยืมเงินราชการเพ่ือเดินทางไป
ราชการ 

2. กรมการจัดหางาน การปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการใช้ รถราชการ
ส่วนกลาง 

3 การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง 

๓. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

การขอมีหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

4. กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

การตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ 

2 การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

5. ส านักงาน
ประกันสังคม 

การช าระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ของนายจ้าง            
(มาตรา 33) และ
ผู้ประกันตน (มาตรา 39) 

3 
การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ          
นายจ้าง (มาตรา 33) และผู้ประกันตน (มาตรา 39) 

๖. สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม     
ในการท างาน 
(องค์การมหาชน) 

กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง
งานโครงการและท่ีปรึกษา 

3 กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและท่ีปรึกษา 

 * ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ ๓  ประเมินความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ 
   ทรัพยากรภาครัฐ 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .....กระบวนงานการส่งใช้เงินยืมราชการ..... 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
- การส่งใช้เงินยืมราชการเกินก าหนด     
อาจเกิดการหมุนเวียนเงินใช้ส่วนตัว 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กองบริหารการคลัง ก าหนดแนวทางการส่งใช้เงินยืมราชการ โดยส่ง
เป็นหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการส่งใช้เงินยืมราชการ ดังน้ี 
ก าหนดให้ผู้ยืมเงินส่งคืนเงินยืมราชการท่ีเป็นเงินสด ดังน้ี  
1. การเดินทางไปราชการช่ัวคราวในราชอาณาจักรและเดินทางไป
ราชการในต่างประเทศช่ัวคราว โดยส่งคืนเงินหลังจากปฏิบตัิราชการเสรจ็
สิ้น ภายใน 5 วัน 
2. ภายใน 10 วัน กรณีปฏิบัติราชการอื่น นอกเหนอืจากข้อ 1 เช่น การ
จัดประชุม เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ โดยส่งคืนเงิน
หลงัจากปฏิบัติราชการเสรจ็สิ้น การรายงานตัวกรณีเดินทางไปราชการ
ประจ าในต่างประเทศ ตามแต่กรณี  
 
กิจกรรม 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน สง่หนงัสอืเตือนก าหนดส่งใช้เงินยืมราชการ ก่อน
ครบก าหนดสง่ใช้เงินยืมราชการ 3 วันท าการ 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน สง่หนงัสอืแจ้งเรง่รัดการส่งใช้เงนิยืมราชการ เมื่อ
ครบก าหนดทันที  
3. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าสถิตผิู้ยืมเงินทีส่่งคืนเงินยืมราชการล่าช้า และ
ส่งข้อมลูดังกล่าวใหผู้้บงัคับบญัชาทราบเพือ่พิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .....กระบวนงานการยืมเงินราชการเพ่ือเดินทางไปราชการ... 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
- การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไป
ราชการหลายรอบการเดินทาง อาจท าให้
เกิดการหมุนเวียนน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
- ก า ร ยื ม เ งิ น ใ น ช่ ว ง ค า บ เ กี่ ย ว
ปีงบประมาณ โดยมีการยืมเงินไว้เผื่อ
เกินความจ าเป็น ท าให้มี เงินเหลือ    
ในจ านวนเงินสูง อาจท าให้เกิดการ
หมุนเวียนน าเงินไปใช้ส่วนตัว และท า
ให้สูญเสียเงินงบประมาณที่จะบริหาร
การใช้จ่ายในปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อคืน
เงินข้ามปีงบประมาณจะถือเป็นรายได้
แผ่นดิน ไม่สามารถใช้จ่ายได้ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กองบริหารการคลัง ก าหนดแนวทางการยืมเงินไปราชการดังน้ี 
1. การเดินทางไปราชการต่อเนือ่ง ระยะห่างเมื่อปฏิบัตริาชการเสรจ็สิน้
และเดินทางกลับมาถึงบ้านพักหรือส านักงานในแต่ละช่วงการเดินทาง  
ไม่เกิน 3 วันท าการ 
2. การยืมเงินช่วงใกลส้ิ้นปงีบประมาณ หรือคาบเกี่ยวปีงบประมาณ 
ให้ยืมเท่าที่จ าเป็นตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ หรือมีการ
ประสานงานกบัผู้ขายหรือผู้ใหบ้รกิารก่อนล่วงหน้า เช่น ค่าเช่าที่พักใน
ต่างประเทศ โดยการประสานกับผู้ใหบ้ริการก่อนล่วงหน้า และยืมเงิน
เท่าทีจ่ าเปน็ ไม่เผื่อมากจนเกินไป 

 
กิจกรรม 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าสถิตผิู้ยืมเงินทีส่่งคืนเงินยืมเกิน 20%  
2. เจ้าหน้าที่การเงิน สง่สถิตผิู้ยืมเงินทีส่่งคืนเงินยืมเกิน 20% ให้
ผู้บังคับบญัชาทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับ กรมการจัดหางาน 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .........การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง........ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
1. ผู้เดินทางไม่ตรงกับใบขออนุญาต
ใช้รถราชการ 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ก าชับให้หน่วยที่ขอใช้รถราชการ ก ากบัผูเ้ดินทางให้เป็นบุคคลเดียวกบั
ผู้ขออนุญาต 
2. ผู้ขออนุญาตใช้รถจะต้องท าหนังสือบันทึกช้ีแจงภายหลังจากการ
เดินทางกลับจากราชการ 
3. ในกรณีที่พบว่า การใช้รถราชการไมเ่ป็นไปตามค าขอหรอืออกนอก
เส้นทาง ผู้ขออนญุาตใช้รถราชการต้องเป็นผูร้ับผิดชอบด้วย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
2.ไม่มีการลงเลขไมล์ ระยะทางการ
ตรวจสอบระบบใช้รถ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการ จะต้องตรวจสอบให้พนกังานขับรถราชการ 
ลงรายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการ ต้องเซ็นช่ือก ากบัการใช้รถราชการ 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
3. การเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้  
รถราชการ หรือออกนอกเส้นทาง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถราชการ
สอดคล้องกบัข้อเทจ็จริง หากพบความผิดปกติให้แจง้หน่วยงานผู้ขอ
อนุญาตใช้รถราชการทราบและให้ผู้ขออนญุาตใช้รถราชการช้ีแจงเหตผุล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
- การใช้ความสนิทสนมความสมัพันธ์
ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจ
เอกสารให้ตรวจผ่านโดยทีเ่อกสารไม่
ครบตามทีก่ าหนดหรือเอกสารที่น ามา
ยื่นเป็นเอกสารปลอม 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. มีการปรับปรงุคู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการรบัรองความรู้
ความสามารถ ให้เป็นปจัจบุันเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ให้ความรู้และช้ีแจงคู่มือการปฏิบัติงานการ
ด าเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กบัข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
กรมพฒันาฝมีือแรงงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
- เจ้าหน้าทีร่ับเงินค่าธรรมเนียมการ
ขอรับการประเมินความรู้
ความสามารถจากผู้ยื่นค าขอรับการ
ประเมินแล้วไม่น าเงินส่งเจ้าหน้าที่
การเงิน กลบัเบียดบังเงินไปเป็นของ
ตนเอง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ด าเนินการก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการเงิน ค่าธรรมเนียม
การขอรบัการประเมินความรู้ความสามารถเพือ่ใหห้น่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในสงักัดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
การใช้ความสนิทสนมความสมัพันธ์
ส่วนตัวกับผูป้ระเมินหรอืใหส้ินบนผู้
ประเมิน เพือ่ใหผ้่านการประเมิน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. มีการก าหนดคู่มือการปฏิบัตงิานส าหรบัผูป้ระเมินความรูค้วามสามารถ 
2. จัดอบรมใหก้ับผู้ที่ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
ช้ีแจงและให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรบัการท า
หน้าที่เป็นผูป้ระเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณส าหรบัผู้
ประเมินความรู้ความสามารถ อย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 
3. ก าหนดช่องทางในการอทุธรณ์การประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้
เข้ารับการประเมินเห็นว่า ผู้ประเมินด าเนินการโดยไมเ่ป็นธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .........การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ........ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
1. การก าหนดแผนเข้าไปตรวจ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ 
- เจ้าหน้าที่วางแผนการตรวจแรงงาน 
โดยคาดหวังผลประโยชน์อื่น เช่น 
ต้องการสินค้า/บริการของสถาน
ประกอบกจิการทีเ่ข้าตรวจฯ หรือ
เสนอขายสินค้า/บรกิารจากธุรกจิ
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 
2. การใช้พาหนะรถยนต์ราชการเพ่ือ
เข้าไปตรวจแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ 
- เจ้าหน้าที่ใช้พาหนะรถยนต์ราชการ
โดยไม่ได้เข้าไปตรวจจริง 
- เจ้าหน้าที่ใช้พาหนะรถยนต์ราชการ
เข้าไปตรวจจรงิแต่มีการออกนอก
เส้นทางเพือ่ท าภารกจิส่วนตัว 
 
3. การเขา้ตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ 
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกจิการเพียงคนเดียว ท าให้
เกิดโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตได้
ง่าย 
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกจิการ โดยมีการรบัสินค้า/ 
บริการของสถานประกอบกิจการนั้น 
มอบใหอ้าจมผีลใหเ้จ้าหน้าที่เกิดความ
เกรงใจ จนเกิดโอกาส/ ความเสี่ยงการ
ทุจริตข้ึนในล าดับต่อไป 
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแรงงานในสถาน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรปูแบบ 
 
- ปฏิบัติตามคู่มือตรวจแรงงาน ส าหรบัพนักงานตรวจแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด (ฉบับปรบัปรงุล่าสุด เดือน 
กันยายน 2562) 
 
- ผู้บังคับบญัชาในหน่วยงาน ก าหนดนโยบายมาตรการ เพื่อสอดสอ่ง 
ควบคุม    สอบทาน ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน เพื่อปอ้งกนั เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยมีการตดิตามผลเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .........การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ........ 

ประกอบกจิการ โดยมีการรบัสินบน/ 
เรียกรับผลประโยชน์ ในรูปแบบของ
ทรัพยส์ิน หรอื สินค้า/ บริการ ของ
สถานประกอบกิจการนั้นๆ เพื่อแลก
กับการไม่พบความผิด หรือพบ
ความผิดเลก็น้อยจากการเข้าตรวจ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ
ดังกล่าว 
 
4. การสรุปผลการตรวจ 
- เลือกออกค าสั่งเฉพาะเรื่องที่สถาน
ประกอบกจิการสามารถปฏิบัติไดเ้พื่อ
ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ 
- เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแล้ว
พบความผิด แต่ไม่ด าเนินการตาม
กฎหมายเพือ่ช่วยเหลือสถานประกอบ
กิจการ 
 
5. การตรวจติดตามผล 
- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติตามค าสัง่จริง เพื่อช่วยเหลอื
สถานประกอบกิจการ 
- เจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติตามค าสัง่ พบว่าสถานประกอบ
กิจการยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง แต่ได้
สรปุว่าถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือสถาน
ประกจิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ ส านกังานประกนัสังคม 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
.........การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง       

(มาตรา 33) และผู้ประกันตน (มาตรา 39)........ 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
การรบัเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมี
ช่องทางทีท่ าให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- การรับเงินสด/เช็ค ไม่ตรงกบัเอกสาร
การน าสง่เงิน ท าให้เงินเกิดหรอืขาด
หรือไมอ่อกใบเสรจ็รบัเงินให้นายจ้าง/
ผู้ประกันตนทันที และอาจน าไปใช้
ส่วนตัวก่อน 
- มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ 
ท าให้รายงานการรับเงินประจ าวันน้อย
กว่าที่รับไว้ และอาจน าเงินไปใช้
ส่วนตัวก่อน 
- มีเงินคงเหลือประจ าวัน แต่ไม่ส่งมอบ
ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อน าเก็บ
ไว้ในตู้นิรภัยและอาจน าเงินไปใช้
ส่วนตัวก่อน 
- ไม่จัดท ารายงานการรบัเงิน และ
รายงานการน าฝากเงินประจ าวันเสนอ
ผู้บังคับบญัชา ท าให้ไม่สามารถสอบ
ทานความผิดพลาดได ้

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระ
เงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนการช าระเงิน ณ ส านักงาน 
 
2. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบญัชีของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานครพื้นที/่จังหวัด/สาขา 
เพื่อก ากบัดูแลและตรวจสอบใหป้ฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
3. จัดท าคู่มือด้านการเงินและบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับ สถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์าร
มหาชน) 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
- คณะกรรมการขาดความรอบรู้ใน
การใช้ดุลยพินิจพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันท่ีมีความรู้และความเชีย่วชาญเป็น
คณะกรรมการฯ 

สถาบันฯ ได้ด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานจัดแผนการด าเนนิงาน
แผน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และรัดกมุทกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งในการจัดซือ้จัดจ้างทกุโครงการ 
 
2. กรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอ ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

สถาบันฯ ได้จัดวางระบบการบรหิารความเสี่ยงในงานที่ต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท างาน เพือ่ให้การ
ด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบและรัดกุมทุกขั้นตอน รวมทั้งในการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกโครงการ และได้เชิญบุคคลภายนอกทีม่ีองค์ความรู้ความ
เช่ียวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาในสัญญา 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. ก าหนดแนวทางการป้องกันกรณีการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสด ุ

สถาบันฯ ได้ก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุใหร้ับทราบเกี่ยวกบัการตรวจรับพสัดุตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
175 และการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดและ
ตรวจรบัใหเ้ป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด โดยระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ
 
2. ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

สถาบันฯ ได้จัดท าแผนการพฒันาบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซือ้จัด
จ้างเพื่อเพิม่ความรู้และพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ใหป้ฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกตอ้งตาม
ระเบียบและวิธีการของงานพัสดุ ดังนั้น สถาบันฯ จึงไดจ้ัดท าข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาในการด าเนินงานของงานบุคคล ซึ่งจะด าเนนิการอบรม
เชิงปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2563 

 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 


