
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ศูนย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ 

กระทรวงแรงงาน 

 

 
ลงชื่อ ...นายวนสันนัท์  ปนิค า....ผู้รายงาน 

ต าแหน่ง ....นักวิชาการแรงงานช านาญการ...... 

เบอร์โทร.....02 232 1003........ 

วันที่ ...14.... เดือน ...สิงหาคม...พ.ศ. 256๓ 

 

หมายเหตุ : รอบที่ 2  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 256๓ 
                              (ผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจรติ)  
                 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ส าหรับ ศปท. ทกุหน่วยงาน) 
                 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต  
          (ส าหรบัหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น  
           ภายใต้ก ากับ ศปท./ศปท. ที่ไมม่ีหน่วยงานภายใต้ก ากับ/กรุงเทพมหานคร) 
   เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรปุภาพรวม (ส าหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)  
   เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
           (ส าหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด) 
 
 
 
 
 

 

ผู้ประสานงาน  ๑. นางสาวธัญญ์นภัส  เลิศปิติธัญศิริ 
  ๒. นายกิติคุณ  โตรักษา 

  ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ  จรัญฤกษ์ถวิล 

  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐  ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนยป์ฏบิัตกิารตอ่ต้านการทุจรติ กระทรวงแรงงาน 
รอบที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

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) 
และผู้ประกันตน (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 

หน่วยงานระดับกรม ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน. 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563    . 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                    . 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. กระบวนงานการส่งใช้เงินยืมราชการ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กองบริหารการคลัง ก าหนดแนวทางการส่งใช้เงินยืมราชการ โดยส่งเป็น
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการส่งใช้เงินยืมราชการ ดังน้ี 
ก าหนดให้ผู้ยืมเงินส่งคืนเงินยืมราชการท่ีเป็นเงินสด ดังน้ี  
1. การเดินทางไปราชการช่ัวคราวในราชอาณาจักรและเดินทางไปราชการใน
ต่างประเทศช่ัวคราว โดยส่งคืนเงินหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น ภายใน 5 วัน 
2. ภายใน 10 วัน กรณีปฏิบัติราชการอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 เช่น การจัด
ประชุมเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ โดยส่งคืนเงินหลังจากปฏิบัติ
ราชการเสร็จสิ้น การรายงานตัวกรณีเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 
ตามแต่กรณี  
กิจกรรม 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน สง่หนงัสอืเตือนก าหนดส่งใช้เงินยืมราชการ ก่อนครบก าหนด
ส่งใช้เงินยืมราชการ 3 วันท าการ 
2. เจ้าหน้าที่การเงิน สง่หนงัสอืแจ้งเรง่รัดการส่งใช้เงนิยืมราชการ เมื่อครบก าหนด
ทันที  
3. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าสถิตผิู้ยืมเงินทีส่่งคืนเงินยืมราชการล่าช้า และส่งข้อมลู
ดังกล่าวใหผู้้บงัคับบญัชาทราบเพือ่พิจารณาต่อไป 
 
2. กระบวนงานการยืมเงินราชการเพ่ือเดินทางไปราชการ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กองบริหารการคลัง ก าหนดแนวทางการยืมเงินไปราชการดังน้ี 
1. การเดินทางไปราชการต่อเนื่อง ระยะห่างเมื่อปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นและ
เดินทางกลับมาถึงบ้านพักหรือส านักงานในแต่ละช่วงการเดินทาง  
ไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 
 
 
 
 

2. การยืมเงินช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ หรือคาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้ยืมเท่าที่
จ าเป็นตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือมีการประสานงานกับผู้ขายหรือ      
ผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้า เช่น ค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ โดยการประสานกับ     
ผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้า และยืมเงินเท่าที่จ าเป็น ไม่เผื่อมากจนเกินไป 
กิจกรรม 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าสถิตผิู้ยืมเงินทีส่่งคืนเงินยืมเกิน 20%  
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ส่งสถิติผู้ยืมเงินที่ส่งคืนเงินยืมเกิน 20% ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  
 

ผลการด าเนินงาน 1. ค าสั่งกองบริหารการคลัง ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายใน 
กองบริหารการคลัง เพื่อการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองบริหารการคลัง 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่  

- วิเคราะห์กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยงาน  
- ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทาง      

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง ที่ รง 0203.1/ว585  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการยืมเงินราชการและการส่งใช้ 
เงินยืมราชการ กองบริหารการคลังได้น าส่งแนวทางการยืมเงินราชการและการส่งใช้    
เงินยืมราชการและก าชับให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน   
การ เก็บรั กษาเ งิน และการน า เ งินส่ ง คลั ง  พ .ศ.  2562 และระ เบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด    
 
 
 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม กรมการจัดหางาน 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

 

 

 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563    . 
หน่วยงานที่ประเมิน กรมการจัดหางาน                    . 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
ส่วนกลางรายเดือน 
2. ก าชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง 
3. ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการให้เป็นไปตามการขออนุญาต 
ใช้รถราชการ 
4. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ และจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติส าหรับ
พนักงานขับรถยนต์ 
5. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์คู่มอื/แนวปฏิบัตสิ าหรบัพนกังานขับรถยนต์ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ  
 

ผลการด าเนินงาน 1. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต ์
2. จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัตสิ าหรับพนกังานขับรถยนต ์
3. เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถยนต์            
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน  และเว็บไซต์ห้องสมุด
กรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้ว 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม..กรมพฒันาฝีมือแรงงาน... 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน .....กรมพฒันาฝมีือแรงงาน........................................................................... .................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับ     
การประเมินความรู้ความสามารถเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ       
ในทิศทางเดียวกัน 
2.การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการรับรองความรู้ความสามารถ    
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และช้ีแจงคู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการ
รับรองความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
4. ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ 
5. จัดอบรมให้กับผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อช้ีแจงและ
ให้ความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณส าหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ก าหนดช่องทางในการอุทธรณ์การประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับ
การประเมินเห็นว่าผู้ประเมินด าเนินการโดยไม่เป็นธรรม 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 1. มีการปรับปรุงแบบค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.18) โดยเพิ่ม
รายละเอียดการบันทึกการช าระเงินของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเป็นการสอบทาน
การรับเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอข้ึนทะเบียนการออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 
2. ปรับปรุงกระบวนงานการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dsd.go.th/oloc 
3. มีการประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานการรับรองความรู้ความสามารถ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโดยผ่านช่องทาง โปรแกรม Zoom โดยแยกเป็น
ภาค ด าเนินการแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาค
กลางและภาคตะวันออกอยู่ในระหว่างก าหนดวันและเวลาที่จะด าเนินการต่อไป 
4.  จั ดท า เ อกสารประกอบการฝึ กอบรมหลักสู ตรการ เป็ นผู้ ประ เมิ น               
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
เพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
www.dsd.go.th/oloc 
5. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ผู้เข้าการอบรมจ านวน 
51 คน เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 
สุพรรณบุรี 
6. ยื่นเอกสารการอุทธรณ์ ได้ที่ 

- ส่ ว น ก ล า ง  ณ  ส า นั ก ง า น รั บ ร อ ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ  
www.dsd.go.th/oloc  

- กรุงเทพฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 13 กรุงเทพมหานคร 
- ภูมิภาค ณ ส านักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด 

 



 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน .....กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน................................................................................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตทุก
รูปแบบ 
2. ปฏิบัติตามคู่มือตรวจแรงงาน ส าหรบัพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด (ฉบับปรบัปรุงล่าสุด เดือน กันยายน 2562) 
3. ผู้บังคับบญัชาในหน่วยงาน ก าหนดนโยบายมาตรการ เพือ่สอดส่อง ควบคุม    
สอบทาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ผลประโยชน์ทับซอ้นโดยมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต        
ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ได้ให้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถือปฏิบัติ
และร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งกรมฯ ได้
เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยด าเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกรมฯ ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงานจากรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

2. วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยง    
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบหรือทีไ่ด้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานตามภารกิจ
ของคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจ ากรมฯ จ านวน 35 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 คน รวมจ านวน 
40 คน รูปแบบประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย หัวข้อ "ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ" และหัวข้อ "มาตรการ/แนวทางป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่อาจเกดิ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยทีมวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ท. แบ่งเป็นการ
ประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 การปฏิบัติงานตามอ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ (การตรวจแรงงาน) กลุ่มที่ 2 การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ด้าน
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน) และ กลุ่มที่  3 การใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันวิเคราะห์การทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ในกระบวนงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดย
พิจารณาความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณากระบวนการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ การอนุมัติ อนุญาต และกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์
สถานะความเสี่ยง หาค่าความเสี่ยงรวมถึงประเมินการควบคุมความเสี่ยง และ
จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าว รับฟังข้อเสนอแนะแนวคิด และข้อคิดเห็นจาก
วิทยากรสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามคู่มือตรวจแรงงานส าหรับพนักงานตรวจ
แรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน
กันยายน 2562) โดยกรมฯ ได้จัดส่งคู่มือฯ ดังกล่าวให้พนักงานตรวจแรงงาน
ประจ าหน่วยปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เนื้อหาคู่มือฯ 
ประกอบด้วยแนวทางการตรวจแรงงานและนโยบายการตรวจแรงงาน แผนการ
ตรวจแรงงาน ข้ันตอนในการตรวจแรงงาน แนวทางตรวจแรงงานเฉพาะด้าน แบบ
พิมพ์เอกสารต่างๆ และตัวอย่างหนังสือ และเอกสารส าคัญต่างๆ ที่ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการตรวจแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดที่ ว่าด้วยพนักงานตรวจ
แรงงานส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจในบทบาทหน้าที่พนักงานตรวจแรงงานที่ควร
ศึกษาท าความเข้าใจและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากมีสาระส าคัญเรื่องบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติของพนักงานตรวจแรงงาน 
เทคนิคในการตรวจแรงงาน ความประพฤติและข้อเตือนใจ พฤติกรรมที่ไม่ควร
กระท าฯ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการตรวจแรงงาน 
4. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยปฏิบัติ ก าหนดนโยบายมาตรการเพื่อสอดส่อง ควบคุม 
สอบทาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานที่ เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลประโยชน์    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทับซ้อนและท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อให้
รับทราบและขอความร่วมมอืงดเว้นการให้สนิน้ าใจต่อพนักงานตรวจแรงงาน โดยมี
การติดตามผลอย่างใกล้ชิดเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ หากพบปัญหาให้ด าเนินการ
แก้ไขทันทีเพื่อกระบวนงานตรวจแรงงานฯ มีความถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม ส านกังานประกันสังคม 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี. 14 สิงหาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน .....ส านักงานประกันสงัคม................................................................................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าท่ีอาจมชี่องทางท่ีท าให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. การเพิม่ประสทิธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระเงิน
สมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการและระบบอเิล็กทรอนิกส์แทนการช าระ
เงิน ณ ส านักงาน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางการให้บริการช าระเงินสมทบผ่าน
ธนาคาร และหน่วยบรกิาร 
3. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบญัชีของเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จงัหวัด/สาขา เพื่อก ากับดูแลและ
ตรวจสอบใหป้ฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน 
4. การแก้ไขระเบียบแนวปฏิบัติ/การแจ้งทบทวนแนวปฏิบัต ิเพื่อรองรบันวัตกรรม
ทางการเงินในอนาคต 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
............................................................................................................. ................. 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนช าระ
เงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
การช าระเงิน ณ ส านักงาน 
1.1 ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

1.2 ลดการใช้เงินสดและเช็คผ่านมือเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและสร้างความโปร่งใสให้องค์กรตามนโยบายรัฐบาล (Zero Corruption) 
1.3 มีจ านวนสถานประกอบการช าระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ในช่วงเดือน ม.ค. 63 - มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 92.45 และจ านวนผู้ประกันตน
ที่ช าระเงินสมทบกองทนุประกันสงัคมผา่นธนาคารและหน่วยบริการในภาพรวมทัว่
ประเทศในช่วงเดือน ม.ค. 63 - มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 95.14 
2. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช าระเงินสมทบผ่านธนาคารและ
หน่วยบริการ 

2.1 ส านักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบผ่านธนาคาร
และหน่วยบริการ เพื่อลดการรับช าระเงินสมทบ ณ ส านักงานท าให้นายจ้างและ
ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-
Payment Master Plan) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้
เกิดผลส าเร็จ และอันดับของประเทศดีข้ึนตามการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business) ปัจจุบันมีช่องทางให้บริการ
ช าระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ ดังนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารซิตี้ แบ็งค์ เอ็น. เอ. 
9. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
10. ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
11. ธนาคารออมสิน 
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
13. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
14. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 
15. เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ 
16. เคาน์เตอร์บิ๊กซี 
17. ตู้บุญเติม 
ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาระบบการรับช าระเงินกองทุน

ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Payment) ผ่านบริการ SCB Easy App 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนายจ้างโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระเงิน 

2.2 นายจ้างที่ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ช าระ
เงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถสั่ งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบเสร็จรับเงินอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Receipt) จากเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม
ท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้เงินสด และการใช้
เช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ 
3. ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/จังหวัด/สาขา เพ่ือก ากับดูแล
และตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและ
คู่มือปฏิบัติงาน 

ด าเนินการขออนุมัติแผนออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
บัญชี ประจ าปี 2563 วันที่  4 มิถุนายน 2563 โดยก าหนดแผนออกตรวจ
แนะน าฯ จ านวน 15 แห่ง 
4. การแก้ไขระเบียบแนวปฏิบัติ/การแจ้งทบทวนแนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับ
นวัตกรรมทางการเงินในอนาคต 

ส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน
กรณีบ านาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกันตนกรณีรับเงินบ านาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ และลดการใช้เอกสารส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารโดยได้
จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติการจ่ายบ านาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ 



 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม สถาบันสง่เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องคก์ารมหาชน) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  
หน่วยงานที่ประเมิน ..สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน).. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการและท่ีปรึกษา 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถาบนัฯ ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเป็น
คณะกรรมการ 
2. กรณีเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอให้แต่งตั้ง
บุคคลภายนอก 
3. ก าหนดแนวทางการป้องกันกรณีการบรหิารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 
4. ก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
.................................................................................................................. ............ 
............................................................................................. ................................. 
 

ผลการด าเนินงาน 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันฯ ท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็น
คณะกรรมการ 
สถาบันฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมาเป็นคณะท างาน 
โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน แผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
และรัดกุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน รวมทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ 
2. กรณีเจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันฯ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอให้แต่งตั้ง
บุคคลภายนอก 
สถาบันฯ ได้สรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็น
กรรมการหรือคณะท างาน ในการจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและรัดกุมทุกขั้นตอน 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 

 

3. แนวทางการป้องกันกรณีการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
3.1 สถาบันฯ ได้ก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ให้รับทราบเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 และการปฏิบัติ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและตรวจรับให้เป็นตามสัญญาที่
ก าหนดโดยระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดเกี่ยวกับงานพัสดุ 

3.3 หารือไปยังเจ้าหน้าทีก่รมบัญชีกลาง ในกรณีที่เป็นประเด็นข้อสงสยัเพือ่ให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
4. ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

สถาบันฯ ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เพิ่มความรู้และพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการของงานพัสดุ 
ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการอบรมการเขียนขอบเขตของงานอย่างไรให้ได้
พัสดุที่ตรงความต้องการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีแผน
ฝึกอบรมโครงการ "การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 กันยายน 2563 
 
จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและควบคุมความ
เสี่ยงท่ีกล่าวมาข้างต้น สถาบันฯ ยังไม่พบพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ 
อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ จะเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเน่ือง หากมีเหตุการณ์
ท่ีจะเกิดโอกาสความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
 
 
 


