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ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การรายงานผลการวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้แจ้งการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 3 ด้าน คือ
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตาแหน่ง หน้าที่และอานาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เห็น ชอบให้กาหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ในด้านที่ 3 การประเมินความ
เสี่ ย งการทุจ ริ ตเกี่ย วกับความโปร่ งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนงาน : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งบประมาณ 13,030,000 บาท (การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธี e-Bidding)
2. การดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
2.1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมหารือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อวิเคราะห์กระบวนงานและรูปแบบความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกาหนดร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตของสานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ 2565 ในกระบวนงาน : โครงการ
บูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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2.2 ส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงานได้เ สนอร่า งแผนบริห ารความเสี่ ย งการทุ จริ ต ตามที่ศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ยกร่าง เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบ และปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565 ในกระบวนงาน : โครงการ
บูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 2565 ตามหนังสือ
ศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต ด่ วนที่ สุ ด ที่ รง 0213/382 ลงวั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2564 และ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้กับสานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0213/799 ลงวันวันที่ 10 มีนาคม 2565
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3. การกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดาเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ/กิจกรรม/
แนวทางที่กาหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงแรงาน

 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ ..นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์.ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร..02 232 1001..
วันที่ ..22.. เดือน ..เมษายน..พ.ศ. 2565
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๒ ผลการดาเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ..............1............... หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน...สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒.งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗๐ วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
การบริหารสัญญา การกากับ การควบคุม
การตรวจรับ
- งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพที่กาหนดไว้ในสเปค
หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากาหนดแต่มีการ
ตรวจรับและอนุมตั ิให้จ่ายเงิน (คณะกรรมการต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ)
- เชื่อตามเอกสารของผู้จัดส่งไม่มี การตรวจนับ
จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง
และการใช้วัสดุไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ
- คณะกรรมการขาดการกากับติดตามแผนที่ชัดเจน
- คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/
สูงมาก
รับสินน้าใจ
(25)
- การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (TOR) รูปแบบรายการ/เนือ้ หาสาระสาคัญ
ไม่ครบถ้วน
- ส่งมอบงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน
- การตรวจรับงานไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ
- ขาดการสอบทานเอกสาร
- การตรวจรับไม่เป็นไปข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
- ผู้ประกอบการส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
- มีการจัดทาหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้าโดยที่ยัง
ไม่มีการจัดส่งวัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง (งานยังไม่
แล้วเสร็จ)

ผลการดาเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ
จากหลากหลาย กอง สานัก ศูนย์ เพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อานาจและโอกาสในการทุจริต
- จัดทาแผนการดาเนินงานและดาเนินการ
ตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
- มีประกาศ ห้ามให้ หรือรับสินน้าใจ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ที่คานวณเป็นเงินได้ แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯรับทราบ
ว่าไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับคูส่ ัญญา
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗๐ วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ที่
รายการ
รายละเอียด
ประมาณการ
รวมงบประมาณ
(ประเภท จานวน คุณลักษณะ
งบประมาณ
(บาท)
(Spec) อื่นๆ)
(Cost breakdown)
1 ค่าพัฒนาระบบ
กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติและ
9,591,000
9,591,000
จานวนบุคลกรที่จะเข้ามาพัฒนา
ระบบ พร้อมกับกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
2 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
17,000
969,000
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จานวน 57 เครื่อง
ตามเกณฑ์ ICT ปี 2563
3 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
29,000
29,000
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ ICT ปี 2563
4 อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
2,300,000
2,300,000
ภายนอก (External Storage)
จานวน 1 ชุด
สาหรับจัดเก็บไฟล์เอกสาร
กาหนดคุณลักษณะให้สามารถ
ยื่นข้อเสนอได้ 3 ยี่ห้อ
5 Label Printer สาหรับพิมพ์ Barcode ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
8,650
17,300
จานวน 2 เครื่อง
กาหนดคุณลักษณะให้สามารถ
ยื่นข้อเสนอได้ 3 ยี่ห้อ
6 หมึกพิมพ์สีดา สาหรับ Label Printer วัสดุคอมพิวเตอร์
350
3,500
จานวน 10 กล่อง
กาหนดคุณลักษณะให้สามารถ
ใช้กับ Label Printer ตามข้อ 5
7 Label Sticker สาหรับพิมพ์ Barcode วัสดุคอมพิวเตอร์
320
3,200
จานวน 10 ม้วน
กาหนดคุณลักษณะให้สามารถ
ใช้กับ Label Printer ตามข้อ 5
8 เครื่องสแกนบาร์โค๊ด Barcode Reader ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
7,800
117,000
จานวน 15 เครื่อง
กาหนดคุณลักษณะให้สามารถ
ใช้กับ Label Printer ตามข้อ 5
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,030,000
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4. ผลการดาเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีคาสั่ง ที่ 37/2565 ลงวันที่ 15 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และคณะกรรมการตรวจรับพั ส ดุ โครงการบูร ณาการพั ฒ นาระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ โครงการฯ จากหลากหลาย กอง สานัก ศูนย์ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อานาจและโอกาสในการเกิดการทุจริต
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4.2 จัดทาแผนการดาเนินงานและดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทาแผนดาเนินงานโครงการ
บูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาดาเนินการภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญา วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. แผนการดาเนินงาน ในช่วงระยะเวลาดาเนินการพัฒนาระบบ ระยะเวลา ดาเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา (1 เมษายน - 26 ธันวาคม 2565)
1.1 ศึกษาความต้องการระบบ ตามงวดงานที่ 1 ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสั ญญา ( 1
เมษายน - 30 พฤษภาคม 2565)
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1.2 วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 120 วัน ตามงวดงานที่ 2 ระยะเวลา 120
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2565)
1.3 ส่งมอบระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามงวดงานที่ 3
ระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 เมษายน - 26 พฤศจิกายน 2565)
1.4 จัดทาเอกสารคู่มือและปรับปรุงเอกสารออกแบบระบบ ตามงวดงานที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา ( 1 เมษายน - 26 ธันวาคม 2565)
2. แผนการดาเนินงาน ในช่วงระยะเวลาการรับประกันความชารุด บกพร่อง ระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ
งานในงวดสุดท้าย (27 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2566)
2.1 การบารุงรักษาเชิงแก้ไข Corrective Maintenance (27 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2566)
2.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (11 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2566)
2.3 ส่งมอบระบบ (11 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2566)
4.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ประกาศฯ ดังกล่าว ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสื่อสาร ที่ รง 0208.3/ว58 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยสาระสาคัญของประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเน้นการงดรับและ
งดให้ของขวัญ และของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์ต่างๆ
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