แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

ลงชื่อ นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 02 232 1001
.
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม......1......หน่วยงาน
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

ด้านที่

ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ

1

สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

3

โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

ด้ำนที่ ๑ กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร
ด้ำนที่ ๒ กำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
ด้ำนที่ ๓ โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตมำกกว่ำ 5 ครั้งต่อปี

4

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

3

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

2

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

1

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตมำกกว่ำ 20 ครั้งต่อปี

4

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี

3

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี

2

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

1

โอกำสเกิดกำรกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5

เกิดควำมเสียหำยต่อรัฐ เจ้ำหน้ำที่ถูกลงโทษชี้มูลควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรทำงยุติธรรม

4

2

ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนติดลบเรื่องควำมโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์
ลงข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และสังคมให้ควำมสนใจ
หน่วยตรวจสอบของหน่วยงำน หรือหน่วยตรวจสอบจำกภำยนอกเข้ำตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
ปรำกฏข่ำวลือที่อำจพำดพิงคนภำยในหน่วยงำน มีคนร้องเรียน แจ้งเบำะแส

1

แทบจะไม่มี

3

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5

เกิดกำรฟ้องร้องต่อศำล หรือหน่วยงำนกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำกำรตรวจสอบ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น

4

ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีกำรออกข่ำว

3

มีกำรส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถำมต่อกำรทำงำนโดยไม่รับคำตอบที่ชัดเจน

2

เริ่มมีควำมกังวลและสอบถำมข้อมูล

1

แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score
โอกาสเกิด

ผลกระทบ
1

2

3

4

5

5

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

4

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

3

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

2

ต่า

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

ต่า

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 1 : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนงาน/งาน : โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน งบประมำณ 13,030,000 บำท (กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี e-Bidding)
ขั้น
ตอน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

1

กำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้ำของโครงกำรที่/ได้รับ
โครงกำร/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)
ผู้ที่มีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรนำข้อมูล
ไปเปิดเผย หรือหำผลประโยชน์
- กำรรู้ข้อมูลล่วงหน้ำ วำงกรอบระยะเวลำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปเอื้อประโยชน์
(Know)

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ TOR

-คณะกรรมกำรไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
-คณะกรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำ
(Know)

3

คณะกรรมกำร TOR จัดประชุมเพื่อกำหนด
ขอบเขต TOR และกำหนดรำคำกลำง
(ภำยใต้มำตรำ 4 ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุฯ )

- มีกำรล็อคสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง
- กำรเขียน TOR หรือข้อกำหนดแบบที่เจำะจง
รูปพรรณสัณฐำนของสิ่งที่ต้องกำร หรือจำกัด
ผู้เข้ำแข่ง
- กำรกำหนดรำคำกลำงสูงผิดปกติ โดยเฉพำะ
รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
- กำรสืบรำคำไม่ได้ดำเนินกำรจริง แต่ให้รำยที่
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ดำเนินกำรหำคู่เทียบให้และ
มักพบว่ำคู่สัญญำและคู่เทียบมักมีควำม
เชื่อมโยงกัน
- กำรแบ่งงวดงำน /งวดเงิน ไม่สอดคล้อง
เหมำะสม
(Know)

ขั้น
ตอน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

4

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
-วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
-วิธีเชิญชวนหรือคัดเลือก
-วิธีเฉพำะเจำะจง
4.1 ประกำศร่ำง TOR และเอกสำรกำรประกวดรำคำ
3 วันทำกำร เพื่อ ประชำพิจำรณ์ และจัดทำ
รำยงำนกำรประกำศร่ำงฯ

- กำรหำคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบรำคำจำก
ท้องตลำดที่แท้จริง
- มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีกำรใช้
ดุลยพินิจในกำรเลือกผู้เสนอรำคำ

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมกำรฯ เพื่อรับทรำบ

-คณะกรรมกำรไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
-คณะกรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำ

-

5

กรณีมีผู้ประกอบกำรให้ควำมเห็นในกำร
ประชำพิจำรณ์ TOR จัดทำรำยงำนขออนุมัติขึ้น
ประกำศร่ำงอีกครั้งหนึ่งระยะเวลำ 3 วันทำกำร

-

6

กรณีไม่มีผู้ให้ควำมเห็นในกำรประชำพิจำรณ์ TOR
ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อประกำศ
เชิญชวนฯ (ตำมระยะเวลำของกรอบวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ)

-

7

เมื่อสิ้นสุดกำรประกำศเชิญชวน ผู้ประกอบกำร
ยื่นข้อเสนอในระบบสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง
(ภำยในเวลำรำชกำร)

-

8

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
- มีกำรรับเอกสำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำก
จัดประชุมเพื่อพิจำณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำรที่ ทีผ่ ู้ประกอบกำรยื่นมำในระบบ
- ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ยื่นข้อเสนอทุกรำย
Know

9

จัดทำรำยงำนเสนอปลัดกระทรวงแรงงำน
เพือ่ จัดทำรำยงำนกำรสั่งจ้ำง ประกำศผู้ชนะ

-

10

หลังจำกประกำศผู้ชนะ เปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ ภำยใน 7 วันทำกำร
นับจำกวันที่ประกำศผู้ชนะ

-

ขั้น
ตอน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

11

กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
จะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จแล้ว

คณะกรรมกำรฯ ไม่พิจำรณำ
UnKnow

12

กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมกำรจัดทำ
รำยงำนขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้ำทำสัญญำ

-

13

ผู้ประกอบกำรทำสัญญำ

-

14

กำรบริหำรสัญญำ กำรกำกับ กำรควบคุม
กำรตรวจรับ

- งำนที่ส่งมอบด้อยคุณภำพที่กำหนดไว้ในสเปค
หรือไม่ครบถ้วน หรือล่ำช้ำกล่ำกำหนดแต่มีกำร
ตรวจรับและอนุมิให้จ่ำยเงิน
- ขำดกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำร หรือควำมถี่ในกำรตรวจงำนน้อย
เกินไป
- เชื่อตำมเอกสำรของผู้จัดส่ง ไม่มีกำรตรวจนับจริง
หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณจริง
- กำรใช้วัสดุไม่มีคุณภำพ ไม่เป็นไปตำมรูปแบบ
รำยกำร
- คณะกรรมกำรขำดกำรกำกับติดตำมแผนที่
ชัดเจน
- คณะกรรมกำรตรวจรับอำจมีกำร
เอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ
- กำรตรวจรับไม่ตรงตำมรูปแบบรำยกำร/
เนื้อหำสำระสำคัญ
- กำรตรวจรับงำนไปก่อน
- ขำดกำรสอบทำนเอกสำร
(UnKnow)

14.1 ผู้ประกอบกำรจัดทำหนังสือส่งมอบงำน

ส่งมอบงำนไม่ครบ

14.3 จัดประชุมตรวจรับตำมงวดงำน

ส่งมอบงำนไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน

14.3 เบิกจ่ำยตำมงวดงำน

งำนที่ส่งมอบด้อยคุณภำพที่กำหนดไว้ในสเปค
หรือไม่ครบถ้วน แต่มีกำรตรวจรับและอนุมัติ
เบิกจ่ำยเงินให้ผู้รับจ้ำง

ตารางที่ 2 : ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

1

ประกำศแผนจัดซื้อจัดจ้ำง

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ TOR

3

คณะกรรมกำร TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และ
กำหนดรำคำกลำงภำยใต้มำตรำ 4 ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุฯ

3

จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง

3.1

ประกำศร่ำง TOR และเอกสำรกำรประกวดรำคำ 3 วันทำกำร เพื่อ
ประชำพิจำรณ์ และจัดทำรำยงำนกำรประกำศร่ำงฯ

3.2

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมกำรฯ เพื่อ
รับทรำบ

4

กรณีมีผู้ประกอบกำรให้ควำมเห็นในกำรประชำพิจำรณ์ TOR จัดทำ
รำยงำนขออนุมัติขึ้นประกำศร่ำงอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลำ 3 วันทำกำร

5

กรณีไม่มีผู้ให้ควำมเห็นในกำรประชำพิจำรณ์ TOR ขออนุมัติ
ปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อประกำศเชิญชวนฯ (ตำมระยะเวลำของ
กรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ)

6

เมื่อสิ้นสุดกำรประกำศเชิญชวน ผู้ประกอบกำรยื่นข้อเสนอในระบบ
สำรสนเทศกรมบัญชีกลำง (ภำยในเวลำรำชกำร)

7

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ จัดประชุมเพื่อพิจำณำ
ข้อเสนอของผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอทุกรำย

8

จัดทำรำยงำนเสนอปลัดกระแรงงำน เพื่อจัดทำรำยงำนกำรสั่งจ้ำง
ประกำศผู้ชนะ

9

หลังจำกประกำศผู้ชนะ เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ
ที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ ภำยใน 7 วันทำ
กำรนับจำกวันที่ประกำศผู้ชนะ

10

กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลจะต้องพิจำรณำให้
แล้วเสร็จแล้ว

เขียว เหลือง

ส้ม

แดง

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

11

กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนขออนุมัติ
แจ้งให้ผู้ชนะเข้ำทำสัญญำ

12

ผู้ประกอบกำรทำสัญญำ

14

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดำเนินกำรบริหำร
กำรดำเนินกำรตำมสัญญำ

14.1 ผู้ประกอบกำรจัดทำหนังสือส่งมอบงำน
14.2 จัดประชุมตรวจรับตำมงวดงำน
14.3 เบิกจ่ำยตำมงวดงำน

เขียว เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 : ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวัง
5

4

3

2

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
1

5

4

3

2

ค่าความเสี่ยงรวม
1

จาเป็น x รุนแรง

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำ TOR (เหลือง)

3

3

9

3

คณะกรรมกำร TOR
จัดประชุมเพื่อกำหนด
ขอบเขต TOR และ
กำหนดรำคำกลำง
ภำยใต้มำตรำ 4 ตำม
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุฯ (ส้ม)

3

3

9

คณะกรรมกำร
พิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำ
จัดประชุมเพื่อพิจำณำ
ข้อเสนอของ
ผู้ประกอบกำรที่ยื่น
ข้อเสนอทุกรำย
(เหลือง)

3

7

10 กรณีผยู้ ื่นอุทธรณ์
คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลจะต้อง
พิจำรณำให้แล้วเสร็จ
แล้ว (เหลือง)
14 คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ ดำเนินกำร
บริหำรกำรดำเนินกำร
ตำมสัญญำ (แดง)
14.2 จัดประชุมตรวจรับตำม
งวดงำน (เหลือง)

1

5

1

3

1

1

5

3

25

1

3

ตาราง 4 ตารางแสดงประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ในปัจจุบัน
ดี

พอใช้

อ่อน

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ TOR (เหลือง)

9

3

คณะกรรมกำร TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และ
กำหนดรำคำกลำงภำยใต้มำตรำ 4 ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุฯ (ส้ม)

9

8

คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำ จัดประชุมเพื่อพิจำณำข้อเสนอของ
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอทุกรำย (เหลือง)

14

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดำเนินกำรบริหำร
กำรดำเนินกำรตำมสัญญำ (แดง)

14.3 จัดประชุมตรวจรับตำมงวดงำน (เหลือง)

3

6
3

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน งบประมำณ 13,030,000 บำท (กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี e-Bidding)

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
การทุจริต
ความเสี่ยง : TOR ผิดพลำด รำยละเอียด
ไม่ครอบคลุม,

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ TOR (เหลือง) (9)

มาตรการ :
1) พิจำรณำผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็น
คณะกรรมกำร TOR
ความเสี่ยง : กำรล็อคสเปค

3

คณะกรรมกำร TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต
TOR และกำหนดรำคำกลำงภำยใต้มำตรำ 4 ตำม
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุฯ (ส้ม) (9)

มาตรการ :
1) ให้เจ้ำหน้ำรับรองว่ำไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ความเสี่ยง : ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

14

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดำเนินกำรบริหำร
กำรดำเนินกำรตำมสัญญำ (เหลือง) (6)

มาตรการ :
1) ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำม TOR
ถ้ำพบควำมไม่ถูกต้องให้แย้ง
2) ถอดบทเรียนควำมผิดนำมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงกำร โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. งบประมำณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บำท วิธีจัดชื้อจัดจ้ำง วิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ระยะเวลำดำเนินกำร ๒๗๐ วัน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
๓. ส่วนรำชกำรที่ดำเนินกำรจัดชื้อจัดจ้ำง................................................... (กรณีงบพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณโครงกำรในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตำมแบบ)
 ส่งพร้อมรำยงำนรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1 การบริหารสัญญา การกากับ การควบคุม
การตรวจรับ
- งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพที่กาหนดไว้ในสเปค
หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากาหนดแต่มี
การตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน (คณะกรรมการ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
ที่

- เชื่อตามเอกสารของผู้จัดส่งไม่มี การตรวจนับ
จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง
และการใช้วัสดุไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ
- คณะกรรมการขาดการกากับติดตามแผนที่ชัดเจน
- คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/
รับสินน้าใจ
- การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (TOR) รูปแบบรายการ/เนือ้ หาสาระสาคัญ
ไม่ครบถ้วน
- ส่งมอบงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน
- การตรวจรับงานไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ
- ขาดการสอบทานเอกสาร
- การตรวจรับไม่เป็นไปข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
- ผู้ประกอบการส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
- มีการจัดทาหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้า
โดยที่ยังไม่มีการจัดส่งวัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง
(งานยังไม่แล้วเสร็จ)

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
25
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ
(สูงมำก)
จากหลากหลาย กอง/สานัก/ศูนย์ เพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อานาจและโอกาสในการทุจริต
- จัดทาแผนการดาเนินงานและดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานที่กาหนดไว้
- มีหนังสือ/ประกาศ ห้ามให้หรือรับสินน้าใจ
หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คานวณเป็นเงินได้แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ รับทราบว่า
ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับคูส่ ัญญา

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗๐ วัน
 เงินงบประมำณ
 เงินนอกงบประมำณ
รายละเอียด
ประมาณการ
รวมงบประมาณ
ที่
รายการ
(ประเภท จำนวน คุณลักษณะ
งบประมาณ
(บาท)
(Spec) อื่นๆ)
(Cost breakdown)
1 ค่ำพัฒนำระบบ
กำหนดรำยละเอียดคุณสมบัติและ
9,591,000
9,591,000
จำนวนบุคลกรที่จะเข้ำมำพัฒนำ
ระบบ พร้อมกับกำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะ (TOR)
2 สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
17,000
969,000
ระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1
จำนวน 57 เครื่อง
ตำมเกณฑ์ ICT ปี 2563
3 สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
29,000
29,000
ระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 2
จำนวน 1 เครื่อง
ตำมเกณฑ์ ICT ปี 2563
4 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
2,300,000
2,300,000
ภำยนอก (External Storage)
จำนวน 1 ชุด
สำหรับจัดเก็บไฟล์เอกสำร
กำหนดคุณลักษณะให้สำมำรถ
ยื่นข้อเสนอได้ 3 ยี่ห้อ
5 Label Printer สำหรับพิมพ์ Barcode ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
8,650
17,300
จำนวน 2 เครื่อง
กำหนดคุณลักษณะให้สำมำรถ
ยื่นข้อเสนอได้ 3 ยี่ห้อ
6 หมึกพิมพ์สีดำ สำหรับ Label Printer วัสดุคอมพิวเตอร์
350
3,500
จำนวน 10 กล่อง
กำหนดคุณลักษณะให้สำมำรถ
ใช้กับ Label Printer ตำมข้อ 5
7 Label Sticker สำหรับพิมพ์ Barcode วัสดุคอมพิวเตอร์
320
3,200
จำนวน 10 ม้วน
กำหนดคุณลักษณะให้สำมำรถ
ใช้กับ Label Printer ตำมข้อ 5
8 เครื่องสแกนบำร์โค๊ด Barcode Reader ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
7,800
117,000
จำนวน 15 เครื่อง
กำหนดคุณลักษณะให้สำมำรถ
ใช้กับ Label Printer ตำมข้อ 5
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

13,030,000

