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แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงาน สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน        

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

รายชื่อหน่วยงาน 
ในก ากับ ศปท. 

ระดับกรม  
องค์การมหาชน  

 

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน 
๑  ๒   ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

สถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัยฯ  

(สสปท.) 

การจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 
ของโครงการงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 

ด้านที่ 3 
การจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 
ของโครงการงานความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ 
 ด้านที่ ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หน่วยงาน สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 
ของโครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑. การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) 
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
เชิงลักษณะกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากบุคคลใน
หน่วยงานเจ้าของโครงการเพียง
หน่วยงานเดียว  
(สีแดง) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- ก าหนดTOR โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
คะแนนให้มีผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
หรือความเห็นส่วนตัว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายส านักเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจและโอกาสในการทุจริต
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
- ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.
สถาบัน อนุมัติ 
- มีการจัดท าหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๒. การก าหนดราคากลาง 
- ก าหนดราคาท่ีสูงหรือต่ ากว่าความเป็น
จริง อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่น
เสนอราคารายใดรายหน่ึง 
(สีแดง) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- การค านวณราคากลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4  
มีเอกสารหลักฐาน แหล่งท่ีมาของการค านวณท่ีชัดเจน 
ตรวจสอบได้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายส านักเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจและโอกาสในการทุจริต
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
- ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.
สถาบัน อนุมัติ 
- มีการจัดท าหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 
 



 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 
ของโครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๓. การพิจารณาผลฯ การประกวดราคา 
- คณะกรรมการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือไม่มีความเป็นอิสระต่อกรรมการ
อ่ืนๆ 
- การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
โดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดราย
หน่ึง 
(สีแดง) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้มีผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็น
ส่วนตัว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายส านักเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจและโอกาสในการทุจริต
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
- ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.
สถาบัน อนุมัติ 
- มีการจัดท าหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๔. การตรวจรับพัสดุ  
- คณะกรรมการไม่ตรวจรับพัสดุ ให้
เป็นไปตามข้อก าหนด และเงื่อนไขใน
สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
(สีแดง) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายส านักเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจและโอกาสในการทุจริต
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
- มีการจัดท าหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
- จัดท าเอกสาร Check List ตามท่ีก าหนดในขอบเขตของ
งาน (TOR) 
- ก าหนดให้มีหลักฐานการรับมอบท่ีชัดเจน ท่ีก าหนดไว้ใน 
ขอบเขตของงาน (TOR) เช่น ภาพถ่าย, การบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 
- เอกสารมาตรฐานรับรอง ตามท่ีก าหนดในขอบเขตของ
งาน (TOR) 
- ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.
สถาบัน อนุมัติ 
 

 

 


