
แบบรายงานการประเมินความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยงาน...ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก........ 

 

    รายงานรอบท่ี ๑ (ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ลงชื่อ ..นางณัฐนันท์.....บุญวิชิต..รายงาน 

        ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงานช านาญการ
       เบอร์โทร.....055-246257..ต่อ..105... 

   วันที่ ...19.. เดือน ..มกราคม..พ.ศ. 2565 
 
 
 
 



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน......ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก............................ 
 

ด้านที ่๑ การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาตของทางราชการ 
๑.ช่ือกระบวนงาน ...................-................................................................................  
๒.รวมระยะเวลาด าเนินการตามคูม่ือประชาชน............-....................... วัน 
ด้านที ่๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ .......................-......................................................................... 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ...โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้.......... 
๒.งบประมาณ...66,600.-.บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...ระยะเวลาด าเนินการ...ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์.-มิถุนายน..
2565.. 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.....ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก........ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 

 
 
 

การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุฝึกอาชีพ 
 

- - แจ้งแบบความต้องการจัดซื้อจดัจ้าง 
- - รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 
- - รายงานผลการพิจารณาจดัซื้อจดัจ้าง    
-   ประกาศ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
- - ตรวจรับ 

 
 
 ควบคุมเพียงพอ 
ควบคุมเพียงพอ 
ควบคุมเพียงพอ 
ควบคุมเพียงพอ 

ต่ า 
 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง   
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 การมอบวัสดุฝึกแล้วผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ 
ไปแล้วไม่น าไปประกอบอาชีพตรงตามโครงการ
ดังกล่าว 
 
 

ต่ า ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มรีายได้หลังเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรมทุกเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยงาน......ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก....................... 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดพิษณุโลก 

ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก............ 
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ....โครงการเตรียมความพร้อมแกก่ าลังแรงงาน  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้.............. 
งบประมาณ....66,600.-..บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...ระยะเวลาด าเนินการ..ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์..-..มิถุนายน
..2565.... 
              เงินงบประมาณ                                   เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง..............-..................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จ านวน 
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

1 โครงการเตรียมความพร้อมแกก่ าลัง
แรงงาน  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ        
เพ่ิมรายได้ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบท้าย 66,600.-บาท 66,600.-บาท 

     

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,600.-บาท 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียด (ประเภท จ านวน คุณลักษณะ (Spec) อ่ืน ๆ ) 
1. วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาลเกษตร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และ
ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รวมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ และสามารถน าความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ หรือส่งเสริม
ให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา   ได้มีโอกาสในการต่อยอด พัฒนารูปแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
การค้าออนไลน์ การตลาด ฯลฯ     

- เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน        
-  เพ่ือลดปัญหาว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน รองรับแรงงานที่ถูกลดชั่วโมงการท างาน แรงงานที่

ถูกเลิกจ้าง และแรงงานที่สถานประกอบการปิดกิจการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานที่รอฤดูกาลเกษตร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 2 รุ่น/40 คน  

3. วิธีด าเนินการ 
 -   ประชาสัมพันธ์เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

-   ก าหนดหลักสูตร 
-   ประสานวิทยากรฝึกอาชีพ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
-   จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ โดยค านึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอน วิธีการท าของแต่ละอาชีพ  
 -   จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรม/การส่งเสริม  การประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อไปได้ หรือต่อยอด/พัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพิ่มรายได้ในปีที่ผ่านมา ให้มีโอกาสในการเพ่ิมเติมความรู้ด้านอาชีพเพ่ือส่งเสริม
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 -  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 -  ติดตามผลการประกอบอาชีพและมีรายได้ของผู้ส าเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 -  จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม และข้อมูลอาชีพอิสระ  
 -  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- พ้ืนที่ 9 อ าเภอ จังหวัดพิษณุโลก 
- งบประมาณ 66,600.-บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 
ที ่ จังหวัด ส่วนราชการ 

ที่ด าเนินโครงการ 
ชื่อโครงการ ประเภท/งบประมาณ วิธีด าเนินการ 

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ด าเนินการเอง จัดซื้อจัดจ้าง 
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