
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ไตรมาส 2/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง ส้ม แดง) 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1   
การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

 

2  
การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทาง 

 
 

3 การเบิกค่าล่วงเวลา    

4 
การปลอมแปลง
ใบเสร็จรับเงิน 

  
 

5 
การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ 

  
 

6   การลักทรัพย์ กฟผ.  

7 
การเรียกรับเงิน
ช่วยเหลือให้เข้า
ท างานใน กฟผ. 

  
 

8 
การน าทรัพย์สิน 
กฟผ. ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

หนวยงานที่ประเมิน : กองธรรมาภิบาล 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  
โอกาส/ผลกระทบ มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง/สูงมาก 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไมไดด าเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน 1. ควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

2. ประชาสัมพันธ์อุทาหรณ์ก่อนท าผิด/เตือนแล้วนะ/Audit 
Alert ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระท าผิด 

- ประชาสัมพันธ์อุทาหรณ์ก่อนท าผิดเรื่อง 
- ประชาสัมพันธ์เตือนแล้วนะ 
- ประชาสัมพันธ์ Audit Alert  

3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก 

- ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกระท าการทุจริตและบทลงโทษ 
ในการประชุมผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไป ทุกเดือน 

- ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกระท าการทุจริตและบทลงโทษ 
ก่อนการอบรมทุกหลักสูตร 

 
 























กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 บรรยายพิเศษธรรมาภิบาลและแนวทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA)10 เม.ย. 62 SPOT ธรรมาภิบาลรวม 6 ตอน
2 Tourism and Hospitality Management 22-24 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
3 Data Science using Rapidminer 2-4 เม.ย. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 การเชื่อมโยงข้อมูล GRI กับเป้าหมาย SDGs และการจัดการธุรกิจเพือ่สังคมเชิงกลยุทธ์ (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน)3-5 เม.ย.62 ดีนอกดีใน
2 การเชื่อมโยงข้อมูล GRI กับเป้าหมาย SDGs และการจัดการธุรกิจเพือ่สังคมเชิงกลยุทธ์ (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน)24-26 เม.ย. 62 ยังไม่สาย
3 การประยุกต์ใช้งานกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework) (นอกแผน)24-26 เม.ย. 62 ต้นแบบชีวิตพอเพียง สผผ.

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Performance Management Module (รุ่นที2่) 26 - 27 ม.ีค. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
2 RCA  Module (รุ่นที ่2) 28 - 29 ม.ีค. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
3 การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด และ Uncertainty of Measurement 28-29 ม.ีค. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
4 ฝึกทบทวน MAGNETIC PARTICLE  TESTING  LEVEL I, II (MT) 10 เม.ย. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
5 PPA for HYDRO POWER PLANT 14 ม.ีค. วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
6 GRID AND RENEWABLE ENERGY 3 - 4 เม.ย. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล

กพทฟ-ห.

ประจ าเดือน เมษายน 2562
รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กพส-ห.

กพสง-ห.



ประจ าเดือน เมษายน 2562
รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Simulator Team Work รุ่น 10 26-27 ม.ีค.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
2 Simulator Team Work รุ่น 13 1-2 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
3 Simulator Team Work รุ่น 15 18-19 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
4 Simulator Team Work รุ่น 16 22-23 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
5 การวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler Pressure Parts 22 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
6 หลักการท างานและการบ ารุงรักษา Air Preheater (PAH., SAH.) 23 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
7 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะปี 2562 รุ่น 1 3 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
8 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะปี 2562 รุ่น 2 9 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
9 การท างานของระบบล าเลียงถ่านหินโรงไฟฟ้า MMRP1 (Part 1) รุ่น 4 9 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
10 ทบทวนผู้บังคับปัน้จั่นเคล่ือนที ่(รถเครน/รถบรรทุกติดเครน) ผู้ให้สัญญาณมือและผู้ยึดเกาะวัสดุ รุ่น 24 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
11 ผู้ควบคุมการใช้ปัน้จั่น รุ่น 2 1-5 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
12 Multi-Skill Operator Training รถขุดบุง้กี๋ล้วง (Backhoe) 4 - 27 ม.ีค.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
13 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดับบริหาร 27-28 ม.ีค.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล
14 พนักงานขับรถตัก (รหัส 55) 1-5 เม.ย.62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 ความรู้พืน้ฐานงานปฏิบัติการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 25 ม.ีค.-19 เม.ย. 62 - Online
2 ทักษะการปฏิบัติงานประจ าสถานีไฟฟ้าแรงสูง 22 - 26 เม.ย. 62 คุณยายเงินล้าน สผผ
3 การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากทีสู่ง (Work at Height) 26 เม.ย. 62 ธรรมาภิบาล กฟผ.

กธช-ห.

กธส-ห.



ประจ าเดือน เมษายน 2562
รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 26 ม.ีค. 62 ธรรมาภิบาล กฟผ.

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

ไม่มีการจัดอบรม

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

ไม่มีการจัดอบรม

กรค-ห.

กบอ-ห.

กรอ-ห.



กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ ส าหรับผู้บริหารระดับ 10 13-14,27-28 พ.ค.
 62

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

2 หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 17 พ.ค.62 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

3 Digital Strategy for Executive 17 พ.ค.62 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ 
สนง.ป.ป.ช.

4 Internet of Things for Business 24 พ.ค.62 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ 
สนง.ป.ป.ช.

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Overview on HR Trend and Development 13-14 พ.ค.62 ต้นแบบชีวิตพอเพียง สผผ.
2 สัมมนาระบบงานบัญชีแยกประเภท (GL) 14 พ.ค.62 คุณยายเงินล้าน
3 การสัมมนา ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) 15 พ.ค.62 ผ้าอนามัยไฮโซ
4 สัมมนาระบบงานพัสดุ 23-24 พ.ค.62 ต้นแบบชีวิตพอเพียง สผผ.

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Turnaround Management 28 - 29 พ.ค. 62 วิดิทัศน์ธรรมาภิบาล

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 หลักการคิดเชิงระบบในการท างาน (Systems Thinking) 13 พ.ค.62 พลังงานแสงอาทิตย์

รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กธช-ห.

กพส-ห.

กพสง-ห.

กพทฟ-ห.

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562



รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562

2 Simulator Team Work 2-3 พ.ค.62 สู่วิถีแห่งความพอเพียง
3 Simulator Team Work 7-8 พ.ค.62 สู่วิถีแห่งความพอเพียง

4
Simulator Team Work

13-14 พ.ค.62
ข้าราชการต้นแบบนายกฤษฎา พรหม
สุวรรณ์

5
Simulator Team Work

16-17 พ.ค.62
ข้าราชการต้นแบบนายกฤษฎา พรหม
สุวรรณ์

6 Simulator Team Work 21-22 พ.ค.62 ครูอาสาน้อย
7 Simulator Team Work 23-24 พ.ค.62 ครูอาสาน้อย

8
Basic Plant Equipment Vibration Analysis

14-16 พ.ค.62
ข้าราชการต้นแบบนายกฤษฎา พรหม
สุวรรณ์

9 Advance FGD  Control System 14 พ.ค.62 02-รางวัลที่_2_Innocense
10 Root Cause Analysis (RCA Module) 21-22 พ.ค.62 ครูอาสาน้อย

11
การวางแผนบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance;PM)

23-24 พ.ค.62
ข้าราชการต้นแบบ พันจ่าโทอุดร บุญ
ช่วยแก้ว

12 การท างานของระบบผลิตน้ าโรงไฟฟ้า MMRP1 (Part 1) 23 พ.ค.62 ครูอาสาน้อย
13 การท างานของระบบผลิตน้ าโรงไฟฟ้า MMRP1 (Part 2) 26 เม.ย.62 อบต.ดอกแก้ว ซ่ือตรงฯ
14 ทบทวนผู้บังคับปัน้จั่นเคล่ือนที ่(รถเครน/รถบรรทุกติดเครน) ผู้ให้สัญญาณมือและผู้ยึดเกาะวัสดุ 23 พ.ค.62 ศูนย์เรียนรู้ฯ ร้องวัวแดง
15 วิธีการใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง 254915 พ.ค.62 เด็กช่างอาสา
16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรม 2553 21 พ.ค.62 พลังน้ าแบบสูบกลับ
17 Welding in Coal Fired Steam Power Boiler : T/P 92 Material 13-17 พ.ค.62 Fruits of Goodness 20-14

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 ทักษะงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 13- 17 พ.ค.62 ดี หรือ โง่ สผผ.
2 Power System Communication 15 - 17 พ.ค.62 ถ่านหินสะอาด

กธส-ห.



รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทศัน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ
1 TQA Internal Organization Assessment 7-8 พ.ค. 62 ธรรมาภิบาล กฟผ. รวม 6 ตอน
2 TQA Self Assessment 15-17 พ.ค. 62 ธรรมาภิบาล กฟผ. รวม 6 ตอน
3 TQA Application Report Writing 27-28 พ.ค. 62 ธรรมาภิบาล กฟผ. รวม 6 ตอน

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

ไม่มีการจัดอบรม

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

ไม่มีการจัดอบรม

กรค-ห.

กบอ-ห.

กรอ-ห.




