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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการรวมทั้งผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ควบคุมเอกสาร บันทึก รายงานและข้อมูลต่างๆไม่สูญหายหรือเปิดเผยไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนมีการด าเนินงานโดยมีความเป็นกลาง ไม่มีความล าเอียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
2. ขอบข่าย   

ครอบคลุมถึงการรักษาความลับ เอกสาร บันทึก รายงานและข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยไม่ครอบคลุมข้อมูลในหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งเป็นข้อมูลเผยแพร่  

 
3. นิยาม 

3.1 QMR (Quality Management Representative) หมายถึ ง บุ คคลที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก 

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน) เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุน

จากผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.2 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.3 บัญชีรายช่ือผู้ลงนามสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-23) 
4.4 บัญชีรายช่ือผู้ลงนามเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-24) 
4.5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร และบันทึก (P-SDD-06) 
4.6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน (P-SDD-12) 
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5.  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การรักษาความลบั แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6) 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) จัดเตรียมสัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลับ (F-SDD-06) และในกรณีที่ผู้ลงนามมีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานให้จัดเตรียมเอกสาร
การแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) ด้วย 

6.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ชี้แจงระเบียบสัญญา 
ว่าด้วยการรักษาความลับและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาก่อนอนุญาตให้เข้าถึงเอกสาร
ข้อมูลของผู้สมัคร/ผู้เข้ารับการทดสอบ/ผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานหรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 
(2) คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(3) คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
(4) ผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(5) ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(6) ผู้ประสานการทดสอบ 
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(7) ผู้ดูแลระบบ (Admin)  
(8) เจ้าหน้าที่ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เข้าถึงข้อมูลการ
ทดสอบได ้

(9) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง/ว่าจ้างจากส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ที่เข้าถึงข้อมูลการรับรองได ้

(10)  หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถเข้าถงึข้อมูลได้ 
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นมีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน ให้แสดงความไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยลงนามในเอกสารการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) ตามข้างต้น 

6.3 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน /รวบรวมสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06)  
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ลงนามสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-23) ตลอดจนรวบรวม
เอกสารการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) และบัญชีรายชื่อผู้ลงนามหนังสือ 
แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-24)  

6.4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมการรักษาความลับและความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี ้
6.4.1 การควบคุมการรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่  

ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการควบคุม 
ให้มีการรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเคร่งครัด และกรณี
ที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาความลับและความมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตรวจพบว่า
มีการละเมิดสัญญาให้เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ
แรงงาน/ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ให้ด าเนินการตามที่ระบุในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  

6.4.2 การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบก าหนดพื้นที่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ในสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้

ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา กรณีจ าเป็นต้องให้เข้ามาในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อน 

- การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
และรับรองผลจะจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บที่สามารถป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้  
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ซึ่งเอกสารข้อมูลต่างๆ จะจัดเก็บตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร 
และบันทึก (P-SDD-06) โดยข้อมูลของผู้สมัคร/ผู้เข้ารับการทดสอบ/ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-06 สัญ ญ าว่ าด้ วยการ
รักษาความลับ 

จั ด เก็ บ เข้ า แ ฟ้ ม
ประจ าปีเรียงล าดับ
ตามวันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

 

ตลอดไป เจ้าหน้าที่ส านัก
พัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝมีือ

แรงงาน/
เจ้าหน้าที่

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน/

เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 

F-SDD-07 เอกสารแสดงความ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

F-SDD-23 บัญชีรายชื่อผู้ลงนาม
สัญ ญ าว่ าด้ วยการ
รักษาความลับ 

F-SDD-24 บัญชีรายชื่อผู้ลงนาม
เอกสารแสดงความ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 




