
บนทกฃอความ
ส่วนราซการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๖๒๒๐ 
ท พณ ๐๒๑๙/ว วันที่ ^ เมษายน ๒๕๖๑

เร่ือง รายงานการประชุมกาXวิเคราะห์ประ.เดนความเสี่ยงในกระมวนงานที่เจ้าหน้าที่มี.โอุ.กาสรับสินบนและ 
การกระทำที่อาจเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อวาง,ฐิะบน'ใน.!การป้องกันและบริหารจัดการความเส่ียง

เรียน หัวหน้า สร. และผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ใน สป. ความเห็น/คำสั่ง

ตามท ี่ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต ่อต ้านการท ุจร ิต (ศปท.) ได้จ ัดประขุม 
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนงานที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนและอาจเกิด 
การกระทำท ี่เป ีนเร ื่องผลประโยชน ์ท ับซ ้อนจากการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่เพ ื่อวางระบบ 
ในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวิมวาทิตย์ ๑ ขั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อยกระดับการทำงาบให้เปีนไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

ศปท. ได้จ ัดทำรายงานการประขุมดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอ ียดป รากฏ ตาม เอกส ารท ี่แน บ ม าพ ร ้อม น ี้ หากม ีข ้อแก ้ไชประการใด 
กรุณาแจ้ง ศปท. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หากพ้นเวลาที่กำหนดดังกล่าว 
จะถือว่ารับรองรายงานการประขุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

เ̂ ฬ̂
(นางสาวพัทยา เซิงสะอาด)

ที่ปรึกษาการพาณิชย์
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติราชการแทน 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

พาณิชย์โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ^ 0 0  26โ๐ (1๐โโบเว■ ช๐ท”



*



รายงานการประชุม
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนงานที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนและอาจเกิดการกระทำ 

ที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อวางระบบในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 0 ๙ .0 ๐  น.

๓ ห้องวิมวาทิตย์ ๑ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุม
นางสาวพัทยา เซิงสะอาด ที่ปรึกษาการพาณิชย์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักรัฐมนตรี
๑. นางสาวสุพัตรา แสวงศรี 
๒. นางสาวฐิตินันท์ เจริญวิจิตรวงศ์

หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

กองกลาง
๓. นางสาวพรอำไพ คุณวิจิตร์ 
๔. นางสาวสายชล วรธงไชย

ผู้อำนวยการกองกลาง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

๔. นางศิริวรรณ ทองฉิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖. นางสาวจาริณีย์ เพชรเล็ก 
๗. นางสาวปนัดดา ไม้โพธ้ี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๘. นางสาวสุนิษา ซตะเสวี
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

๙. นายนิลรัตน์ ตันสกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐. นางสาวยินดี ทองมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวจรัสพรรณ สินธุวาณิช 
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ รื่วสุวรรณ์ 
๑๓. นางสาว โสภินันท์ จันทร์แย้ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นิติกร

กองบริหารการคลัง
๑๔. นางสาวสายใจ กิมเกถนอม 
๑๔. นางสาวสุมาลี เชื้อนัว

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๖. นางสาววาสนา ส่องแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๗. นางสาวนุซรี หัทยานานนท์ 
๑๘. นางสาวรัตนา มนัสเสถียรพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๙. นางสุนัน สีสงคราม 
๒๐. นางพัฒน์นรี จันทรสุคนธ์ 
๒๑. นางสาวนภษร ไกยะโส

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพ ิเศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



-๒-
ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทสและการสื่อสาร

๒๒. นางสาวศรีนวล อูอาเล้า 
๒๓. นายสุทัศน์ ศรีประเสริฐ 
๒๔. นางพิภัทรา เอี่ยมประเสริฐ 
๒๔. นางรุ่งทิพย์ กลางคาร 
๒๖. นายนภดล จันทรวาณิชย์กุล 
๒๗. นางภัททิยา พิบูลย์โสภณ

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
๒๘. นางณัฐกฤตา สวัสดี 
๒๙. นางสาวเพ็ญศรี ปักษ'า'จันทร์ 
๓๐. นางสาวพรนิภา เอี่ยมผดุง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๓๑. นางสาวอนงค์ ลิกานนท์สกุล 
๓๒. นางฐานิต ถ้วยงาม 
๓๓. นางสาวสมบูรณ์ศรี แก่นสุวรรณ 
๓๔. นางจันทร์เพ็ญ สุขศรี 
๓๔. นางอรการ จารุศิริพจน์ 
๓๖. นายพงศ์พันธ์ วิภาดาเกษม 
๓๗. นางสาวนัสรี รักษมณี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓๘. นางวรรณดี ตะโคดม 
๓๙. นายสมพร ธรรมบูซิต 
๔๐. ร.ต.ท.หญิงรุ่งรวิวรรณธน์ อมาตยกุล 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔๑. นางธนันดา ทีปวัชระ 
๔๒. นางสาวสุกัญญา สำราญ 
๔๓. นางพรรณพิไล โพนทองถ่ิน 

กลุ่มกฎหมาย
๔๔. นายพยุงศักดี้ คิริองอาจ 

กองตรวจราชการ 
๔๔. นางสาวประภาภรณ์ อํ่าสอาด 
๔๖. นางสาวนาถินี สองเมือง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 
๔๗. นายวันชัย อาจกมล 
๔๘. นายระพี คิวิลัย 
๔๙. นางคิริภา กุลดิลก 
๔๐. นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์ 
๔๑. นายจารุตร สมวงศ์ 
๔๒. นางสาวศุภมาส เริงวรรณ 
๔๓. นางสาวยุวธิดา กุลชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์



-๓-

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๕๔. นางสาวณัฐภากัญญ์ ศักดี้เทวินทร์ 
๕๕. นางศรนภา ศรีประทุม 
(ะ๖. นางสาวสุภาวดี ธีระวงศ์ภิญโญ 
๕๗. นางสาวนันท์นภัส บุญยวีร์วัช 
๕๘. นางสาวนันธิตา พักพินิจ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ 
นิติกร 
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป

ระเบียบวาระที ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดประชุมเพื่อยกระดับการทำงานให้ 

เปีนไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (โ17\) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖0 โดยในที่ประชุมได้แบ่งความรับผิดชอบในการเตรียม 
เอกสารหลักฐานเพื่อตอบข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งหนึ่งข้อคำถามที่ ศปท. รับผิดชอบ 
คือ ข้อคำถาม [ะ8 ๘ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบอีงกันการรับสินบน และข้อคำถาม 
88 ๑๐ การว ิเคราะห ์ความเส ี่ยง และการจ ัดการความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อน รวมทั้งการ 
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบีองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อเปีนการ 
ยกระดับการทำงานให้เปีนไปตามเกณฑ์การประเมินฯ จึงมีความจำเปีนต้องเชิญประชุมหารือแนวทางการ 
ดำเนินงานในวันนี้

มติที่ประชุม ะ รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (8พ่0เ61า06 - 835601) ตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ ( ก มีการกำหนดตัวช้ี'วัด'โน 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๒.๑ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ เซ่น การเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใซอำนาจ 
หน้าทหรือตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนกับองค์กรธุรกิจ 
เอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบีองกันการรับ 
สินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหน่วยงาบที่ 
เก่ียวข้อง

* การรับสินบน
ข้อคำถาม 88 ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

บีองกันการรับสินบน
หลักฐาน ะ
๑. มีลักษณะเปีนคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเปีนทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีกรอบแนวทางการบีองกันการรับสินบน
๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง



การดำเนินงาน
การยกระดับการทำงานให้เน ินไปตามเกณฑ์การประเมินเร ื่องน ี้เน ินหลักเกณฑ์ท ี่ 

กำหนดเพิ่มขึ้นมาใหม่ จากเกณฑ์การประเมินในปีก่อนๆ โดย ศปท. จะดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการไม่ให้ ไม่รับสินบน โดยจะเชิญวิทยากร 

จาก สำนักงาน ป.ป.ซ. มาให้ความรู้และจะจัดทาสรุปรายงานพร้อมมาตรการแนวทางในการปีองกันให้เนิน 
ไปตามกฎหมาย ป.ป.ซ. เสนอผู้บริหาร เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิซย์รับทราบ

๒. จัดประชุมทุกสำนัก/กอง/กลุม/ศูนย์ ในสป. เพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจของ สป. 
ว ่าม ีกรณ ีประเด ็นใดที่ม ีความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับการทุจริตทเจ้าหน้าท ี่จะมีการรับส ินบนจากการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ 
เซ่น การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง ใหเนินมาตรฐานกลางของ สป.

๒.๒ ดัซนวีัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เน ินดัซนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของ 
หน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานตลอดจนการ 
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยขน่ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการปีองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เนินรูปธรรมและซัดเจน รวมทั้งการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

* การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อคำถาม 88 ๑๐ (๑) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความ 

เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
หลักฐาน ะ
๑. มีลกษณะเนินรายงาน
๒. ม ีเน ื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห ์ความเส ี่ยงและการจัดการความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๓. มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอนอำนาจ 
การดำเนินงาน
๑. จัดประชุมทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสป. เพื่อทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖(ว 
เพื่อน่ามาเนินฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๑ 

๒. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน

ข ้อดำถาม 88 ๑๐ (๒) หน ่วยงานม ีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

หลักฐาน ะ
๑. มีลกษณะเนินคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเนินทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๓. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงาน
ศปท. จะดำเน ินการจัดทำตารางแบบฟอร์มประเมินตามประเด็นความเสี่ยงของ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับใช้เขคลิสต์โดยการรับรองตนเองว่าได้ทำตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว และบังคับ 
ใช้ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ให้กองตรวจสอบภายใน รับผิดขอบกลไกการ กำกับ ติดตาม 
ในกรณีจังหวัดที่ลงไปสุ่มตรวจ ให้ช่วยเซคลิสต์ว่าจังหวัดนั้นๆ ดำเนินการไปตามมาตรการแนวทางที่ สป. 
กำหนดลงไปหรือไม่ อย่างไร หากไม่ดำเนินการ ให้กองตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษา แนะน่า พร้อมรายงาบ 
ห ัวหน ้าส ่วนราชการในกรณ ีกลไกการกำก ับต ิดตามการกระทำท ี่อาจก ่อให ้เก ิดผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 
ให้กองบริหารการพาณ ิชย ์ภ ูม ิภาค รับผิดชอบแจ้งสำนักงานพาณิชย์ท ุกจังหวัด ดำเนินการประเมินตาม 
แบบฟอร์มประเมินตามประเด็นความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับใช้เซคลิสต์ในการรับรองตนเอง



ตามแบบฟอร์มที่ทาง สป. กำหนด แล้วสรุปผลการประเมินของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดส่ง ศปท. ทราบ 
เป็นรายไตรมาส ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการ แนวทาง ปัองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ท่ี สป.
กำหนด หรือไม่

มตทิ ีป่ระช ุม : ร ับทราบ และมอบกองย ุทธศาสตร ์และแผนงาน ร ับผ ิดชอบแจ้งสำน ักงาบ 
ในต่างประเทศดำเน ินการประเม ินตามแบบฟอร์มประเม ินประเด ็นความเส ี่ยงของผลประโยชน์ท ับซ ้อน 
สำหรับใช้เฃคลิสต่ไนการรับรองตนเอง ตามแบบฟอร์มที่ทาง สป. กำหนดเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓ . ๑ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนงานที่อาจเกิดการรับสินบนและมิความ 

เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายเลขาน ุการฯ ได้อธิบายถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ 

เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารบีจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุชองโอกาสที่จะทำให้เกิดความ 
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการรับสนบนและมิความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ความเส ี่ยงด ้านกลยุทธ ์ (5 1 :โ ล โ !!ร เน ์ คือ ความเส ี่ยงที่เก ิดจากกิจกรรมทางการ 

ดำเนินงาน ชององค์กร การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานและนโยบายในการบริหารงาน
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน ( คกลกอ่ลI โ!!ร!ป คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง 

งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ
๓) ความ เส ี่ยงด ้าน การดำเน ิน งาน  (0เว6โล1โ!0กล!. โ!!รเซ้ คือ ความเส ี่ยงท ี่เก ิดจากการ 

ปฏิบัติงานทุกๆ ชั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปีจจัยที่เกี่ยวช้องกับกระบวนการอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( (1๐๓เว[เลก06 โ!!รเป คือ ความ 
เสี่ยงที่เก ิดจากการไม่สามารถปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบหรอกฎหมายที่เก ี่ยวช้องได้ หรือกฎหมายที่มิอยู่ไม่ 
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ป ัจจ ัยภายใน  เซ่น นโยบายชองผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ 

บุคลากรและ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ชองระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ 
เจาหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับชอง 
หน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เซ่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับชองทางราชการ การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีหรือ สภาพการแช่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การดำเน ินการว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ม ิโอกาสร ับ  
สินบนและมิความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มิโอกาสรับสินบน 
และมิความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานที่อาจเก ิดผลประโยชน์ท ับซอนตามแนวทางชองสำน ักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย์ จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิขอบหรือการรับสินบน 
หรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวช้างต้น น่ามากำหนด 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบ ัต ิงานที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มิโอกาสรับสินบนและมิความเลี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ชองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้



-๖-

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
๑) เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสียง (ม1(6แเา๐๐ฝ) เซิงคุณภาพ

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คำอธิบาย

๕ ระดับสูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ

๔ ระดับสูง โอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง

๓ ระดับปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบ้าง

๒ ระดับน้อย โอกาสเกิดข้ึนน้อย

๑ ระดับน้อยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก

๒) เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (เกกเว301:) เซิงคุณภาพที่ส่งผล 
กระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ ผลกระทบ คาอธิบาย 1

๕ ระดับสูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก

๔ ระดับสูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก

๓ ระดับปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน

๒ ระดับน้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน

๑ ระดับน้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

๓) ระดับของความเสียง ระดับความเสี่ยง (อ6?โ66 ๙  ญรเบ้ การแสดงถึงระดับความสำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (น^ร!.!เา๐๐ฝ) กับระดับ
ความ ร ุน แรงของผลกระท บ  (1๓เวล(ป:) ของแต ่ละส าเห ต ุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณ ฑ ์ไว ้ 

0  ̂ 0  ̂ ^๕ ระดบ ดงน
ลำดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนนระดับความเส่ียง การแสดงแถบ!

๕ 1ความเสียงระดับสูงมาก ๑๕: -  ๒๕: คะแนน

๔ ความเส่ียงระดับสูง ๙ -  ๑๔ คะแนน 0

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง ๕ - ๘ คะแนน

๒ ความเส่ียงระดับต่ํา ๓ -  ๔ คะแนน

๑ ความเส่ียงระดับต่ํามาก ๑ -  ๒ คะแนน ๐



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความ 
สำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ 
สามารถยอมรับได้ โดยท่ี

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ และสามารถแบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับ ระดับ 
ความเสี่ยง

ช่วงคะแนน 
ระดับความเสี่ยง

การแสดง 
แถบสี มาตรการกำหนด

๔ สูงมาก ๑๕ - ๒๕ 1
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 
และ,ประเมิน'ซ้ํา หรือถ่ายโอนความเส่ียง

๓ เส่ียงสูง ๙ - ๑๕ อ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ 
ลดความเส่ียง เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

๒ ปานกลาง ๕ - ๘ ๐ ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมฟ้องกันไม่ให้ 
ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้

๑ ต่ํา ๓ - ๔
1

ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียงเพ่ือ 
ไม่ให้เกิดข้ึน

๑ ตํ่ามาก ๑ -  ๒ ๐ ยอมรับความเส่ียงโดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียงไม่ต้องมี
กๆ 4ริลั๑กๆ 4าเพิ'น

แผนภูมิความเสี่ยง (ญร^ เฬล[ว) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าความ 
เส่ียง ใดมีความสาคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความ 
เสี่ยงเป็น ๕ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก ๑๕-๒๕ (สีแดง) ,สูง ๙-๑๔ (สีส้ม), ปานกลาง ๕-๘ (สีเหลือง), 
ต่ํา ๓-๔ (สีเขียว), ๑-๒ (สีเขียวอ่อน) ระดับตํ่ามาก ตามภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ

5เะ
6
1

เ̂ 0,
ธ่ะ

3(̂  
3 3

สูง สูง สูง สูงมาก สูงมาก ๕

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก ๔

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สง สง ๓น

ปานกลาง ปานกลาง สูง ๒

ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง



มติที่ประชุม : รับทราบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนงานที่อาจเกิดการรับสินบน 
และมีความ เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยต้องมีการวิเคราะห์กระบวนงาน 
และคำนวณระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกำหนดมาตรการ 
ในการจัดการความเสี่ยงนั้น

๓.๒ การว ิเคราะห ์กระบ วน งาน ต าม ภ ารก ิจข องส ำน ักงาน ป ล ัด กระท รวงพ าณ ิชย ์ท ี่ 
เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนและมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตารางเปรียบความหมายระหว่างสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ความหมาย ะ
สนบน

ความหมาย ะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สินบน (ธก่เว6โ' / )  หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับการให้ 
หรือร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่าง 
หน่ึง ในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ ท่ีขัดต่อ 
กฎหมายหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจ 
มีราคา และอาจถือเอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น 

ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ เป็นด้น 
ตัวอย่าง ะ

การเสนอสินบน
ท่านเสนอบัตรเข้าชมกีฬานัดสำคัญให้กับลูกค้าที่ 

อาจจะทำธุรกิจกับเรา แต่จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้านั้นตกลงทำ 
ธุรกิจกับเราเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายทันทีที่ท่าน 
เสนอเช่นนั้นเนื่องจากต้องการความได้เปรียบทางการค้าและ 
สัญญา เราอาจจะถูกเหมารวมว่าได้กระทำความผิดนี้ด้วย 
เพราะการกระทำนี้ทำให้เราได้ข้อเสนอทางธุรกิจมา และน่ี 
อาจจะเป็นความผิดของลูกค้าเราด้วยเช่นกันหากตกลงรับ 
ข้อเสนอชองท่าน 

การรับสินบน
บริษัทคู่ค้าให้งานหลานชายของท่าน แต่ว่าแสดงออก 

ชัดเจนว่าคาดหวังให้ท่านใช้อิทธิพลของท่านในองค์กรเพื่อให้ 
เราทำธุรกิจกับพวกเขาต่อไป การเสนอในแบบดังกล่าวของ 
บริษัทคู่ค้าเป็นความผิด และจะเป็นความผิดของท่านด้วยหาก 
ยอมรับข้อเสนอน้ันเพราะท่านจะได้ประโยชน์ส่วนตนด้วย 

การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีต่างชาติ
ท่านจัดการให้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ต่างชาติเพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง  ๆ เช่น การเลี้ยง 
รับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในโรงเรียนความผิดจากการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ต่างชาตินี้เป็นความผิดทันทิที่มีการเสนอว่าจะให้ 
เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ 
เราอาจถูกมองว่าได้ทำความผิดร่วมด้วย

ผลประโยชน์ทับซ้อน ((ะ(วกณ(ะ*: (ว*7 เก*:6 โ65*: ะ 001) หมายถึง 
สถานการณ์หรือการกระทำ ท ี่บ ุคคลไม่ว ่าจะเป ็น น ักการเม ือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัว มากจนมี 
ผลต่อการตัดสินใจ หรือ การปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคล 
น้ันรับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (ะ(ะรเวปก5 เวอก6ศ*:ร) คือการ 
รับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่ 
เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงาน 
ราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้าง 
แล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (รอบั-ส่อลปกร) หรือเป็นคู่สัญญา 
(0๐ท*:โล(ะ*:ร) หมายถึง สถานการณ์ทีเ่จ้าหน้าท่ีชองรัฐมีส่วนได้เสียใน 
สัญญาท่ีทำกับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีทำให้ 
หน่วยงานทำสัญญาซ้ือสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทชอง 
ตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน 

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลัง 
เกษียณ (ศ(วร*:-6โทเว๒V๓6ก*:) หมายถึง การที่บุคลากรออกจาฦเ 
หน่วยงานชองรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกซนท่ีดำเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกับ ท่ีตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล 

๔. การทำงานพิเศษ
(0น*ร1อเ6 6โฑ|วเ.๐Vกกรก*: ๐โ โฑ0๐ก11รเาศกร) เช่น เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแช่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กร 
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย 
ตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มี 
ป็ญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน
(เกรเฟ6 เกศวโกกลศ๐ก) ห มายถ ึง ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ผ ู้ด ำรง 

ตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของ 
ตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รืบไปซ้ือท่ีดินโดยใส่ 
ซื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทำโครงการของรัฐก็รืบไป 
ซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน



สินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ 

ส่วนตัว เซ่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆกลับไปใช้ท่ีบ้าน การนำ 
รถยนต์ในราซการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเสือกตั้งเพ ื่อ 
ประโยชน์ในทางการเมือง (?๐โ\ ( . - เว6พกฐ) เซ่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติ 
โครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้ 
งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกต้ัง 

ตัวอย่าง ะ
๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เซ่น ใช้ 

โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัวนำรถราชการไปใช้ในธุระ 
ส่วนตัว เป็นต้น

๒. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให้เข้าทำงาน 
๓ .  การใช้ข้อมูลชองหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตบเองหรือ 

พวกพ้องเจ้าหน้าที่ชองรัฐทราบมาตรฐาน (5เว6(ะ) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ใน 
การประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชน เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

๔. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน 
เจ้าหน้าที่ชองรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
โครงการให้บริษัทเอกซน เจ้าหน้าท่ีรัฐนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว 

๔. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๖. การรับสินบนหรือรับชองขวัญในรูปชองเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน 

ใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
๗. การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ 

หรืออิทธิพลจากทีเ่คยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับ 
ตนเองหรือพวกพ้อง เซ่น เคยทำงานเป็นผู้บรืหารหน่วยงานกำกับดูแล 
กิจการโทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

๘. การลัดคิวให้กับผู้ใข้บริการท่ีคุ้นเคย
๙. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
๑๐. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความก้าวหน้าหรือหวัง 

ผลประโยชน์ท่ีมีซอบ
๑๑. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและ 

ประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเล่ือนระดับ ตำแหน่ง หรือความ 
ดีความชอบพิเศษ

๑๒. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยไม่เป็นธรรม
๑๔. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเช้ามีส่วน 

ได้เสียเพ่ือประโยชน์ชองตนเอง หรือผู้อ่ืน
๑๔. การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตบเอง ครอบครัว หรือ 

พวกพ้อง เซ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจหน้าทีท่ำให้บริษัทของตนหรือ 
ครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซ้ือ 
อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทชองครอบครัวตนเอง



-๑๐-
มติที่ประขุม :

๑. มอบท ุกสำน ัก/กอง/กล ุ่ม /ศ ูนย ์ ในสังกัด สป. ไปดำเน ินการจ ัดทำการว ิเคราะห ์ 
ความเสี่ยง โดยแยกเป็น ๒ กรณี คือ การปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนและการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกระบวนงานของแต่ละหน่วยงานว่าม ีประเด็นความเสี่ยงและป้จจัยจากเหตุใด 
พร้อมกำหนดมาตรการ/แนวทางป้องกันความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒. ก ระบ วน งาน ท ี่ต ้อ งม ีก ารว ิเค ราะห ์ค วาม เส ี่ย งแ ล ะจ ัด ห าม าต รก ารแ น ว ท าง 
ในการป้องกัน เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการใช้ร่วมกัน ในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลาง 
ภูมิภาค และต่างประเทศ

๒.© กระบวนการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง มอบกองบริหารการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้กองที่มีกระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง เช้าไปร่วมวิเคราะห์ 
และหาวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๒ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เซ่น การรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
ม อ บ ก อ งบ ร ิห ารท ร ัพ ยากรบ ุคค ล  เป ็น ผ ู้ร ับ ผ ิดชอบ ห ล ัก  แ ล ะให ้ก อ งบ ร ิห ารก ารพ าณ ิช ย ์ภ ูม ิภ าค  
เช้าร่วมวิเคราะห์และหาวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ก ระบ วน ก ารพ ิจารณ าอ น ุม ัต ิ อน ุญ าต ข อ งส ำน ัก งาน พ าณ ิช ย ์จ ังห ว ัด  
ในส่วนภูม ิภาค มอบหมายกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบหลักวิเคราะห์และหาวิธีการจัดการ 
ความเส่ียง

๒.๔ การใช้ทรัพย์ส ินของทางราชการ มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาวิธีการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให ้ท ุกสำน ัก/กอง/กล ุ่ม/ศ ูนย ์ ในสังกัด สป. จ ัดทำการว ิเคราะห ์ความเส ี่ยงและ 
หาวิธ ีการจัดการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ จัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มให้ศูนย์ปฏิบัต ิการ 
ต ่อต ้านการทุจริต (ศปท.) ภายในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ฝ ่ายเลขานำผลการวิเคราะห ์มาจัดทำเป ็นมาตรการ/แนวทางปฏิบ ัต ิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทราบ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
การติดตามเอกสารหลักฐานเซิงประจักษ์ที่ย ังต ิดขัด ตามการประขุมเพื่อยกระดับการ 

ทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ก"ฬ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ ่ายเลขาบ ุการฯ ได้แจ้งที่ประขุมในประเด็นคำถาม/เอกสารหลักฐานและคำอธิบาย 
แนวทางการจัดทำเพื่อยกระดับการทำงานตามเกณฑ์การประเมิน 1า7\ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ปรึกษาโครงการ 117\ ชองส่วนราชการระดับกรม ไต้แจ้งถึงแนวทางการเตรียม 
เอกสาร/หลักฐาน ในส่วนหลักฐานเซิงประจักษ์ (8พํป©ก06 - 8ล56ป) ที่ต ้องจัดส่งให้ที่ปรึกษาโครงการ 
ตรวจประเม ิน  โดยให ้ห น ่วยงาน ท ี่ร ับ ผ ิดชอบ ท ี่ย ัง เตร ียม เอกส ารห ล ักฐาน เซ ิงป ระจ ักษ ์ไม ่เร ียบ ร ้อย 
ให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ ศปท. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้



“(9)(9)~

๑ .  กองกลาง เร่งดำเนินการในส่วนเอกสารหลักฐาน
ข้อคำถาม 88 ๑ (๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 

ในการเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ 
ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ/ วิธีการ ข้ันตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงต้องมีการ 
กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยต้องขอความเห ็นซอบกรอบแนวทางการเผยแพร่ข ้อม ูล 
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ต่อผู้บริหาร พร้อมกลไกการกำกับติดตาม

ข้อคำถาม 88 ๒ (๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบ 
ให ้ภ าคป ระขาขน ห ร ือผ ู้ม ีส ่วน ได ้เส ีย เข ้าม าม ีส ่วน ร ่วม ใน การดำเน ิน งาน  ซึ่งต ้องมีกรอบแนวทางให้ 
ภาคประซาขนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประซาซนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/ 
วิธี ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประซาซนหรือผู้มีสวนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ 
มีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยต้องขอความเห ็นซอบกรอบแนวทางที่ให ้ภาคประซาขนหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม เสนอต่อผู้บริหาร พร้อมกลไกการกำกับติดตาม

ข้อคำถาม 88 ๒ (๒) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ให ้ภาคประซาซนหรือผ ู้ม ีส ่วนได ้เส ีย เข ้ามาม ีส ่วน ร ่วมใน การดำเน ิน งาน  ต้องมีลักษณะเบ็เนรายงาน 
รายงานการประข ุม ภาพประกอบระบ ุว ัน เวลา สถานที่ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม และชัดเจน 
โดยหลักฐานต้องมีความน่าเซื่อถือ เซ่น กรณีการใข้รายงานการประขุม/สัมมนา เนินหลักฐานจะต้องมีการ 
ลงนามโดยผู้จดบันทึกการประขุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายซื่อผู้เข้าร่วมประขุมอย่างชัดเจน และมีเนื้อหาแสดง 
ถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไวในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตาม 88 ๒ (๑) โดยกองกลางต ้อง 
รวบรวมตัวอย่างการดำเนินงานที่ให้ประซาซนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกรอบ 
แนวทางท่ีระบุไว้ใน 88 ๒ (๑) ส่ง ศปท.

๒. กองบริหารการคลัง เร่งดำเนินการในส่วนเอกสารหลักฐาน
ข ้อ ค ำถ าม  88 ๓ (๒ ) ห น ่ว ย งาน ม ีก าร ว างม าต ร ก าร  กลไก ห ร ือวางระบ บ  

ใน การด ำเน ิน งาน  เพ ื่อส ่งเสร ิมความโปร ่งใสใน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ให้ม ีกรอบแนวทางการดำเน ินการ 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่อง 
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑ .  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเนินระบบ ๓. การปีองกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเนินผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ส ัญญา และ ๔. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเน ื่อง โดยต ้องขอความ  
เห ็นซอบกรอบแนวทางการดำเน ินการเพ ื่อส ่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง เสนอต่อผู้บริหาร 
พร้อมกลไกการกำกับติดตาม

ข ้อคำถาม 88 ๓ (๓) ห น ่วยงาน ม ีการเผยแพ ร ่แผน การจ ัดซ ื้อ จ ัดจ ้างป ระจำป ี
เนินหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละซ่องทาง ดังนี้ ๑. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง 
(ภาพถ่ายหน้าจอ) ๒.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (นผเ0  ๓. การปีดประกาศ ณ สถานที่ปีด 
ประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย) เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้ ศปท. ต้องครบทั้ง ๓ ซ่องทาง

๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เร่งดำเนินการในส่วนเอกสารหลักฐาน
ข ้อคำถาม 88 ๓ (๔) การแส ด งถ ึงก ารเผยแพ ร ่ผล การ  กำกับ ต ิดตามผลการ 

ดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราฃการประจำปี ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ความก้าวหน้า 
ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒. การใข้จ่ายงบประมาณ ซึ่งการเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 
ราซการประจำปีที่ กยผ. นำเผยแพร่ผ ่านเว็บไซต์ม ีเพ ียงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
แต่ยังขาดในส่วนของการใข้จ่ายงบประมาณ



-๑๒-

ข ้อค ำถาม  1:8 ๔ (๒) ห น ่วยงาน ม ีการ เผ ยแพ ร ่รายงาน ก ารป ระเม ิน ผ ล การ  
ปฏ ิบ ัต ิงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป ี (ท ีผ่ ่านมา) ต้องมีเน ื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการ 
ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการในป ีท ี่ผ ่านมา ซ ึ่งต ้องม ีรายละเอ ียดอย ่างน ้อย ดังนี้ 
๑. ผลการประเมิน ๒. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มีการเผยแพร่ผลการประเมินแล้วแต่ยังขาดการเทียบค่า 
เป้าหมาย ตัวช้ี'รัด ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะชองปี ๒๕๖๐

๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เร่งดำเนินการในส่วนเอกสารหลักฐาน
ข้อคำถาม 88 ๑๒ (๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 

ในการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ ้าหน ้าท ี่ตามค ู่ม ีอหร ือมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงาน ต้องมีกรอบแนว 
ทางการตรวจสอบการปฏิบติงานฃองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียด 
อ ย ่างน ้อย ด ังต ่อไปนี ๑. ว ิธ ีการตรวจสอบ ๒. ช ั้นตอนการตรวจสอบ และ ๓ .การกำหนดกลไก 
การกำกับติดตามอย่างต่อเน ื่อง โดยต ้องขอความเห ็นซอบกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงาน  
ของเจ้าหน้าที่ตามค่มีอหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บรืหาร พร้อมกลไกการกำกับติดตาม

มตทิี่ประชุม : มอบกองกลาง กองบริหารการคลัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร เร ่งดำเน ินการในส ่วนเอกสารหล ักฐานเซ ิงประจ ักษ ์ (8พ่ป6ท06 - 8ล56ป) ที่ร ับผิดชอบ 
ตามแนวทางที่กำหนด จัดส่งให้ ศปท. ตามมติที่ประชุม ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

&/*‘'&
(นางสาวสุภาวด ธีระวงศ์ภิญโญ) 

นิติกร
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวณฐภากัญญ์ ศักดิ\ฑวินทร์) 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


