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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล  
      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests) 
เป็นประเด็นปัญหาส าคัญทางการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวน าไปสู่การทุจริต
ประพฤติมิชอบและยังสะท้อนปัญหาของการขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส านักบริหารโครงการ 2 (สบค.2) ส านักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและค านึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน ประกอบกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อ 19 ก าหนดให้ต้องมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น สบค.2 จึงได้ด าเนินการ
จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ในอนาคต 
           
2. วัตถุประสงค์                

      ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วน                     
ที่เก่ียวข้องกับ สบค.2 และด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ สบค.2           
3. ค านิยาม           
       ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมรวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็น
ความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดชั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
สินทรัพย์โดยหลักท่ัวไปแล้วสามารถแบ่งประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้  
      1) การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง   
      2) การใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติหรือคนรู้จัก      
      3) การรับผลประโยชน์โดยตรง        
      4) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน    
      5) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว     
      6) การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว   
      7) การท างานอีกแห่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม      
      8) ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน       
      9) การปิดบังความผิด          
     ผลประโยชน์ส่วนตัว หมายถึง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ
ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
 
 

 



 
 

     ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน และด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยความเสี่ยง
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซ่ึงมีสาเหตุส าคัญจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่              
...................1. ปัจจัยภายใน เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณภาพและจริยธรรมของบุคลากร กฎระเบียบ เป็นต้น
     2. ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ สภาวะ
แวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น 
      การบริหารความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น               
ในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ผ่านการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ เพ่ือควบคุมกิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่สามารถ    
ยอมรับได้ และควบคุมได้  
      
4. แนวทางการด าเนินการ 
      เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็นไป              
ตามหลักการที่ถูกต้อง และมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล สบค. 2 จึงได้ยึดหลักของ
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” “ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน” และ “ประมวลจริยธรรม สพพ.” เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และประมวลจริยธรรม สพพ. ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีกลไกและระบบในการด าเนินงานในการป้องกันปัญหา
ของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ การด าเนินงานของ สบค.2 มีภารกิจในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และราชอาณาจักรภูฏาน ตลอดจนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้ง 7 ประเทศ (รวมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) ดังนั้น สบค.2 จึงแบ่งการวิเคราะห์ในส่วนของการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับ  
สบค.2 นั่นคือ                           
      (1) การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในส่วนของ                        
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ                                                                             
....................(2) การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการจัด
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน                                 
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยง สบค.2 จะด าเนินการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ส่วนที่ได้กล่าวไปข้างต้น             
โดยอาศัยแนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยง ดังนี้                   
  (1) ระดมความคิดเห็นและพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ด าเนินการปฏิบัติ
หน้าที่ของ สบค.2 โดยการเก็บข้อมูลผ่านการสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ข้อผิดพลาดในกระบวนการท างานที่เคย
เกิดข้ึนในอดีต และ/หรือ ประเด็นปัญหาที่กังวลว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการท างานที่เก่ียวข้อง  
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      (2) พิจารณาจากคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือล าดับขั้นตอนของกระบวนการท างาน และพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการท างานในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะ
น าไปสู่ประเด็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง         
         โดย สบค.2 น าหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางการวิเคราะห์ที่ได้จากรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. มาเป็น
แนวทางการในด าเนินการวิเคราะห์ โดยแผนดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และสรุปความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มี
นัยส าคัญตามหลักการบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งก าหนด
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็นประเภทความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่  
        1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นโยบาย (Strategic Risk) 
        2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
        3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
        4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal Risk) 
แผนดังกล่าวได้ระบุความเสี่ยงขององค์กรทั้ง 4 ประเภท โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และ/หรือ
กิจกรรมของ สพพ. ที่มีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวยังไม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ               
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพ่ือให้มีกลไกและระบบในการด าเนินงานในการป้องกัน
ปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย สบค.2 จะด าเนินการพิจารณาความเสี่ยงด้าน                  
การปฏิบัติงาน (Operational Risk) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สบค.2 เป็นหลัก เนื่องจากการด าเนินงานของ สบค.2 
เป็นการด าเนินงานด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการ 
รวมทั้งการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สบค.2 และน ากระบวนการ
พิจารณาดังกล่าวมาด าเนินการตามแนวทาง ดังมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
 
แผนภาพที่ 1 : แนวทางด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                   
  
 
 

   เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ในการประเมินระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดรหัส (code) ในขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ทั้งในส่วนของการ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ และ
ในส่วนของการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน การก าหนด code มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
              (1) ก าหนดให้ใช้รหัส (A1)-(A7) ส าหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการจัด
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน       
    (2) ก าหนดให้ใช้รหัส (B1)-(B6) ส าหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ     
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ 
    (3) ก าหนดให้ใช้รหัส (C1)-(C2) ส าหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ     
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ             
    ทั้งนี้ รหัสที่ก าหนดในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 2 บทที่ 3 และ
บทที่ 4   

 

การระบุความเสี่ยง 

 

ประเมินความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง 

 

การประเมินมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 
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บทที่ 2 

การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในส่วนของการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
      การจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง
วิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งสิ้น 7 ประเทศ เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก
ของ สพพ. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านให้มีสมรรถนะในการ
ด าเนินงานและบริหารโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ขอบเขตท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. โดยการจัดถ่ายทอดความรู้ที่กล่าว        
เป็นแนวทางหนึ่งในนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การด าเนินงานจึงต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติที่เสมอภาคและเที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 
และเป็นไปด้วยความชอบธรรมเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน สบค. 2 จะด าเนินการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในด้านความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นหลักเนื่องจากการด าเนินงานดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งใน 4 ของประเภทความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สบค.2 จะพิจารณาตามแนวทางและ
ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นไปตามคู่มือแนวทางและ
ขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ส าหรับการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือน
บ้าน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากผู้อ านวยการ สพพ. แล้ว โดยแนวทางและขั้นตอนฯ มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2  : แนวทางและขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน  

จัดท าแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ และประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี 

ด าเนินการตามแผน ออกแบบรายละเอียดหลักสูตร ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมวิทยากร 

ขออนุมัติด าเนินการ ค่าใช้จา่ยการถ่ายทอดความรู้ฯ และออกหนังสือเชิญผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ 

ติดตามรายช่ือผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

จัดถ่ายทอดความรู้ฯ  

สรุปผลประเมินการถ่ายทอดความรู้ฯ และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ 

เสนอ คพพ. เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และผลประเมินการถ่ายทอดความรู้ฯ 

เผยแพร่เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ฯ ใน Website/Intranet 

ด าเนินการในหลักสูตรต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงานการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจ าปีเสนอ คพพ. เพื่อทราบ  
   พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นปัจจุบัน 
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           ปัจจัยเสี่ยงที่ 1  
         “การก าหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ฯ ที่อาจน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียเพียงบางกลุ่ม” 
           ในขั้นตอนการส ารวจความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นขั้นตอนการส ารวจความต้องการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการวางแผนก าหนด
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ฯ โดยในขั้นตอนดังกล่าว สบค.2 จะค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการจัด
ถ่ายทอดความรู้ฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ฯ โดย สบค.2                
ได้ใช้วิธีการสื่อสารแบบสองทางกับหน่วยงานภายนอก ให้มีส่วนร่วมในการปิดจุดเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงบางกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ อาทิ 
การรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ต่อแนวทางการก าหนดหลักสูตรผ่านการสอบถามข้อมูล
จากแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ และข้อเสนอแนะจากการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งได้ระบุให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หัวข้อ/หลักสูตร ที่ต้องการได้รับการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ของ สพพ. นอกจากนี้ สบค.2 ยังรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ประเทศเพ่ือนบ้านแสดงความต้องการให้ สพพ. 
จัดถ่ายทอดความรู้ต่างๆ โดยหลักสูตรที่กล่าวนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการของ สพพ. เพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ อย่างแท้จริง และไม่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และส่อว่าเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
          ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 
  “การเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งส าหรับการติดต่อให้เข้ารับการเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ฯ” 
   ในขั้นตอนการเตรียมการส าหรับการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ นั้น สิ่งส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในการ
ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ คือ การติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
การเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการใช้อิทธิพลจากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการกระท าที่อยู่ในขอบข่ายของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้น สบค.2 จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากรที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ผ่านหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นสังกัดให้หน่วยงานดังกล่าว
เป็นผู้เสนอชื่อบุคลากรที่มีความสามารถ และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้เข้ารับการพิจารณาเป็นวิทยากรในการ
บรรยาย โดยจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ผู้อ านวยการ สพพ. พิจารณา อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ระบุตัววิทยากร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้อ านวยการ สพพ. และผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะต้อง  
ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงมาประกอบการใช้   
ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหมวด 2 ข้อท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 

A1 

A2 
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            ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 
  “การแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินการในขั้นตอนการส ารองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศผ่านการส ารองที่นั่งกับสายการบินอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน)” 
   ส าหรับในขั้นตอนการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ      
ในส่วนของการส ารองบัตรโดยสารเครื่องบินส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยปกติแล้ว สบค.2  
จะด าเนินการส ารองที่นั่งผ่านสายการบินไทยฯ โดยการขอความอนุเคราะห์ไปยังแผนกส ารองที่นั่งภาคราชการ
ของบริษัท การบินไทยฯ และช าระค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเงินสด โดยท าการช าระผ่านแผนกส ารองที่นั่งภาค
ราชการเท่านั้น อย่างไรก็ดี การส ารองที่นั่งให้กับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ จากบางประเทศ อาจมีสายการ
บินและเที่ยวบินที่จ ากัด เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย  
ศรีลังกา เป็นต้น ดังนั้น ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จ าเป็นต้องด าเนินการส ารองบัตรโดยสารการเดินทาง
ระหว่างประเทศกับสายการบินอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถ
ช าระค่าบัตรโดยสารผ่านแผนกส ารองที่นั่งภาคราชการได้ จึงจ าเป็นต้องช าระผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายของ     
สายการบินนั้นๆ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องช าระค่าบัตรโดยสารโดยใช้เงินสดเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากใน
การขออนุมัติจัดถ่ายทอดความรู้ฯ สบค. 2 จะขออนุมัติวงเงินงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่กล่าวแล้ว และ
สามารถเบิกมาช าระค่าบัตรโดยสารที่กล่าวเป็นเงินสดได้ ประกอบกับการช าระโดยใช้บัตรเครดิต จะถือเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือผลพลอยได้ที่ได้จากการท าธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตโดยการได้รับคะแนนสะสม และ/หรือ
ของก านัลต่างๆ รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ทุกรายการที่เกิดจากการใช้จ่ายบัตรเครดิต ทั้งนี้ การกระท า
ดังกล่าวจะขัดกับหลักการของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหมวด 2 ข้อที่ 6 ที่ระบุว่า ข้าราชการต้องละ
เว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ยกเว้น ในกรณีจ าเป็นจึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากส านักงานได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สามารถช าระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตได้ 
 
           ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 
  “การแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินการในขั้นตอนการส ารองที่พักส าหรับผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ และสถานที่จัดถ่ายทอดความรู้ฯ” 

      ในส่วนของการส ารองที่พักส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอด
ความรู้ฯ จะต้องคัดเลือดโรงแรมที่พักที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วย
การด าเนินงาน การสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ (ถ้ามี) ต้องรวบรวมเอกสารข้อมูลสถานที่จัดถ่ายทอดความรู้ฯ ทั้งในอดีต  
ที่เคยใช้บริการ และข้อมูลจากตัวแทนขายจากทางโรงแรมต่างๆ ที่เข้ามาเสนอการใช้บริการสถานที่จัดถ่ายทอด
ความรู้ฯ ให้กับทาง สพพ. รวมทั้งการพิจารณาจากความคุ้มค่าและสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบร่วมในการจัดถ่ายทอดความรู้ (ถ้ามี) โดยผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ชี้น าในการเลือกสถานที่พักและสถานที่จัดถ่ายทอด
ความรู้ฯ ผ่านการตัดสินใจโดยมีอคติ และใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ 
ตรงไปตรงมาและปราศจากอคติส่วนตน โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรวมทั้งพิจารณาความ
เหมาะสมมาประกอบ ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการส ารองที่พักส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ ผู้ด าเนินการจัด
ถ่ายทอดความรู้ฯ จะต้องพิจารณาสถานที่พักและสถานที่จัดถ่ายทอดความรู้ฯ โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลจาก
ตัวแทนขายจากโรงแรมต่างๆ ที่เข้ามาเสนอการให้บริการสถานที่พักและสถานที่จัดถ่ายทอดความรู้ฯ อย่างน้อย 
3 ราย เพ่ือเป็นคู่เทียบส าหรับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาและประเมินหาความเหมาะสม อย่างไรก็ดี 
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ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะต้องหลีกเลี่ยงบุคคลที่เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง เพื่อป้องกัน     
การเอ้ือประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นไปตามจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนหมวด 2 ข้อที่ 5 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก านัล สิ่งของใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็น 
เงินสดได ้และการเลี้ยงรับรองจากตัวแทนขาย และ/หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทของตัวแทนขาย ส าหรับในกรณี
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ปฏิบัติงานจะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน เรื่องการให้หรือรับของขวัญ  
โดยการให้หรือรับนั้นต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เข้าข่ายติดสินบน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

 
            ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นในรูปของของฝากจากเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มาเข้า
รับการถ่ายทอดความรู้” 
   ในการด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 7 ประเทศ โดยเมื่อ
เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางมายังประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มักมีการเตรียมของฝากจากประเทศของตน
มามอบให้กับ สพพ. ในฐานะผู้จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ แก่ผู้บริการ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัด
ถ่ายทอดความรู้ฯ ซึ่งของดังกล่าวมักเป็นของที่ระลึกชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีราคา
หรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาทซึ่งเป็นไปตามแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือ
เป็นการรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สพพ. และ/หรือ เจ้าหน้าที่ สบค. 2  
จะพิจารณารับทรัพย์สินที่กล่าวไว้ได้ ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ทาง ป.ป.ช ก าหนด      
ให้ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้านทราบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่สามารถเลี่ยงได้ให้แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารสูงสุดของส านักงานทราบทุกครั้ง และให้ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานที่สังกัด โดยไม่ยึดถือเป็นทรัพย์สินส่วนตน  
 
            ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 

          “การน าเงินที่ได้รับจากส านักงานเพ่ือใช้ส าหรับการจัดถ่ายทอดความรู้ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ในระหว่างการจัดถ่ายทอดความรู้”         
  หลังจาก ผู้อ านวยการ สพพ. ได้อนุมัติด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอด
ความรู้จะต้องด าเนินการจัดท าสัญญาการยืมเงินทดลองจ่ายจากส านักงาน เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในด้าน
ต่างๆ เมื่อได้รับเงินโอนจากส านักงานแล้ว ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะเป็นผู้เดียวที่มีอ านาจในการ    
ลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะน าเงินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และ/หรือ น าไปใช้หมุนเวียนในเรื่องส่วนตัวระหว่างการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ โดย
อาจจะน าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการภายหลัง ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าผิดตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหมวด 2 ข้อที่ 5 (2) ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนเองหรือผู้อ่ืน ดังนั้น เพ่ือป้องกันกรณีดังกล่าว ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะต้องเก็บ
รักษาเงินของทางราชการอย่างเป็นระเบียบ โดยถอนเงินจากธนาคารเพ่ือน ามาช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นครั้ง
คราว ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น รวมทั้งไม่ควรถอนเงินสดทั้งหมดมาเก็บไว้กับตัว เพ่ือป้องกันการสูญหายและ
ป้องกันการน าเงินสดไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้ ในการด าเนินการช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องขอรับใบเสร็จ
หรือใบก ากับภาษีทุกครั้ง โดยมีการระบุรายละเอียดครบถ้วนตามแนวทาง/หลักการที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบหลักฐานในการส่งใช้เงินยืมต่อไป   
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           ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 
                    “การด าเนินการจัดท าประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ โดยไม่มีการ
เปรียบเทียบราคาและรายละเอียดของประกันในแต่ละบริษัท”     
  ในขั้นตอนการด าเนินการเลือกบริษัทประกันเพ่ือจัดท าประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ฯ เพื่อป้องกันและเตรียมการหากเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การ
ด าเนินการควรจะมีการพิจารณาบริษัทประกัน 2-3 รายขึ้นไป เพื่อเปรียบเทียบราคาและรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทเพ่ือให้ได้บริษัทที่มีการคุ้มครองและเงื่อนไขสอดคล้องกับที่ต้องการ รวมทั้ง
ได้ราคาที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี ผู้ด าเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมกับบุคคล        
ที่เป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง เพ่ือป้องกัน การเอ้ือประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตนในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีต่อบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหมวด 2 ข้อที่ 5  
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บทที่ 3 

การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในส่วนของการให้ความช่วยทางการเงิน 

 
  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) ของ สพพ. เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้ง 7 ประเทศ โดยการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น หรือโดยหน่วยงานบริหารของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างก าลังพัฒนาประเทศ ทั้งนี ้การด าเนินงานจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่
เสมอภาคและเที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สบค.2 
จะด าเนินการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน    
      
  ปัจจัยเสี่ยงท่ี 1 
  “ความเสี่ยงในกระบวนการจ้างท่ีปรึกษา และ/หรือ การประกวดราคาหาผู้รับเหมาภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชี
รายช่ือที่ปรึกษามากราย (Long List)” 
  ในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ส าหรับการจ้างที่ปรึกษา และ/หรือ
ผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Annex3 Procurement 
Procedure ระบุให้ประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินการตามกระบวนการภายในของประเทศเพ่ือนบ้านผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน โดยที่ สพพ. จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี สพพ. มีส่วนใน
การประสานงานในขั้นตอนการจัดส่งบัญชีรายชื่อบริษัทที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้รับเหมามากราย (Long list) 
ส าหรับการจ้างที่ปรึกษา และ/หรือการประกวดราคาหาผู้รับเหมา ให้แก่ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและปฏิบัติงาน สพพ. จะด าเนินการจัดท าหนังสือ      
เพ่ือขอรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และด าเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงินไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป ส าหรับในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง สพพ. 
จะด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือขอรายชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ไทย อาทิ โครงการทางด้านถนน จะขอรายชื่อจากกรมทางหลวง โครงการพัฒนาระบบประปาจะขอรายชื่อจาก
การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของโครงการ และด าเนินการ
จัดส่งให้กับประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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           ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 
           “ความเสี่ยงในการรับผลประโยชน์ในกระบวนการขั้นตอนที่ประเทศเพื่อนบ้านด าเนินการ
จัดหาผู้รับเหมา และท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเพื่อด าเนินโครงการในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน” 
              หลังจากลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Loan Agreement 
/Financial Assistance Agreement) ในส่วนของการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
ตาม Annex 3 ของสัญญาฯ ระบุให้ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นผู้ด าเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้น สพพ. จะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวได้ 
ยกเว้นการจัดส่ง Long List ตามที่กล่าวในปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย (Short List) และ
เห็นชอบผลการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งการด าเนินงาน  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้านมีความเสี่ยงในการรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนเพ่ือให้ได้มาใน
การได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว สพพ.             
ไม่สามารถควบคุมหรือแทรกแซงได้อันเนื่องมากจากเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน และอยู่
นอกเหนืออ านาจของ สพพ. ในการควบคุม แต่อย่างไรก็ดี สพพ. สามารถตรวจสอบประเด็นในเชิงผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ในเบื้องต้นผ่านรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและคัดเลือกวิศวกร 
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีประเด็นการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ รวมทั้ง
ประเด็นของผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงทุนและเชิงบริหารเพ่ือพิจารณาถึงความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอ
ทางด้านราคาส าหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และการเปิดซองประกวดราคาส าหรับการ
ประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 
            ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 
                     “การน าข้อมูลลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของโครงการต่างๆ ส าหรับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินไปใช้หาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง” 
                       การด าเนินโครงการต่างๆ ของ สพพ. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน                      
มีกระบวนการในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในและต่างประเทศ อาทิ 
ขั้นตอนที่ประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ล้วนมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายส่วนงานซึ่งเป็นผู้รับรู้ข้อมูลภายในของโครงการ อาจมีความเสี่ยงที่จะน าข้อมูลภายในไปใช้หา
ประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และอาจน าไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบ
แทนจากการปฏิบัติงาน โดยอาจส่งผลต่อการบิดเบือนของการด าเนินงานและอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ ทั้งนี ้
การกระท าดังกล่าวถือเป็นการกระท าที่ขัดกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 1 ข้อ 5 ว่าด้วยการ
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยจะต้องไม่กระท าการหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. และช้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและ    
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ควรถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อยู่ในส่วนงานที่ปลอดภัย ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ต้องเป็นส่วน
งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี ้ควรมีการ
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแบ่งชั้นการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในส่วนของการให้ความช่วยทางวิชาการ 

 
  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ของ สพพ. เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้ง 7 ประเทศ โดยการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น หรือโดยหน่วยงานบริหารของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างก าลังพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การด าเนินงานจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ   
ที่เสมอภาคและเท่ียงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สบค.2 
จะด าเนินการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
   
            ปัจจัยเสี่ยงที่ 1          
   “คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาส าหรับด าเนินการศึกษาโครงการภายใต้การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่ปรึกษาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษามากราย 
(Long List)”            
   การด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในส่วนของการจัดจ้างที่ปรึกษา ในกระบวนการ
ดังกล่าวต้องอาศัยการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างมีหน้าที่ในการคัดเลือกและจ้างให้เป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ โดย
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่ปรึกษาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ  
ที่ปรึกษามากราย (Long List) เพ่ือป้องกันปัญหาการเอนเอียงในการตัดสินใจอันเนื่องมาจากการถูกครอบง าจาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้มีอ านาจในการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษา อาจเกิดจากกรณีของความสัมพันธ์กัน
ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษากับบุคคลภายนอกที่มักคุ้นกันในอดีต อาจอยู่ในรูปของ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา   
มากราย ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวจะขัดกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หมวด 9 ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 100 
ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี ดังนั้น วิธีป้องกันควรจะต้องมีการลงนามในประกาศการรับรองตนเอง     
(Self-Declaration) ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ปรึกษาที่อยู่ใน Long List เพ่ือแสดงความจริงใจ ในฐานะ
กรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและเพ่ือป้องกันการเอ้ือประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตนในฐานะ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษากับที่ปรึกษา นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดท าหนังสือ   
(บันทึกข้อความ) เพ่ือขอรายชื่อบริษัทที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานของ สพพ.       
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง มาพิจารณาและด าเนินการเชิญชวนที่ปรึกษา
ดังกล่าวให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับงานของ สพพ. ต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาทุกรายได้น าเสนอ
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ประสบการณ์ ผลงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก จึงควรจัดส่งหนังสือเชิญชวน
ให้ยื่นข้อเสนอไปยังที่ปรึกษาทุกราย ตามรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยต่อไป และ
เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวคัดเลือกท่ีปรึกษาบางรายให้ยื่นข้อเสนอ  
 
  ปัจจัยเสี่ยงท่ี 2 
  “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ยังมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น” 
  สพพ. ซึ่งเป็นองค์กรในรูปแบบขององค์การมหาชนได้ออกระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ    
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ สพพ. แต่อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากการด าเนินงานบางอย่างไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน หรือก าหนดไว้ในระเบียบฯ จึงใช้ระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ซึ่งในที่นี้ คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มาด าเนินงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งนี้ 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหมจ่ึงอยู่ระหว่างออกระเบียบปฏิบัติแนวทางการด าเนินงาน และกฎหมายลูกต่างๆ เพ่ือให้มี
ผลบังคับใช้ได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ มหาวิทยาลัยใต้ก ากับของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     
           ปัจจัยเสี่ยงที่ 3          
           “การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่อาจน าไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับท่ีปรึกษาบางรายในการจ้างท่ีปรึกษาภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ”  

 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิค และการพิจารณาประเมิน
ข้อเสนอทีเ่ป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษาบางราย ถือเป็นการด าเนินการที่เข้าข่ายลักษณะการล็อกสเปก 
ซึ่งถือเป็นการกระท าที่ไม่แสดงถึงความเป็นกลางในฐานะผู้ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และ/หรอื ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่หน่วยงาน
ก าหนด โดยเฉพาะในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการ และยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การกระท าท่ีไม่แสดงถึงความเป็นกลางในฐานะผู้ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอ ซึ่งจะ
ขัดกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 1 ข้อ 5 ว่าด้วยการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน โดยจะต้องไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่
ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจ 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ สพพ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างหลักเกณฑ์ประเมิน
ข้อเสนอฯ จะต้องค านึงถึงกรอบการประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิค ซึ่ง คพพ. ให้ความเห็นชอบไว้เป็นเกณฑ์ 
และการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ควรค านึงถึงลักษณะงานและขนาดโครงการเป็นส าคัญ โดย
ให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง     
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ได้อย่างอิสระ และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์        
การพิจารณาให้คะแนนอย่างชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนนให้มากท่ีสุด 
 
            ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 
                     “การน าข้อมูลลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของโครงการต่างๆ ส าหรับการให้                     
ความช่วยเหลือทางวิชาการไปใช้หาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง” 
                       การด าเนินโครงการต่างๆ ของ สพพ. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ                  
มีกระบวนการในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในและต่างประเทศ อาทิ 
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียดโครงการ โดย
ในกระบวนการดังกล่าวล้วนมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนงานซึ่งเป็นผู้รับรู้ข้อมูลภายในของโครงการ อาจมีความ
เสี่ยงที่จะน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และอาจน าไปสู่การเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยอาจส่งผลต่อการบิดเบือนของการด าเนินงาน
และอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวถือเป็นการกระท าที่ขัดกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน หมวด 1 ข้อ 5 ว่าด้วยการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน โดยจะต้องไม่กระท าการหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างที่ปรึกษา ข้อมูลโครงการภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. 
ควรถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อยู่ในส่วนงานที่ปลอดภัย ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ต้องเป็นส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ควรมีการ
น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแบ่งชั้นการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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บทที่ 5 

การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 

  ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ี         
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จ     
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง         
ทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สบค.2 จะพิจารณาจากปัจจัย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ผลกระทบ 
(Impact: I) และโอกาส (Likelihoods: L) ของเหตุการณ์ โดยในส่วนของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดตามมาจาก
ปัจจัยเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากปจัจัยเสี่ยงที่ได้รับ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับคะแนน 1 
จนถึงระดับคะแนน 5 ซ่ึงเรียงล าดับตามระดับความเสียหายให้แก่องค์กรจากระดับน้อยไปมากตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ส าหรับโอกาส คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงระดับ 5 
คะแนน ซ่ึงเรียงล าดับตามระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กรจากระดับน้อย   
ไปมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 1 : การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
ตารางท่ี 2 : การพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ระดับผลกระทบ ผลกระทบ  คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 5 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 4 

ปานกลาง มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง 3 
น้อย มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อย 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 1 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
              ในขั้นตอนการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สบค.2 จะพิจารณาโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพ่ือก าหนด
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ โดย สบค.2 จะให้ความส าคัญ
ต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวก่อน โดยจะก าหนด
มาตรการควบคุมดูแลแผนงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงสุด เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสีย หรือจัดการความ
สูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี ้ระดับความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ดังแผนภาพที่ 3 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คะแนน 

สูงมาก > 20% 5 
สูง > 15-20% 4 

ปานกลาง > 10-15% 3 
น้อย > 5-10% 2 

น้อยมาก ≤ 5% 1 
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         แผนภาพที่ 3 : แสดงแผนภูมิระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
 
 
 
 
                   การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจะอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ตามตารางท่ี 3 
 
ตางรางที่ 3 : การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

ผลกระทบ โอกาส 
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                            
ในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 3 1 

 2 1 

 4 2 

 4 3 

 1 2 

 3 1 

 3 2 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

สงูสดุ (5) 

สงู (4) 

ปานกลาง (3) 

น้อย (2) 

น้อยมาก (1) 
น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สงู (4) สงูสดุ (5) 

E = สงูสดุ 

H = สงู 

M = ปานกลาง 

L  = ต ่า 

ผล
กร
ะท

บ 

โอกาสเกิด 
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(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                              
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 4 1 

 3 1 

 4 1 

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                              
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 5 2 

 5 2 

 3 1 

 4 1 

 
      เมื่อทราบระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบแล้วสามารถ
น ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงตาม  
ตารางที่ 4 และน าไปประเมินความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังแผนภาพที่ 4 เพ่ือช่วยให้สามารถตัดสินใจ
วางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และท าให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยง        
ซึ่งสามารถน ามาจัดล าดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 4 : รายละเอียดความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มความเสี่ยงโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยง  
       (Degree 0f Risks)  

กลุ่ม จ านวน ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงสูงสุด (E) - - 

ความเสี่ยงสูง (H) 3  

ความเสี่ยงปานกลาง (M) 5  

ความเสี่ยงต่ า (L) 6  

 
 
 
 
 
 

B1 

C1 

C2 

C3 

A4 C1 C2 

A7 B3 

A1 A2 

C4 

A5 

B2 

A6 

B2 

B3 

C3 

B1 

C4 

A3 
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          แผนภาพที่ 4 : แสดงผลการประเมินความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)  
               การจัดล าดับความเสี่ยง 
      หลังจากด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ปรากฏผลตามตารางที่ 3 และ
แผนภาพที่ 4 สบค.2 สามารถน าผลลัพธ์มาจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือที่จะจัดล าดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง     
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดมาตรการและแผนงานในการควบคุม และ/หรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงในตาราง    
ที่ 3 ทั้งนี้ สามารถน าผลลัพธ์มาจัดล าดับความเสี่ยงโดยอิงตามคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 
5 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงูสดุ (5) 

สงู (4) 

ปานกลาง (3) 

น้อย (2) 

น้อยมาก (1) 

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สงู (4) สงูสดุ (5) 

E = สงูสดุ 

H = สงู 

M = ปานกลาง 

L  = ต ่า 

ผล
กร
ะท

บ 

โอกาสเกิด 
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ตารางท่ี 5 : การจัดล าดับความเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 3 1 3 ต่ า 9 

 2 1 2 ต่ า 13 

 3 2 6 ปานกลาง 4 

 4 3 12 สูง           1 

 1 2 2 ต่ า 13 

 3 1 3 ต่ า 9 

 3 2 6 ปานกลาง 4 

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ 

 

 4 1        4 ปานกลาง 6 

 3 1 3 ต่ า 9 

 4 1 4 ปานกลาง 6 

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

 

 5 2 10 สูง 2 

 5 2 10 สูง 2 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนของการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ) 

 

 3 1 3 ต่ า 9 

 4 1 4 ปานกลาง 6 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

B1 

C1 

C2 

B2 

B3 
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เกณฑ์ระดับความเสี่ยงและความหมาย 
 สบค.2 ได้ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความ
เสี่ยงที่ สบค.2 จะยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้ สบค.2 บรรลุเป้าหมาย ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 : เกณฑ์ของความเสี่ยงที่ สบค.2 จะยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
ต่ า 1-3 ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง                   

ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
ปานกลาง 4-9 ระดับพอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและควบคุมหรือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้
ระดับความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

สูง 10-16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการบริหาร
จัดการหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงสุด 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้และมีความจ าเป็นต้อง
รีบเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแผนงานหรือ
มาตรการด าเนินงานเพ่ือควบคุมหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนโดยใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้โดยเร็ว 

 
     จากตารางที่ 5 แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ถูกน ามาจัดระดับความเสี่ยงโดยอิงตามคะแนนของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะมีระดับความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มระดับต่ า (L) ปานกลาง (M) และ
ระดับสูง (H) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.42 ร้อยละ 35.71 และร้อยละ 42.87 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม
ความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงต่ า-ปานกลาง) แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีระดับความเสี่ยงสูงประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัยเสี่ยง หรือ
คิดเป็นร้อยละ 21.42 โดยความเสี่ยงระดับดังกล่าว เป็นระดับความเสี่ยงที่จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) และจ าเป็นต้องมีมาตรการลด และ/หรือ ควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
และจะต้องติดตามสถานะความเสี่ยงสม่ าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 6 
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง  

 
      การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ถือเป็นขั้นตอนกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง โดยจะสามารถด าเนินการได้หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งจัดล าดับ
ความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน โดยมีการก าหนด
เครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของหน่วยงาน อย่างไรก็ดีการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กรอาจมี
มาตรการที่แตกต่างกันไป โดย สบค.2 จะด าเนินการออกแบบมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งขึ้นผ่านแผนงานที่ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานและวิธีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โดยเรียงล าดับตามความเสี่ยงที่ได้จัดระดับไว้ ทั้งนี ้สามารถสรุปได้ดัง      
ตารางที่ 4 โดยจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีระดับความเสี่ยงระดับสูงประกอบด้วยล าดับที่ 1-3 ตามตารางท่ี 7 ซึ่งระดับ
ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการบริหารจัดการหรือ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในล าดับที่ 4-14 เป็นระดับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ า-ปานกลาง ซึ่งเป็น
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) โดยจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้ความเสี่ยงระดับ
ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น  
      ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO และเป็นไปตามกลไกการ
บริหารความเสี่ยงทีส่ามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ สบค.2 จะด าเนินการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ก าหนดไว้             
ตามตารางที่ 7 และติดตามตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ก าหนดไว้ในตารางที่ 8 เพ่ือที่จะก ากับผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ตามที่ก าหนดไว้ 
                 ส าหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงของ สบค.2 ที่มีระดับ            
ความเสี่ยงสูงที่ต้องก าหนดมาตรการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดัง       
ตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ตามล าดับดังนี้ 
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 ตารางท่ี 7 : แนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักบริหารโครงการ 2 

 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ผลกระทบ โอกาส ระดับความรุนแรง ระดับความเสี่ยง 

1  4 3 12 สูง ทบทวนคู่มือการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ และปรับแนวทางปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 

สบค.2 

2  5 2 10 สูง จัดท า Self-Declaration ทุกโครงการ 

2  5 2 10 สูง จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

4  3 2 6 ปานกลาง  
 
 
 
 

ด าเนินการติดตามและควบคุม หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

4  3 2 6 ปานกลาง 

6  4 1 4 ปานกลาง 

6  4 1 4 ปานกลาง 

6  4 1 4 ปานกลาง 

9  3 1 3 ต่ า 

9  3 1 3 ต่ า 

9  3 1 3 ต่ า 

9  3 1 3 ต่ า 
13  2 1 2 ต่ า 

13  1 2 2 ต่ า 

C2 

C1 

A4 

A7 

B3 

A3 

B1 

C4 

B2 

C3 

A2 

A1 

A6 

A5 
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ตารางท่ี 8 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักบริหารโครงการ 2  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
 
 

มาตรการ/ขั้นตอนควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ 
วิธีการจัดการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

วิธีบริการ
จัดการ

ความเสี่ยง 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) การจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
A4 การแสวงหาผลประโยชน์
จากการด าเนินการในข้ันตอน
การส ารองที่พักส าหรับผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ฯ และ
สถานท่ีจัดถ่ายทอดความรูฯ้ 

สูง ลดระดับ
ความเสีย่ง 

1. ทบทวนคู่มือการจัด
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีประเทศเพื่อน
บ้านในประเด็นที่กล่าว  

สบค. 2             ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
- สบค. 2 มีคู่มือฯ ท่ีสามารถ
ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าท่ี สบค.2 สามารถ
ส ารองที่พักส าหรับผูเ้ข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ฯ และ
สถานท่ีจัดถ่ายทอดความรูฯ้ 
ที่ไม่เอื้อต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. ปรับปรุงคู่มือฯ เพื่อ
ป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานในข้ันตอน 
ที่กล่าว 

            

3. เสนอคู่มือฯ ท่ีปรับปรุง
แล้วให้ ผอ.สพพ. พิจารณา 
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ปัจจัยเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
 
 

มาตรการ/ขั้นตอนควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ 
วิธีการจัดการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

วิธีบริการ
จัดการ

ความเสี่ยง 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
C1 คณะกรรมการด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษาส าหรับโครงการ
ภายใต้การใหค้วามช่วยเหลือ
ทางวิชาการ อาจมีส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัทท่ีปรึกษาท่ีอยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษามากราย 
(Long List) 

สูง ลดระดับ
ความเสีย่ง 

1. ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา
ตามระเบียบ/คู่มือ/
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

สบค. 2             ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
- เจ้าหน้าท่ี สบค. 2 
ปฏิบัติงานตามระเบียบ/
คู่มือ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
- เจ้าหน้าท่ี สบค.2 
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และไม่เอื้อ
ผลประโยชน์ต่อที่ปรึกษา 
รายใดรายหนึ่ง 
 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. ขอรายชื่อที่ปรึกษาจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง และส่ง
หนังสือเชิญชวนไปยังที่
ปรึกษาทุกรายให้ยื่น
ข้อเสนอเบื้องต้น (แสดง
ความสนใจเข้ารับงาน)  

            

3. ลงนามในแบบแสดง
ความบรสิุทธ์ิใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 



 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
 
 

มาตรการ/ขั้นตอนควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ 
วิธีการจัดการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

วิธีบริการ
จัดการ

ความเสี่ยง 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C2 ระเบยีบการจดัซื้อจัดจา้ง
ของ สพพ. ยังมีความไม่ชัดเจน
ในบางประเด็น ซึ่งอาจน าไปสู่
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได ้

สูง ลดระดับ
ความเสีย่ง 

1. ศึกษาท าความเข้าใจร่าง 
พรบ./ พรบ.จดัซื้อจัดจ้างฯ 
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
 

สบค.2             ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
- เจ้าหน้าท่ี สบค. 2 มีความรู้
ความเข้าใจการจัดซื้อจดัจ้าง
ตาม พรบ.จดัซื้อจัดจา้งฯ 
ฉบับใหม่ 
- เจ้าหน้าท่ี สบค.2 มี
แนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเช่นเดียวกับส่วน
ราชการอื่น หากมีปญัหาใน
การปฏิบัติงานสามารถหารือ
กรมบัญชีกลางได้  
 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
 

            

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติาม 
พรบ.จัดซื้อจดัจ้างฯ เมื่อมี
ผลบังคับใช้ (ส.ค. 60) 
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