
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน 
Fraud Risk Management ประจ าปี 2564
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Contents

Fraud : ความหมาย

ประเภทของ Fraud

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต

การบริหารป้องกันการทุจริต



• การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

(มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing))

• การทุจริตจะต้องประกอบไปด้วยการกระท าดังต่อไปนี้ (ตามความหมายของ IIA มาตราฐาน 1210)

1. เจตนากระท า 

2. ล่อลวงหรือปกปิด ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดทั้งในการจัดท าเอกสารหรือว่าค าพดู 

3. ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

4. เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท า เช่น บริษัท ลูกค้า ผู้ค้า เพื่อน ฯลฯ 

Contents 01 Fraud : ความหมาย



Contents 02 ประเภทของ Fraud

การทุจริต

ติดสินบน

ผลประโยชน์
ทบัซอ้น

อุปถมัภ์
พวกพอ้ง

แสวงหา
ประโยชน์
จากขอ้มูล

ยกัยอก
ทรัพยสิ์น

✓ ความเส่ียงการทุจริตเป็นประเภทหน่ึงของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยส านักงานได้ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง Risk Category เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ีเพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในทุกปี



Contents 03 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

• สพร. มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ     
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561



Contents 03 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
RISK OWNER SCORING

ส่วนงานความเส่ียงสอบทาน
ผลการประเมินความเส่ียง

ผู้จัดการส่วน/หัวหน้ากลุ่มงาน (Risk Owner) 
ประเมินความเส่ียงตนเอง ผอ.ฝ่ายงาน สอบทาน

(1) งานจัดซือ้/จัดจ้าง
(2) งานบริหารพัสดุ/ทรัพย์สิน
(3) งานบริหารงบประมาณ
(4) งานบริหารการเงนิและบัญชี
(5) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

• ในปี 2564 ส่วนงานที่มีกระบวนการท างานที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริตจะต้องประเมินความเสี่ยง และการ
ควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด โดยมีส่วนงานบริหารความเสี่ยงสอบทานความถูกต้องของการรายงาน 



Contents 03 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Risk Events
Internal 
Control

Impact &
Likelihood

Mitigation Plan

• ระบุประเภทความเสี่ยงของ
ส านักงาน

• ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
รวมถึงเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริต

• หน่วยงานความเสี่ยงเข้าประเมินการควบคุมภายใน
ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

• จัดท าแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ

ภาพแสดงผลการประเมินความเสี่ยง

Risk Monitor

• จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร
• ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRIs) เพื่อติดตามเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆภายใน
ส านักงาน 

f1

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
มีความเพียงพอ

การติดตามข้อมูลตวัชี้วัดความเสี่ยง

มีการติดตาม และรายงานข้อมูลเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตภายในส านักงาน

ประเด็นความเสี่ยง

1. Fraud : การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล

2. Fraud : การยักยอกทรัพย์สิน

3. Fraud : การติดสินบน

4. Fraud : ผลประโยชน์ทับซ้อน

5. Fraud : การอุปถัมภ์พวกพ้อง

f2
f3f4 f5

แผนปรับปรุง (เพ่ิมเติม)

- ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุริตให้ชัดเจนขึ้น (แยกออกจากเรื่องร้องเรียนการให้บริการ)
- ประสานงานกับทาง Audit เพื่อด าเนินงานตามหลักการ Three Lines of Defense
- สื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานภายในองค์กร



Contents 04 การบริหารป้องกันการทุจริต

Monitor & ReportStandardization Internal Control

การวางมาตรฐานการปฏิบติังาน การติดตาม รายงานผูบ้ริหารการควบคมุภายใน

ส านักงานมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมีประสิทฺธิภาพในเร่ือง การป้องกันการเอาข้อมูลไป
แสวงหาประโยชน์ การยักยอกทรัพย์สิน การติดสินบน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการอุปถัมภ์พวกพ้อง โดยใช้
การวางมาตรฐาน วิธีการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

สพร. น ากรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จับต้องได้



องคก์ร

ข้อมลูองคก์ร ฯ
แสวงหาประโยชน์

ส่วนตน 

การป้องกนัการเอาข้อมลูไปแสวงหาประโยชน์ : 

การติดตาม และรายงาน
มกีารรายงานเหตุการณ์ผดิปกติ (Incident Report) ทีเ่กดิขึน้ใหผู้บ้รหิาร
ระดบัสงูรบัทราบทุกเดอืน

การเข้าถึงฐานข้อมลู
- พนกังานตอ้ง Verify ตวัตนกอ่นการเขา้ใชฐ้านขอ้มลู 
- ภายในส านกังานมกีารก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึฐานขอ้มลู     
ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

การตรวจสอบข้อมลู
มกีารจดัเกบ็และตรวจสอบความถูกตอ้งของสทิธิ
ในการเขา้ถงึฐานขอ้มลู (Log File)

การจดัการเอกสาร และข้อมลู
มรีะเบยีบเรือ่งการจดัการเอกสาร การจดัชัน้ความลบั และการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล

ระบบงานควบคมุ
ใชร้ะบบงานเพือ่การจดัเกบ็ และสบืคน้เอกสารส าคญัของ
ส านกังาน

การจดัวางกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีภายในส านักงาน



การป้องกนัการยกัยอกทรพัยสิ์น  : 

ระบบควบคมุ
มกีารจดัท าทะเบยีน และใชร้ะบบงาน
ในการบนัทกึทรพัยส์นิของส านกังาน
ทัง้หมด 

อ านาจอนุมติั
มรีะบบการยมืทรพัยส์นิเพือ่ใช้
ปฏบิตังิาน โดยก าหนดผูม้อี านาจอนุมตัิ
ในการยมื และเบกิจา่ยทรพัยส์นิ

การบริหารทรพัยสิ์น
มคีลงัพสัดุเพือ่การจดัเกบ็ และ
การส ารองพสัดุทีส่อดคลอ้งกบั
การใชง้านของหน่วยงาน

การติดตาม ตรวจสอบ
จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบการรบั-จา่ย
พสัดุ และตรวจสอบความคงเหลอืของ
พสัดุ และตรวจนบัทรพัยส์นิถาวรเป็น
ประจ าทุกปี 

Three Lines of Defense
ม ีSecond Line และ Third Line of defense ในการก ากบั และตรวจสอบการท างาน

การจดัวางกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีภายในส านักงาน



Three Lines of Defense
มหีน่วยงานการก ากบั ตรวจสอบ
การท างาน

การแจ้งเบาะแส
มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
และการแจง้เบาะแส

การป้องกนัการติดสินบน :

การปฏิบติัตามกฎหมาย
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งปฏบิตัติาม
แนวปฏบิตัขิองส านกันายกรฐัมนตร,ี 
ปปช, สตง. และกรมบญัชกีลาง

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
มรีะบบตรวจสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งคูค่า้กบัพนกังานในองคก์ร

การส่ือสาร
มกีารประกาศและเผยแพรก่าร
ไมร่บัของขวญัใดใดให้
บุคคลภายนอกรบัทราบ

การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง
ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัหา 
และคณะกรรมการตรวจรบัเป็นพนกังาน
คนละชดุกนั

การจดัวางกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีภายในส านักงาน



การป้องกนัเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน :

การปฏิบติัตามกฎหมาย
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัขิองส านักนายก 
รฐัมนตร,ี ปปช, สตง. และกรมบญัชกีลาง

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
มรีะบบตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคูค่า้กบัพนักงานใน
องคก์ร

การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง
ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัหา และ
คณะกรรมการตรวจรบัเป็นพนกังานคนละชดุกนั

Three Lines of Defense
ม ีSecond Line และ Third Line of defense ในการก ากบั 
และตรวจสอบการท างาน

การแจ้งเบาะแส
มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสภายในส านักงาน

การจดัวางกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีภายในส านักงาน



การป้องกนัการอปุถมัภพ์วกพ้อง :

คณุสมบติั

ญาติสนิท
พ่ีน้อง เพ่ือน

เดก็ฝาก
คนสนิท

จรรยาบรรณพนักงาน
มกีารสือ่สารแนวทางการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของพนกังานและ
ลกูจา้ง

การขึน้เงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง
การก าหนด KPIs, การประเมนิ Competency, 
ประสบการณ์การท างาน 

การบริหารงานบคุคล
มกีระบวนการดา้น HR ในเรือ่งต่างๆทีช่ดัเจน : Recruitment, 
Retention & Contract, Career Path Development, Job 
Rotation และโครงสรา้งคา่ตอบแทนภายในส านกังาน 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
มรีะบบตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคูค่า้กบัพนกังานใน
องคก์ร

การแจ้งเบาะแส
มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสภายในส านักงาน

การจดัวางกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีภายในส านักงาน



THE END


