
การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน 
ประจ าปี 2565

(Fraud Risk Management)



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2565

• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

• การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs : Key Risk Indicators) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ภายในส านักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบให้ชัดเจนขึ้นผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
https://www.dga.or.th/whistleblowing/ (แยกออกจากเรื่องร้องเรียนการให้บริการ 
https://www.dga.or.th/complaint/ )

• การประสานงานกับฝ่าย Internal Audit เพื่อด าเนินงานตามหลักการ Three Lines of Defense 
• การสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน

ภายในองค์กร

https://www.dga.or.th/whistleblowing/
https://www.dga.or.th/complaint/


การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2565

กิจกรรมการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

การจัดเก็บและรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRIs : Key Risk 
Indicators) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในส านักงาน
ต่อผู้บริหาร และ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง

การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบให้ชัดเจน
ขึ้น (แยกออกจากเรื่องร้องเรียนการให้บริการ)

การประสานงานกับฝ่าย Internal Audit เพื่อด าเนินงานตามหลักการ 
Three Lines of Defense 

การสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
สร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานภายในองค์กร



เอกสารแนบ: รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง



Contents ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Risk Events
Internal
Control

• Risk Type
• List of Risk Events

• หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน
• Risk Level (Likelihood x Impact)

• แผนปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ภาพแสดงผลการประเมินความเสี่ยง

Mitigation Plan Risk Monitor

• จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร
• ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRIs) เพื่อติดตามเหตุการณ์  
ความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใน
ส านักงาน

มาตรการในการจัดการความเสีย่ง

มาตรการควบคุมทีม่ีอยู่ ณ ปัจจุบัน
มีความเพียงพอ

การติดตามข้อมูลตวัชี้วัดความเสี่ยง

มีการติดตาม และรายงานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตภายในส านักงาน

ประเด็นความเสี่ยง

1. Fraud : การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล

2. Fraud : การยักยอกทรัพย์สิน

3. Fraud : การติดสินบน

4. Fraud : ผลประโยชน์ทับซ้อน

5. Fraud : การอุปถมัภ์พวกพ้อง

แผนปรับปรุง (เพิ่มเติม)

1. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบใหช้ดัเจนขึน้ (แยกออกจากเร่ืองร้องเรียนการ
ให้บริการ)
2. ประสานงานกับฝ่าย Internal Audit เพ่ือด าเนินงานตามหลักการ Three Lines of Defense
3. สื่อสารเร่ืองการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิิชอบ เพ่ือสร้างความตระหนกัให้กับพนกังาน
ภายในองค์กร

Impact &
Likelihood

F4

F1 F2

F3 F5



การติดตามข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง: มีการติดตาม และรายงานข้อมูลเรือ่งร้องเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบภายในส านักงาน



แผนปรบัปรงุ: 1.ปรับปรุงช่องทางการร้องเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบให้ชัดเจนขึ้น (แยกออกจากเรื่องรอ้งเรียนการให้บริการ)



แผนปรบัปรงุ: 2. ประสานงานกับฝ่าย Internal Audit เพื่อด าเนินงานตามหลักการ Three Lines of Defense 

ผลประโยชน์
ทับซอน

อุปถมัภ์
พวกพ้อง

แสวงหา
ประโยชน์
จากข้อมูล

ยักยอก
ทรัพย์สิน

ติดสินบน

การทุจริต



แผนปรบัปรงุ: 3. สื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานภายในองคก์ร

การป้องกนัการทุจริต

การเฝ้าระวงัการเกิดทุจริต

กระบวนการท างาน มคีู่มอืการปฏบิตังิาน Workflow และจุดควบคุมภายในทีช่ดัเจน เช่น การสอบทานโดยหวัหน้า
งาน การ Check & Balance ภายใน และระหวา่งหน่วยงาน

ใช้ระบบงาน ควบคุมการปฏบิตังิาน การอนุมตังิบประมาณ โครงการ และการเบกิจ่ายทรพัยส์นิ

Three Lines of Defense มผีูป้ระสานงานความเสีย่งภายในฝ่ายงาน หน่วยงานก ากบัดแูลการควบคุมภายใน และฝ่าย
ตรวจสอบการท างาน

มีช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน การแจง้เบาะแส และระบบการรายงาน ติดตาม ขอ้มลูต่าง ๆ ใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
รบัทราบอย่างต่อเนื่อง

ความหมายและประเภทของการทุจริต

การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น 

มีระเบียบ นโยบาย ควบคุมดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในส านกังาน

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี

✓ มีกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังตามจุดต่าง ๆ
✓ มีระบบติดตามกระแสความเคลื่อนไหวบนโลก Social ที่กล่าวถึง สพร. 
✓ มีการสื่อสารเพ่ือแจ้งเตือนภัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ (Risk Monitor) 
✓ มีระบบติดตาม รายงานสถานะความเสี่ยงองค์กรให้ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการ สพร. รับทราบทุกเดือน
✓ มีระบบ IT Security ป้องกันภัยทาง Cyber
✓ มีการก ากับ และตรวจสอบการท างานที่มีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่

- ศึกษา ท าความเข้าใจกฎ ระเบียบของส านักงาน

- เคร่งครัดกับการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่มีอยู่

- ให้ค าแนะน าเพ่ือปิดช่องโหว่การกระท าทุจริต

- ช่วยกันสอดส่อง ดูแลส านักงานให้ปลอดจากเร่ืองทุจริต

Governance Structure มโีครงสรา้งกรรมการ อนุกรรมการ ผูบ้รหิาร และหน่วยงาน
ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในส านักงาน

ภารกิจของสพร.

จึงต้องมีกระบวนการสรา้งความโปรง่ใส
เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการด าเนินงานให้กบัผูมี้ส่วนได้เสีย

“ท าหน้าท่ีให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกบั

การพฒันารฐับาลดิจิทลั”



The End


