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                                                          รองปลัดกระทรวง พม.     
ในฐานะหวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ ไดใ้หค้วามสาํคัญ
ต่อการนําแผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ เรื�อง การดําเนนิ
โครงการจดัประชุม/ อบรม/ สมัมนา สป.พม. สูก่ารปฏิบติัที�เป�น
รปูธรรม ดําเนินการขบัเคลื�อนไปพรอ้มกับการสรา้งจติสาํนกึ
สาธารณะ การปฏิบติัตามระเบยีบของทางราชการอยา่งเครง่ครดั
และมรีะบบการกํากับ ติดตาม ประเมนิผล ที�มปีระสทิธภิาพ เพื�อให้
เป�นเครื�องมอืในการลดโอกาสและป�องกันความเสี�ยงการทจุรติ
ประพฤติมชิอบใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในองค์กรไดอ้ยา่งยั�งยนื 

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ
การดําเนนิงานขบัเคลื�อน...

สาํนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์

ดําเนินการวางระบบประเมนิความเสี�ยงการทจุรติ โดยเป�ดโอกาสให้
ทกุหน่วยงานภายใต้สงักัดสป.พม. จาํนวน 109 หนว่ยงาน
วเิคราะหส์ถานการณป์�ญหาการทจุรติ พรอ้มทั�งแสดงความคิดเหน็
ต่อกระบวนงานที�มคีวามเสี�ยงสงูและชอ่งวา่งที�อาจนาํไปสู ่
การทจุรติประพฤติมชิอบได ้
     ผลสาํรวจพบวา่ รอ้ยละ 75.21 เหน็วา่กระบวนงานการจดั
โครงการต่าง  ๆ ของหน่วยงานที�แอบแฝงหรอืที�เกินความจาํเป�น
ทําใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณที�ไมคุ่ม้ค่า โปรง่ใส เป�นกระบวนงานที�
ควรมกีารวางระบบเพื�อควบคมุความเสี�ยงการทจุรติ

  ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ (ศปท.) การจดัโครงการต่าง ๆ  ของหนว่ยงานที�แอบแฝง
หรอืที�เกินความจาํเป�น ทําใหก้ารใชจ้า่ยงบ

ประมาณที�ไมคุ่ม้ค่า โปรง่ใส

การใชท้รพัยากรของหนว่ยงาน ในงานสว่นตัว

การเบกิเงินราชการตามสทิธเิป�นเท็จ : ค่าเดนิทางไปราชการ

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.1

                               ผลการสาํรวจขอ้มูลเขา้ที�ประชุมคณะทํางาน
การวางระบบประเมนิความเสี�ยงต่อการทจุรติประพฤติมชิอบประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สาํนักงานปลัดกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์สูก่ารประเมนิความเสี�ยงการ
ทจุรติในความโปรง่ใสของการใชจ้า่ยงบประมาณ และการบรหิาร
จดัการทรพัยากรภาครฐั ในเรื�อง การดําเนนิโครงการจดัประชุม/
อบรม/ สมัมนา สป.พม.

      ทั�งนี�ได้จดัการประชุมโครงการวางระบบประเมนิความเสี�ยงการทจุรติประพฤติมชิอบ พม. ระหวา่งวนัที�
10 - 11 มนีาคม 2563 ณ คุม้ดําเนนิรสีอรท์ จงัหวดัราชบุร ีเพื�อรบัฟ�งความเหน็จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
โดยทีมวทิยากรจากสาํนักงานป.ป.ท.ไดม้ารว่มใหข้อ้เสนอแนะและวพิากษ์แผนบรหิารความเสี�ยงดงักล่าว

โดยได้นาํ

นายอนกุลู ป�ดแก้ว 

โดยคณะทํางานฯ ได้ประชุมทบทวนและกําหนดรปูแบบพฤติกรรม
ความเสี�ยงการทจุรติและมาตรการป�องกันการทจุริต 6 รปูแบบ 
ดังนี�



       ให้ผูป้ฏิบติัทําหนงัสอืบนัทึกรายงาน เมื�อต้องปฏิบติัตามคําสั�งของ
ผู้บงัคับบญัชาที�มชิอบด้วยกฎหมายและสอ่ไปในทางทจุรติไปยงัศูนยป์ฏิบติั
การต่อต้านการทจุรติ และให้ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติประสาน

ให้หนว่ยตรวจสอบภายในลงตรวจสอบ

   1.1 การขออนมุติัดําเนนิโครงการ ต้องแนบเอกสารกําหนดการ
และใบเสนอราคาทกุครั�ง
       1.2 ให้ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดับมกีารเนน้ยํ�า    และสื�อสารกับ
ผูใ้ต้บงัคับบญัชาในการประชุม/อบรม/สมัมนา โดยให้คํานงึถึง
ความเหมาะสม ประหยดั และประโยชนที์�จะได้รบั
       1.3 การกําหนดจาํนวนวทิยากร ให้คํานงึถึงวตัถปุระสงค์ 
ความสอดคล้อง เหมาะสมกับจาํนวนกลุม่เป�าหมาย

"ผูม้อํีานาจอนมุติัโครงการเรยีกรบัเงิน
สว่นแบง่จากเจา้หนา้ที�ผูจ้ดัโครงการ"

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที� 

"ประมาณการค่าใชจ้า่ยสงูเกินจรงิ" 
เชน่ จาํนวนวทิยากรมากเกินความจาํเป�น ไมส่อดคล้องกับจาํนวนกลุม่เป�าหมาย
ค่าวสัดอุุปกรณส์งูเกินจรงิ ค่าพาหนะเดนิทางเบกิเกินจรงิ เป�นต้น

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที�

มาตรการป�องกันการทจุรติ

มาตรการป�องกันการทจุรติ

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.2
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       3.1 ให้ผูบ้งัคับบญัชา กํากับ ติดตาม การจดัโครงการอยา่งจรงิจงัและต่อเนื�อง 
       3.2 ให้มกีารรายงานสรุปผลการจดัโครงการ พรอ้มภาพถ่าย ต่อที�ประชุม
ประจาํเดือนของหนว่ยงาน 

"ขออนมุติัดําเนนิโครงการแล้ว พรอ้มยมืเงิน 
แต่ไมม่กีารจดัโครงการดังกล่าวจรงิ!"

"ขออนมุติัยมืเงินทั�งจาํนวนตามโครงการที�เสนอ 
 ทําให้เงินยมืมจีาํนวนสงู "

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที� 

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที� 

มาตรการป�องกันการทจุรติ

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.3
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คือ ยมืเงินโดยรวมค่าที�พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครอืงดื�ม ค่าห้องประชุม ที�ใชบ้รกิารในสถานที�จดัโครงการ

มาตรการป�องกันการทจุรติ

        ให้ยมืได้เฉพาะรายการที�จาํเป�นต้องจา่ยเป�นเงินสดเท่านั�น โดยค่าใชจ้า่ย
ที�ต้องใชบ้รกิารในสถานที�จดั ให้ดําเนนิการจา่ยตรงกับสถานที�จดั หรอืสั�งจา่ยเชค็

ของสว่นราชการให้สถานที�จดัโดยตรง

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที�  5

"เจา้หนา้ที�ผูจ้ดัโครงการเบกิจา่ยเงิน
ค่าวทิยากรไมต่รงตามความเป�นจรงิ"

       4.1 ผูจ้ดัโครงการจะต้องระบุวนัที� ประเภทการบรรยาย/อภิปราย/ประชุม
กลุ่มยอ่ย จาํนวนชั�วโมง และจาํนวนเงินในใบสาํคัญรบัเงิน     
ให้ชดัเจนทกุครั�ง ก่อนให้วทิยากรลงนามรบัเงิน
       4.2 ใชว้ธิกีารโอนเงินเขา้บญัชธีนาคารของวทิยากรโดยตรง 

มาตรการป�องกันการทจุรติ



"เจา้หน้าที�ผู้จดัโครงการปลอม
ใบสาํคัญรบัเงินของโครงการ หรอืนํา
สาํเนาเอกสารมาใชซ้ํ�าเพื�อเบกิค่า

ใชจ้า่ยโครงการเป�นเท็จ"

ตรวจสอบแล้ว

ให้เจา้หนา้ที�การเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจา่ย 
โดยเอกสารใบสาํคัญรบัเงินและใบเสรจ็ฉบบัจรงิ หรอืสาํเนาเอกสาร
ประจาํตัวประชาชนที�ใชป้ระกอบการเบกิ และต้องประทับตรายางวา่

"ตรวจสอบแล้ว" โดยลงนามรบัรองการตรวจสอบ 
และลงวนัที�ไวท้กุฉบบั (รูปภาพที� 1)

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการจรติ ที�

มาตรการป�องกันการทจุรติ

เชน่ สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนของวทิยากร ผูร้บัจา้งประกอบอาหาร/
อาหารวา่ง เจา้ของสถานที�ใหจ้ดัโครงการ

นางสาว ก.
หวัหน้าฝ�ายบรหิาร

dd/mm/yyyy

เอก
สาร
ใชเ้พ

ื�อปร
ะกอ

บกา
ร...

.....
....เ
ท่าน

ั�น
รูปภาพที� 1

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.4
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       6.1 ฝ�ายบริหาร/เจ้าหน้าที�การเงินต้องทําแบบสรุปการยืมเงินที�คงค้าง และ
จัดทําหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาลงนามทวงถาม และเร่งส่งคืนเงินยืมก่อนครบ
กําหนดคืนเงิน ภายใน 7 วันทําการ 
       6.2 กรณีที�สง่คืนเงินยมืล่าชา้เกิน 30 วนั ให้มบีนัทึกชี�แจงเหตแุห่งความล่าชา้
และดําเนินการสง่คืนเงินยมืทดรองราชการโดยทันที
       6.3 กรณีผูย้มืเงินไมใ่ชผู่ร้บัผดิชอบโครงการโดยตรง (ยมืเงินแทน) ให้ผูร้บัผดิ
ชอบโครงการและหัวหนา้สว่นราชการลงลายมอืชื�อในใบสาํคัญรบัเงินทกุครั�ง
(รูปภาพที� 2)
       6.4 กรณีนาํเงินยมืไปใชส้ว่นตัว ให้หัวหนา้สว่นราชการตรวจสอบ หากพบวา่
มพีฤติกรรมดังกล่าวจรงิให้ดําเนนิการทางวนิยั และทางอาญา 
(สง่หน่วยงานตรวจสอบ) โดยเรว็

"ผูจ้ดัโครงการไมไ่ด้สง่คืนเงินยมื
ตามเวลาที�กําหนด และนําไปใชส้ว่นตัว"

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที�

มาตรการป�องกันการทจุรติ

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.5

8

รูปแบบพฤติกรรมความเสี�ยงการทจุรติ ที� 7

"มกีารอนมุติัให้ยมืเงินโครงการอบรมระยะยาว 
และวงเงินสงู"

      6.1 กําหนดให้ยืมเงินเป�นงวด ตามความจาํเป�น
      6.2 ค่าใช้จ่ายที�ใช้บริการในสถานที�จัด กําหนดให้จ่ายตรงกับสถานที�จัด และ
ค่าวิทยากรให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายทาง KTB Corporate Online 

มาตรการป�องกันการทจุรติ



รูปภาพที� 2

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.6



การสง่เสรมิและติดตามผล

แผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ สป.พม.7

ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดับต้องใหน้โยบายในการจดัโครงการ/ ประชุม/อบรม/
สมัมนา ของ สป.พม. มุง่เนน้ประโยชนที์�กลุ่มเป�าหมายจะไดร้บั อยา่งคุ้มค่า
ประหยดั และโปรง่ใส

แนวทาง

ใหศู้นยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ มหีนา้ที�ในการสง่เสรมิใหบุ้คลากร        
ทกุระดับ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานจรยิธรรม

ผูบ้งัคับบญัชาต้องยดึมั�น และเป�นแบบอยา่งที�ดี ในด้านความซื�อสตัย.์
ใหแ้ก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชา

มรีะบบการตรวจสอบการจดัโครงการประชุม/ อบรม/ สมัมนา กรณีที�พบ
ความผดิให้ดําเนนิการตามกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ หากมกีาร
กระทําผดิจรงิให้ลงโทษอยา่งเด็ดขาด ทั�งทางวนิยั ทางอาญา และทางแพง่

กองกฎหมาย และศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ มหีนา้ที�ในการสรา้ง
ความเขา้ใจเกี�ยวกับการปฏิบติัตามระเบยีบของทางราชการ และป�องกันมใิห้
เกิดการทจุรติประพฤติมชิอบ เพื�อใหบุ้คลากรทกุระดบัไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ
ตระหนกัรูถึ้งโทษ ความผดิทางวนิยั ทางอาญา และทางแพง่

ใหศู้นยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ มหีนา้ที�ในการกํากับ ติดตาม 
หน่วยงานในสงักัด สป.พม. ถือปฏิบติัตามแผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ
พรอ้มทั�งรายงานผลการดาํเนนิการตามแบบฟอรม์ที�กําหนด



ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์

0 2659 6411 - 2

0 2659 6411

ac.acoc@m-society.go.th

ชั�น 7 อาคารกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
1034 ถนนกรงุเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป�อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์

แฟกซ์
E-mail

เล่มแผนบรหิารความเสี�ยงการทจุรติ


