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การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปบัญชี 2564  
 

เหตุการณความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีคงเหลือเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

 

การดำเนินการเพ่ือจัดการ  

ความเสี่ยงการทุจริต                 

งวด 3 เดือน ป 64 

2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. บุคลากรบางคนยัง

ขาดจิตสำนึก และ

ความมุงมั่นตอคานิยม 

หลักจรยิธรรม

องคการ จึงอาจมีแรง

ขับดันใหเกิดทุจรติ 

1. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความ

ตระหนักรู และปลูกฝงจิตสำนึก ดานธรร

มาภิบาล  

            

มีการดำเนินการ

ตามแผนแลวเสร็จ 

 ภายใน ธ.ค.64 - ดำเนินการสื่อสารเพ่ือสรางการ

รับรูและเขาใจในขอมลูเก่ียวกับ

ธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง อาทิ 

คลิปวีดีทัศน หลักจริยธรรม

องคการ 8 ประการ ผาน FB 

ภายในองคการ วารสาร Risk 

Corner อาทิ ในหัวขอ พ.ร.บ.

มาตรฐานจริยธรรม การตอตาน

คอรรัปชัน Screen Server 

แสดงขอมูลเจตจำนง เปนตน 

นอกจากน้ี ยังมีการจัดทำคลิปวีดี

ทัศนเพ่ือการเรยีนรู ในงาน

ปฐมนิเทศพนักงานใหม  

- โดยในชวงท่ีเหลือของป จะมี

การดำเนินกิจกรรมรณรงคเพ่ือ

ปลูกฝงตามแผนตอไป ซึ่งคาดวา

จะดำเนินการไดตามกำหนด  

1.1  ดำเนินการเพ่ือสรางการตระหนักรู 

ผานชองทางตางๆ อาทิ การจัดทำ

วารสาร Risk Corner เพ่ือสื่อสาร

ประชาสมัพันธความรูเก่ียวกับความ

เสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพรผาน 

FB การสื่อสารผาน Screen Server  

และ E-mail ภายในองคการ  

            

1.2 ดำเนินการเพ่ือปลูกฝงใหมีการ

ปรับเปลีย่นทัศนคติ และวัฒนธรรม

องคการ อาทิ การจัดทำคลิปวิดีทัศน

เพ่ือการเรยีนรูในงานปฐมนิเทศ

พนักงานใหม กิจกรรมรณรงคเพ่ือ

ปลูกฝงคานิยมซื่อสตัยสจุริต ตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน  

            



  การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ป 2564  

3 

 

เหตุการณความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีคงเหลือเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

 

การดำเนินการเพ่ือจัดการ  

ความเสี่ยงการทุจริต                 

งวด 3 เดือน ป 64 

2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2. ระบบการจดัการขอ

รองเรียนการทุจรติยัง

ขาดประสิทธิภาพ ไมมี

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

เพียงพอ 

2. จัดทำนโยบายการแจงขอรองเรยีนและ

เบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการ 

            

จัดทำแลวเสร็จ ภายใน เม.ย.64 - มีการจัดทำ (ราง) นโยบายฯ 

และแนวปฏิบัติแลวเสร็จ โดย

ผานข้ันตอนการรับฟง

ความเห็นจากบุคลากรภายใน 

และนำเสนอผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล คณะกรรมการ

บริหาร และ

คณะกรรมการนโยบาย โดย

คาดวาจะสามารถประกาศใช

ไดตามกำหนดภายในเม.ย. 64  

- สำหรับข้ันตอนตอไป ไดแก 

การสื่อสารประชาสมัพันธ เพ่ือ

สรางการรับรู และปลูกฝงเพ่ือ

การปรับทัศนคติ คานิยม และ

พัฒนาสูวัฒนธรรมองคการท่ีไม

ทนตอการทุจริตตอไป คาดวา

จะดำเนินการไดตามกำหนด 

2.1  ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล 

จัดทำ (ราง) (ป 63) 
            

       2.2 ปรับปรุง (ราง) นโยบาย และแนว

ปฏิบัต ิ
            

    2.3 ประกาศใช และสื่อสาร 
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Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การขับคลื่อนงาน

ดานจริยธรรมองคการ

อาจยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

3. ทบทวนหลักจริยธรรมองคการใหเปน

ปจจุบัน สอดคลองกับบริบทองคการ 

และมาตรฐานท่ีหนวยงานรัฐตองถือ

ปฏิบัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไก

ขับเคลื่อนผานกระบวนการบริหารงาน

บุคคล  

            มีการดำเนินการ

ตามแผนแลวเสร็จ 

 ภายใน ธ.ค.64 - ดำเนินการแลวเสร็จตามแผน 

โดยสามารถจัดสงประมวล

จริยธรรมท่ีผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการนโยบายใหแก 

กมจ. ไดทันตามกำหนด 

- ขณะเดียวกัน ไดนำเรื่อง

จริยธรรมมาขับเคลื่อน

กระบวนการทำงานของ HR 

แลวบางสวน อาทิ บรรจเุปน

แบบทดสอบในข้ันตอนการสรร

หาบุคลากร    

- โดยขณะน้ี อยูระหวางรอผลการ

พิจารณาจาก กมจ. โดยคาดวา

จะสามารถดำเนินการไดตาม

แผนงานท่ีกำหนด 

 

 

 

3.1  ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล 

จัดทำ (ราง) ประมวลจรยิธรรม       

(ป 63) 

            

     3.2 (ราง) ประมวลพรอมรับฟงความเห็น 

แลวเสร็จ 

            

    3.3 กมจ.พิจารณา             

    3.4 กรณีมีการปรับแกไขและสงกลับ กมจ.             

    3.5 ประกาศใช สื่อสาร ดำเนินการ

ขับเคลื่อนตามกลไกท่ีกำหนดในประมวล

จริยธรรม 
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4. กระบวนการจัดซื้อ

จัดจาง และติดตามการ

ใชจายงบประมาณอาจ

ยังขาดประสิทธิภาพ 

และกลไกในการลด

โอกาสการทุจริต 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย

ขยายผลระบบ Budget & Resource 

Management : BRM ไปสูระบบบริหาร

แผนงาน (Business Management Plan 

System : BMP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การควบคุมติดตามการดำเนินงานตาม

แผนจัดซื้อ และแผนงบประมาณใหมีความ

โปรงใส และตรวจสอบได 

            มีการดำเนินการ

ตามแผนแลวเสร็จ 

 ภายใน ธ.ค.64 - สามารถใชงานระบบไดจริง ใน

การติดตามรายงานผลไตรมาส

แรก ของป 64  

- ในชวงท่ีเหลือของป คาดวาจะ

สามารถประเมินประสิทธิผล

การใชงาน เพ่ือนำมาปรับปรุง

และพัฒนาระบบไดตาม

แผนงานท่ีกำหนดไว  

4.1 พัฒนาระบบบริหารแผนงาน 

(Business Management Plan 

System : BMP) (ป 63) 

            

     4.2 ทดสอบระบบ สื่อสารและใชงานจริง             

     4.3 ติดตามประเมินประสิทธิผล เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป   
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