
รายงานการประเมินความเส่ียงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการด าเนินการ ปี 2565 



สรุปผลการประเมิน
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 ฝ่ายงานได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงฯ ในการประเมินความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน (CSA) รวมถึงมาตรการป้องกันและ
ความเพียงพอของมาตรการป้องกันแล้ว พบว่ามาตรการป้องกันมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุมภายในของส านักงาน และตรวจสอบตามแผนงานประจ าปี 2564 แล้ว
ไม่พบประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการที่มีความเสี่ยง เช่น 
การเบิกค่าใช้จ่าย การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของพนักงาน การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นกลาง/
ปกปิด/ละเว้น ในเรื่องที่ตนหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนได้เสียของกรรมการก ากับตลาดทุน 

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565

ผลการตรวจสอบภายในด้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2564



การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565
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กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การก าหนด
นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

อาจออกนโยบายใน
บางเรื่องเพื่อประโยชน์ของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจาก
ส านักงานไม่เท่าทันพัฒนาการ
ตลาดทุน/กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ไม่ยืดหยุ่น

ปานกลาง 
(โอกาสเกิดต่ ามาก 1
ผลกระทบสูงมาก 5) 
----------------------
ระดับความเสี่ยงลดลง
จากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีมาตรการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลด
โอกาสเกิด

- เพ่ือให้เท่าทันพัฒนาการตลาดทุน ส านักงานมีการติดตามพัฒนาการ เพ่ิมการเข้าถึงและ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคณะอนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขันและส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและ
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง ท างานร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและสมาคม
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และติดตามนโยบายของหน่วยงานก ากับดูแลใน
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีกระบวนการทบทวนนโยบายที่ยืดหยุ่นทันท่วงที 

- ในการออกกฎหมาย/กฎเกณฑ์มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎเกณฑ์ที่เสนอ 
(regulatory impact analysis : RIA) มีข้อมูล มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียรอบ
ด้าน พิจารณากลั่นกรองถึงขั้นคณะกรรมการ 

- มีการทบทวนกฎหมาย/กฎเกณฑ์เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาค
ธุรกิจและลดภาระของประชาชน (regulatory guillotine)

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การต่างประเทศ
- ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
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กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การจัดซ้ือจัดจ้าง อาจจัดจ้างผู้ให้บริการ
ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้
ได้รับสินค้าหรือบริการที่
ไม่ได้คุณภาพหรือราคาสูง
เกินควร

ปานกลาง 
(โอกาสเกิดต่ ามาก 1
ผลกระทบสูงมาก 5) 
----------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารสายงาน/คณะผู้บริหาร
ระดับสูง/คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา

- ด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อย่างเคร่งครัด

- มีการก าหนดและเปิดเผยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนใน TOR เพ่ือให้การพิจารณา
เป็นไปอย่างโปร่งใส                 

- ฝ่ายงานจัดท า TOR ในรูปองค์คณะ และน าเสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบตามที่ได้รับมอบอ านาจ

- ฝ่ายงานมีการแสดงเหตุผลในการพิจารณาเลือกผู้ขายรายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจน

- หารายช่ือผู้ให้บริการที่มีความสามารถรายใหม่ ๆ เข้าร่วมเสนอราคา

- มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละราย ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดซื้อจัดจ้างว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการมีจรรยาบรรณที่ดี

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
- ฝ่ายการเงินและ
บริหารทั่วไป
- ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
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กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาบุคลากร อาจเกิดความไม่เป็นธรรม
ในการรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรเข้าเป็นพนักงาน 
ส่งผลให้ได้พนักงานที่มี
ศักยภาพไม่เพียงพอ หรือ
มีอภิสิทธิ์ในการท างาน

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
----------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- มีช่องทางรับสมัครบุคลากรโดยประกาศในเว็บไซต์ให้รับทราบ และเปิดเผยคุณสมบัติใน
การพิจารณาคัดเลือก

- การคัดเลือกผ่านกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและส่วนงานที่ต้องการสรรหา

- การพิจารณาประเมินผลงาน เลื่อนต าแหน่ง ให้คุณ ให้โทษ มีกระบวนการกลั่นกรอง
อย่างน้อย 2 ชั้น โดยมีคณะกรรมการด้านบริหารบุคคลพิจารณาภาพรวม

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
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1

กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การอนุมัติ 
อนุญาต และให้
ความเห็นชอบ

อาจไม่พิจารณาเร่ืองต่าง  ๆด้วยความเป็น
ธรรม กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร 
และการคุ้มครองผู้ลงทุนและความเรียบร้อย
ตลาดทุน เช่น
- ไม่อนุญาตตามหลกัเกณฑ์
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผย
- ไม่พิจารณาเคสตามล าดับกอ่นหลัง
- ไม่หยิบยกประเด็นความผิดขึน้ตรวจสอบ/

ด าเนินการ/ท าให้น้ าหนักการกระท าผิด
เปลี่ยนไป

- กระบวนการท างานเอื้อให้พนักงานสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

- พนักงานมีความใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกับ
บุคคลที่เก่ียวข้อง/สนิทสนม

- ท าตามเกณฑ์แต่เรียกรบัสินบน
- การให้ค าปรึกษาของผู้สนใจยื่นขอประกอบ

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (pre-consult) 
ซึ่งเป็นบริการที่ส านักงานท าเพิ่มเติม 
อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจถกู
ร้องเรียนเรื่องความล่าช้า/อาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่ามีการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- มีการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการให้
ความเห็นชอบ ข้ันตอน/ระยะเวลาด าเนินการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก 

- มี checklist การพิจารณา โดยต้องระบุเหตุผล/ข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวข้อง

- มีระบบกลั่นกรองงานเป็นล าดับขั้น มีเจ้าหน้าที/่คณะท างานหลายฝ่ายพิจารณาร่วมกัน 

- มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ และบันทึกระยะเวลาการรบัเคสจนถึงวันท่ีแจ้งผล และ
เปิดเผยข้อมูล

- มีการบันทึกเอกสารหลักฐานการพิจารณา และมีฐานข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบได้ภายหลัง

- มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าทีท่ี่รับผดิชอบบริษัทตามความเหมาะสม

- ให้พนักงานแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่ให้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด

- ปลูกฝังค่านิยม ความซ่ือตรง โปร่งใส ช่วยกันสอดส่องดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกระบวนการท างานและ
จรรยาบรรณพนักงาน

- มีกลไกรับเร่ืองร้องเรียน/ชี้เบาะแส

- กรณีผู้สอบบัญชี น าความเห็นของคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระ
จากผู้ประกอบวิชาชีพ) มาใช้ประกอบการพิจารณาการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

- กรณีผู้สอบบัญชี ก าหนดให้พนักงานมี cooling-off period ก่อนเข้าตรวจคุณภาพ
ส านักงานสอบบัญชีท่ีตนเคยปฏิบัติงาน 

- กรณีการอนุญาต มีการใช้ระบบของ 3 Regulatory Committee ในการตรวจสอบประวัติลักษณะ
ต้องห้าม 

- กรณี pre-consult ส าหรับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจทิัล มีการปรับกระบวนการ
เป็นการ orientation/จัดท า VDO และคู่มือท่ีช่วยเอกชนท าค าขอรวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
- ฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์ 1-3 
- ฝ่ายก ากับการสอบบัญชี
- ฝ่ายก ากับรายงานทาง
การเงิน
- ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการ-
ลงทุน
- ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง
- ฝ่ายก ากับตลาด
- ฝ่ายตราสารหนี้
- ฝ่ายนโยบายธุรกิจ
จัดการลงทุน
- ฝ่ายนโยบายธุรกิจ
ตัวกลาง
- ฝ่ายก ากับการขาย
ผลิตภัณฑ์การลงทุน

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
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กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การก ากับดูแล 
ตรวจสอบและ
บังคับใช้
กฎหมาย

อาจมีการบิดเบือนประเด็น
ตรวจสอบหรือพยานหลักฐาน 
ส่งผลให้ผู้ท่ีถูกตรวจสอบไม่ได้รับ
การลงโทษในระดับที่สมควร
ผู้ที่ถูกตรวจสอบได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- มีการวางแผนตรวจสอบล่วงหน้า

- ให้พนักงานแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่ให้พิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้องกับคนใกล้ชิด

- แยกส่วนงานตรวจสอบกับส่วนงานที่ลงโทษตามกฎหมาย (counter balance)*

- พิจารณาเคสในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น Enforcement Committee  

- ตั้งคณะท างานในฝ่ายงานร่วมกันพิจารณาเคส เพ่ือให้กิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระหว่างกัน และมีมาตรฐานในการพิจารณา

- มีอัยการที่ปรึกษาร่วมให้ความเห็นในชั้นตรวจสอบ

- มีคณะวินัยฯ คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี 

- มีฝ่ายคดีพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบอีกครั้งก่อนการด าเนินการทาง
กฎหมาย

- มีหลักเกณฑ์การก าหนดโทษโดยเทียบเคียงกับการด าเนินการก่อนหน้า

- มีฐานข้อมูลเพ่ือให้ตรวจสอบได้ภายหลัง

- มีการ stamp running No. เอกสารหลักฐานทุกหน้า และ scan เข้าระบบ เพ่ือป้องกันการ
ปิดบัง / ตัด / ท าลาย / สร้างหลักฐาน รวมทั้ง verify เอกสารกับ file ที่ scan เพ่ือป้องกันการ
สูญหาย

- ก าหนดให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณของส านักงาน

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
- ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการ
ลงทุน
- ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง
- ฝ่ายก ากับตลาด
- ฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์ 1-3
- ฝ่ายก ากับการขายและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน 
- ฝ่ายก ากับการสอบบัญชี
- ฝ่ายก ากับรายงาน
ทางการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 
1-2

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ

* ส าหรับฝ่ายก ากับการสอบบัญชี ไม่มีการแยกสว่นงาน เนื่องจากพนักงานทุกคนในฝ่ายงานท างานด้านให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ และลงโทษเหมือนกันท้ังหมด
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กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

- กลไกการป้องกันการทุจริตอาจ
ไม่รัดกุม
- พนักงานไม่รับทราบแนวปฏิบัติ
- พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การแจ้งเบาะแส

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดนโยบาย ก.ล.ต. ปลอดคอร์รัปชัน

- มีคณะท างานด้านองค์กรโปร่งใส และผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ระดับ
ผู้อ านวยการ ร่วมก าหนดนโยบาย โครงการ/กิจกรรมในแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัป
ชัน ปี 2565 พร้อมขับเคลื่อน และมีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการต่อเนื่อง 

- ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ให้พนักงานทดสอบความเข้าใจ และต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี

- มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสการทุจริตและมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์/กระบวนการตรวจสอบเมื่อมีเรื่องร้องเรียน

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง/
- ทุกฝ่ายงาน

ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

- ห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและของ
ครอบครัว

- พนักงานต้องแจ้งกับผู้บังคับบัญชาในกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน

- หากพนักงานที่เก่ียวข้องหรือมีข้อมูลส าคัญ ขอลาออก ต้องขออนุญาตล่วงหน้า 60 - 90 วัน และ
ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าจ าเป็นต้องงดการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่ลาออกด้วยหรือไม่

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง

การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นกลาง/ 
ปกปิด/ละเว้น ในการกระท าความผิด
เรื่องต่าง ๆ ท่ีมีตนหรือผู้ใกล้ชิดมี
ส่วนได้เสีย

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

ส านักงาน

- ให้พนักงานแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่ให้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด

- ผู้บังคับบัญชามีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด

- ให้พนักงานลงนามในจรรยาบรรณพนักงาน กรณีผู้ตรวจสอบภายใจให้ลงนามในจรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบด้วยทุกปี

คณะกรรมการ

- ให้กรรมการเปิดเผยกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องที่ต้องพิจารณาและงดเข้าร่วมประชุมในวาระ
ดังกล่าว โดยให้แจ้งก่อนการประชุมทุกครั้ง

- กรรมการมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามจรรยาบรรณ/แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. 
เมื่อเข้ารับต าแหน่งและเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ กรรมการมีหน้าที่รายงานบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ เมื่อเข้ารับต าแหน่งและเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
จะรวบรวมเพ่ือเรียนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นรายไตรมาส

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอ
ของมาตรการ

การด าเนินการ

การใช้อ านาจ/ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคพวก

ปานกลาง 
(โอกาสเกิด 1
ผลกระทบ 5) 
---------------------
ระดับความเสี่ยง
คงเดิม

การประเมินผลงาน

- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส านักงาน และประเมินผลงานผ่าน
ระบบเพ่ือเก็บบันทึกผลงานเป็นหลักฐาน

การเลื่อนต าแหน่ง

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และข้ันตอนการเลื่อนระดับพนักงานที่มีความชัดเจน

- มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

การจัดซื้อจัดจ้าง

- ด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

- มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่มาจากส่วนงานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ
ด้วย เพื่อให้มีการถ่วงดุล

- มีการก าหนดและเปิดเผยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนใน TOR

- มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเข้า
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เพียงพอและ
มีการปฏิบัติจริง 

ปฏิบัติต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 
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ผลการตรวจสอบภายในด้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2564
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ผลการตรวจสอบภายในด้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2564

กระบวนการ เร่ืองที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

การเบิกค่าใช้จ่าย งานสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่
ส าคัญ

ฝ่ายการเงินฯ ด าเนินการอนุมัติตามข้อบังคับ/ค าส่ังเกี่ยวกับการเบิก
ค่าใช้จ่าย โดยมีการควบคุมท่ีเหมาะสม ผ่านการสอบทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารจากเจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง 

งานการตรวจสอบการรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน 
- เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า พนักงานไม่มีการน าข้อมูลท่ีล่วงรู้จาก
การปฏิบัติหน้าท่ีไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและ
ของครอบครัว 

ผลการตรวจสอบไม่พบว่า มีการน าข้อมูลท่ีล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ี
ไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เป็นกลาง/ 
ปกปิด/ละเว้น ในเรื่องที่ตนหรือ
ผู้ใกล้ชิดมีส่วนได้เสีย

งานการตรวจสอบการรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการก ากบัตลาดทุน 
- เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า กรรมการก ากับตลาดทุน ไม่มีการน า
ข้อมูลที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ีไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ตนและของครอบครัว 

ผลการตรวจสอบไม่พบว่า มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีอาจเข้าข่ายมี
การน าข้อมูลภายในไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหต:ุ มีการทบทวนกระบวนการชี้เบาะแส โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565
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