
กรอบการบริหารความเสี่่�ยง

ด้้านการทุุจริต
(Fraud Risk Management Framework)

ร่วมทุำา workshop จากกรณี่ศึึกษาจริง

วันพุุธทุ่� 20 และวันพุฤหัสี่บด้่ทุ่� 21 กรกฎาคม พุ.ศึ.2565

เวลา 09.00-16.30 น. จััดอบรมออนไลน์ผ่่าน Microsoft Teams

 การทุุจริตเป็็นเรอ่งทุ่�นา่กลวัและนา่รงัเกย่จ ถ้า้เกิด้ทุ่�ใด้ม่แตน่ำาพุา 

ความเส่ี่ยหายมาให้องค์กร การสี่ำารวจการทุุจริตทุ่�ทุำาครั�งล่าสีุ่ด้ 

โด้ย Association of Certified Fraud Examiners ในป็ี 2563 พุบว่า 

การทุุจริตทุำาให้องค์กรสีู่ญเสี่่ยเงินเป็็นจำานวนถึ้งร้อยละ 5 ของรายได้้ 

ป็ระจำาปี็ และยังเกิด้ขึ�นได้้กับองค์กรทัุ�งขนาด้เล็กและขนาด้ใหญ่  

โด้ยเป็็นการกระทุำาจากทัุ�งผูู้้บริหารระด้ับสีู่ง ผูู้้บริหาร และพุนักงาน  

ในกระบวนการต่างๆเช่่น การจัด้ซื้้�อ การขาย เงินเด้้อน

 การทุุจริตเป็็นความเส่ี่�ยงทุ่�อาจเกิด้ขึ�นกับองค์กรได้้ในวัน

หนึ�ง เหม้อนผูู้้ร้ายเข้าบ้าน แต่ถ้้าองค์กรม่ระบบการป็้องกันทุ่�ด้่ ก็จะลด้ 

การสูี่ญเสี่่ยได้้ หร้อป็้องกันไม่ทุัน แต่ถ้้าม่ระบบตรวจจับทุ่�ด่้ ก็ยังช่่วย

ระงับการสูี่ญเสี่่ยได้้บ้าง แทุนทุ่�จะป็ล่อยให้การสูี่ญเสี่่ยนั�นสี่ะสี่มเพุิ�มพุูน

ขึ�นเร่อยๆ

วัตถุ้ป็ระสี่งค์

 หลกัสูตูรอบรมน้�จังึไดจ้ัดัขึ้ึ�นเพื่่�อช่ว่ยผู่ป้ระกอบการในการบรหิาร

ความเสู้�ยงจัากการทุุจัริต ให้ได้เขึ้้าใจัรูปแบบการทุุจัริต และวิธี้การป้องกัน

และตรวจัจัับ โดยม้การจััดหัวขึ้้อให้เป็นตามประเภทุธีุรกิจัด้วย นอกจัากน้�  

ผู่้เขึ้้าอบรมจัะยังได้ม้โอกาสูวิเคราะห์กรณ้ีศึึกษาการทุุจัริตทุ้�เกิดขึ้ึ�นจัริง 

ในทุ้�ต่างๆ

หลักสีู่ตรน่�เหมาะสี่ำาหรับ

- เจั้าขึ้องกิจัการ 

- ผู่้บริหาร/ผู่้จััดการ/คณีะกรรมการตรวจัสูอบ

- นักบัญช่้/หัวหน้าหน่วยงานบัญช่้

- ผู่้สูอบบัญช่้

- นักวางระบบ / บุคคลากรทุ้�เก้�ยวขึ้้อง

- ผู่้ตรวจัสูอบภายใน/หัวหน้าหน่วยงานตรวจัสูอบภายใน

- นักศึึกษา และอาจัารย์

คุณีวารุณี่ ป็ร่ด้านนทุ ์CIA, CPA, CFE
 - Partner – PwC Thailand ด้านการกำกับดูแลกิจัการกาบรหิาร

   ความเสู้�ยง การควบคมุภายใน และการตรวจัสูอบภายใน

 - กรรมการ ในคณีะกรรมการวิช่าช่้พื่บัญช่้ด้านการวางระบบบัญช่้  

   สูภาวิช่าช่้พื่บัญช่้ ในพื่ระบรมราชู่ปถััมภ์

ร้อยตำารวจโทุศึิวะรักษ์ พุินิจารมณี์ 

California CPA, Internal Revenue Service  

Enrolled Agents, CIA, CFE
 - ประธีานกรรมการตรวจัสูอบ บริษัทุ ทุ้ทุ้ซ้ีแอล จัำกัด (มหาช่น)          

 - Director ด้าน Financial and U.S. Tax Due Diligences, 

    Forensic Accounting และการตรวจัสูอบภายในทุั�งใน

   และต่างประเทุศึ บริษัทุ แอล แอนด์ พื่้ จัำกัด

 - ทุ้�ปรึกษา คณีะกรรมการวิช่าช่้พื่บัญช่้ด้านการวางระบบบัญช่้  

   สูภาวิช่าช่้พื่บัญช่้ ในพื่ระบรมราชู่ปถััมภ์

วิทุยากร

รุ่นทุ่�
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หลักสีู่ตรอบรม Online

Virtual Training 

 อบรมผู้่าน

 Microsoft Teams

การนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญช ีการนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญช ี
นับเป็นด้านบัญชี 12 ชั่วโมงนับเป็นด้านบัญชี 12 ชั่วโมง



วันแรก :

1. ทุ่�มาและป็ระเภทุการทุุจริต

 - ทุ้�มาขึ้องการทุุจัริต

 - ประเภทุการทุุจัริต

 - ผ่ลสูำรวจัการทุุจัริต

2. สี่ัญญาณีเต้อนการทุุจริตรูป็แบบต่าง ๆ ในโลกยุคใหม่

3. กรอบบริหารความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริต

 - หลักการกำกับดูแล

 - หลักการประเมินความเสู้�ยง

 - หลักการจััดกิจักรรมการควบคุม 

 - หลักการสู่บหาและแก้ไขึ้

 - หลักการติดตาม  

 - บทุบาทุหน้าทุ้� 

4. ความเสี่่�ยงจากการทุุจริตด้้านการบัญช่่และการเงิน

 - รูปแบบการทุุจัริตด้านการบัญช่้และการเงิน

 - การตรวจัจัับ ป้องกัน และแก้ไขึ้  

5. กรณี่ศึึกษาการทุุจริต

 - วิเคราะห์สูาเหตุ

    - แนวทุางป้องกันและแก้ไขึ้

วันทุ่�สี่อง :

1. ความเสี่่�ยงจากการทุุจริตด้้านเทุคโนโลย่ยุคใหม่

 - ประเภทุความเสู้�ยง

 - การตรวจัจัับ ป้องกัน และแก้ไขึ้

2. ความสี่ำาคัญของระบบ Compliance กบัการบรหิารความ

เสี่่�ยงด้้านการทุุจรติ

 - โครงสูร้างและกระบวนการ Compliance ทุ้�ม้

      ประสูิทุธีิภาพื่

 - การปฏิิบัติตามจัริยธีรรมและจัรรยาบรรณี (Ethics  

      Compliance)

 - การวิเคราะห์ผ่ลจัาก Compliance เพื่่�อประเมิน

      ความเสู้�ยงด้านการทุุจัริต

3. การจดั้ระบบการแจ้งเบาะแสี่ทุ่�ม่ป็ระสี่ทิุธภิาพุ

 - โครงสูร้างและบทุบาทุหน้าทุ้�

 - กระบวนการแจั้งเบาะแสูทุ้�ด้

 - การจััดการเร่�องทุ้�ได้รับ 

 - การรายงาน

4. กรณี่ศึึกษาการทุุจริต

 - วิเคราะห์สูาเหตุ

 - แนวทุางป้องกันและแก้ไขึ้

หัวข้อการบรรยาย กรณี่ศึึกษา และฝึึกป็ฏิิบัติ

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี   8,000 บาท

• บุคคลทั่วไป               8,500 บาท

สี่มัครอบรมออนไลน์ได้้ทุ่� www.tfac.or.th 

เลขทุ่� 133 อาคารสี่ภาวิช่าช่่พุบัญช่่ ถ้นนสีุ่ขุมวิทุ 21 (อโศึกมนตร่) แขวงคลองเตยเหน้อ เขตวัฒนา กรุงเทุพุฯ 10110

โทุร. 02 685 2500 สี่่วนป็ฏิิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2504, 2555-2559 และ 2508-2510 E-mail: training@ftac.or.th 

สี่่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th    @TFAC.FAMILY

สี่ิ�งทุ่�ผูู้้เข้าอบรมต้องเตร่ยมในการอบรม Online

   1. Computer/ Laptop/ Smart Phone/ Tablet

   2. ไมโครโฟน หูฟัง และกล้อง

   3. ติด้ตั�งโป็รแกรม Microsoft Teams

• อ้เมลทุ้�ใช่้ลงทุะเบ้ยนเขึ้้าอบรม ต้องเป็นอ้เมลเด้ยวกันกับทุ้�ใช่้ลงทุะเบ้ยน Microsoft Teams

• สูามารถัเขึ้้าอบรมได้เฉพื่าะผู่้ลงทุะเบ้ยนเทุ่านั�น หากพื่บบุคคลอ่�นทุ้�ไม่ได้ลงทุะเบ้ยนเขึ้้าร่วมอบรม สูภาวิช่าช่้พื่บัญช่้ขึ้อสูงวนสูิทุธีิ์ในการเก็บค่าใช่้จั่ายเพื่ิ�มเติม


