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คํานาํ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)      

ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง       

ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)” การนําเคร่ืองมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนํามาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกัน

ในระดับหน่ึงได้ว่าการดําเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หากมีการกระทําทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถ

รับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการ

เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา เพ่ือเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยง

การทุจริต และจัดทํามาตรการควบคุมภายในต่อไป  

 

 

กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ความเปน็มา  

 1. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 2018 จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนตํ่ากว่า 50 คะแนน โดยคะแนนเฉล่ีย                        
ทั่วโลกอยู่ที่ 43 คะแนน สําหรับประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลําดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ โดยพิจารณา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ประเทศไทยได้คะแนนเท่าเดิม 6 แหล่ง ได้คะแนนลดลงจากปีก่อนมี 3 แหล่งข้อมูล 
โดยค่าคะแนนที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใส หลักนิติธรรมและปัจจัยเก่ียวกับคอรัปช่ันล้วนมีคะแนนเท่าเดิม สะท้อนถึง
การยกระดับธรรมาภิบาลของประเทศไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นําเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transprarency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมิน
การดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็น
เกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดําเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ได้ให้ความรู้ตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ความขัดแข้งทางผลประโยชน์ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยระมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2. เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการ
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัต ิที ่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื ่อกําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันการทุจร ิต  
การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญ
และพบบ่อย นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากําหนด
เป็นมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

คํานิยาม ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การทุจริต 

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือ

ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่น้ัน หรือใช้
อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนหรือ
กระทําการอันเป็น ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของ แผ่นดิน  
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ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)  
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกใน

การ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ ตําแหน่งหน้าที่   
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ   

2. สินบน 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้การ
ยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหน่ึง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหน่ึงในลักษณะจูงใจให้กระทํา
การหรือไม่กระทําการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง   
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น  
- ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาตํ่า 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความหมายเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึง สถานการณ์ 
หรือการกระทําของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทําดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเร่ืองการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็น
สิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
คํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่เฉพาะใน 

รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ด้วย จําแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ   

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะ เดียวกันน้ี และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ น้ัน ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การดําเนินการ ตามอํานาจหน้าที่   

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ โดยเฉพาะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะ
เป็น เจ้าของบริษัทที่ทําสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นน้ีเกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้
ว่าเป็นทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน  
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3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดํารงตําแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมน้ัน หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง  

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบน้ีมีได้หลายลักษณะ                 
ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ 
ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่า
โครงการ ของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรกึษาสังกัดอยู่   

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จาก
การ ที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนําข้อมูลน้ันไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะ
ไปหา ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง  

6. การใช้ทรพัย์สินของราชการเพือ่ประโยชน์ธรุกจิส่วนตวั (Using your employer’s property 
for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนําเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์
ของ ทางราชการเท่าน้ันไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทํางาน
ส่วนตัว  

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
เป็น การที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง ทั้งน้ี เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ               
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....” ทําให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจากที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

 8. การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อํานาจหน้าที่ทําให้หน่วยงานของตน
เข้าทําสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน  

9. การใช้ อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน                        

 

ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม          
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจรติ (ป.ป.ช.) ประจําปี 2561 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจรติ มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียงการทุจรติ 
1. การระบคุวามเสี่ยง  

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจรติ ประเภทความเส่ียงการทุจรติ 
Known Factor Unknown Factor 

1 การเรียกรับผลประโยชน์ สินบน  
2 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เอ้ือประโยชน์  
3 การนําทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   
4 การให้ข้อมูลเอกสารที่เป็นเท็จ  
5 การจัดโครงการที่แอบแฝง  
6 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

(เช่น ซื้อขายตําแหน่ง ประเมินความดีความชอบ 
แต่งต้ัง โยกย้าย ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น) 

 

7 ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 คําอธบิาย 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูว่้าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้

ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรอืมีประวัติ มีตํานานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าไปก่อน) 
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เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจรติด้วยวิธกีารตา่ง ๆ ดังนี ้

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งแสดงถึงค่าระดับ
ความเสี่ยง ทั้งน้ีกําหนดในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวน
เงินที่ชัดเจนได้ 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า (ยอมรับได้) 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ติดตามการควบคุมภายใน) 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง (ต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง) 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก  (ต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทันที) 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดบั โอกาส คําอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ระดบั ความรุนแรง คําอธบิาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรพัย์สินอย่างมหนัต์ 

ลงโทษทางวินยัร้ายแรง 
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์อย่างกว้างขวาง 

4 สูง มีการสูญเสียทรพัย์สินมาก 
ลงโทษทางวินยัไม่ร้ายแรง 
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรพัย์สินมาก 
มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

2 น้อย การสูญเสียทรพัย์สินพอสมควร 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรพัย์สินเล็กน้อย 
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
 
 

ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

(Impact) 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) 

จากตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี เขียว 
เหลือง ส้ม แดง จะทําให้สามารถกําหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้ 
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ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 
ระดบัความเสีย่ง ช่วง

คะแนน 
เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 13 – 25 แดง ต้ อ งมี ม าตรการควบคุ มความ เสี่ ย งห รือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 7 – 12 ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 3 - 6 เหลือง ยอมรับความเสี่ยง โดยติดตามการควบคุมภายใน 
ระดับความเสี่ยงตํ่า 1 - 2 เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
ประเดน็ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง
1. ความไม่โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 )  มี ร ะ เ บี ยบ  กฎหมาย เ ก่ี ย วข้ อ ง
ค่อนข้ างมากและมีการปรับเปลี่ ยน
ระเบียบอยู่ 
2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลาย
ขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวทําให้เกิดความผิดพลาดได้ 
3) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่
เ พียงพอห รือมีประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานน้อย 
5) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติ
มิชอบ 

4 4 16 
(สูงมาก)

ประเดน็ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง

2. การเรียกรับผลประโยชน์ 1) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอ้ือผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
2) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
3) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติ
มิชอบ 
 

3 5 15 
(สูงมาก)

ประเดน็ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง

3. ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

๑) หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล 
ไม่ชัดเจน  
2) การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
3 )  การเ ปิด เผยข้อมูลของผู้ บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ชัดเจน 
4) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติ
มิชอบ  
 

3 4 12 
(สูง) 
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ประเดน็ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง

4. การนําทรัพย์สินของทาง
ร าชการ ไป ใ ช้ป ระ โยช น์
ส่วนตัว  (รถยนต์ของทาง
ราชการ วัสดุสํานักงาน) 

1) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ 
2) ขาดการควบคุม กํากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใ ช้ทรัพ ย์สินของทาง
ราชการ 
๓ )  การป รับเปลี่ ยนโยก ย้าย  ทํ า ให้
ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 
4) การจํากัดสิทธ์ิในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  
 

3 2 6 
(ปานกลาง)

5. แผนการบริหารความเสี่ยง(มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม)ต่างๆ ตามกลุ่มประเภทรูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลําดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง
สูงมาก สูง และระดับความเสี่ยงปานกลาง ทําให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุม              
ความเสี่ยง การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงกําหนดมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในหน่วยงาน ดังน้ี 
สถานะสีแดง ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

กลุ่มประเภทรูปแบบ / 
พฤติการณ์ความเสี่ยง     

การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยง  
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

1. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

1) การจัดแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
เปิดเผยข้อมูล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) กําหนดแผนอัตรากําลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ 
4) จัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) หากพบว่ามีการกระทําผิดจะต้องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญาอย่างเคร่งครัด 
6) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
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สถานะสีแดง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (ต่อ) 
กลุ่มประเภทรูปแบบ / 

พฤติการณ์ความเสี่ยง   
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

2. การเรียกรับผลประโยชน์ ๑) การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบเพ่ือถ่วงดุลอํานาจและลดโอกาสที่
เจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึงจะกระทําการทุจริต 
2) หากพบว่ามีการกระทําผิดจะต้องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 
3) จัดทํามาตรการภายในหน่วยงานและการเผยแพร่กิจกรรมเจตจํานงด้าน   
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสํานึกสุจริต 
4) จัดต้ังศูนย์รบัร้องเรียน กกท. เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆ 
4) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้บุคคลในหน่วยงาน เพื ่อไม่ให้เก ิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยการฝึกอบรม ส่งเสริมชมรมพุทธศาสนาของหน่วยงาน เป็นต้น 
 

 
สถานะสีส้ม ระดับความเสี่ยงสูง 

กลุ่มประเภทรูปแบบ / 

พฤติการณ์ความเสี่ยง   
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

3. ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 

๑) ทบทวนหลักเกณฑ์ คู่มือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อกฎหมายงานบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญา ในกรณี
กระทําการทุจริตพร้อมสร้างสํานึกในการรักองค์กร  
๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ  
3) จัดทํามาตรการการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 
4) หากพบว่ามีการกระทําผิดจะต้องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 
5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้บ ุคคลในหน่วยงาน เพื ่อไม ่ให ้เก ิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยการฝึกอบรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี เป็นต้น 
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สถานะสีเหลือง ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
กลุ่มประเภทรูปแบบ / 

พฤติการณ์ความเสี่ยง   
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยง  
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

4 .ก า ร นํ าท รั พ ย์ สิ น ขอ ง
ร าชการ ไป ใ ช้ประ โยช น์
ส่วนตัว 

 

1) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2) จัดทําทะเบียนควบคุม เพ่ือตรวจสอบ และกําหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล 
ทรัพย์สินของราชการ โดยมีวงเงินในการประกันการทํางาน โดยแบ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และปฏิบัติงานที่เก่ียวกับทางการเงิน 
3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด 
๔ )  ส่ง เส ริมให้ เ กิดความคิดแยกแยะเ ร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงทางทุจริต 
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงทางทุจริต ดังน้ี 

ที ่ รปูแบบ พฤตกิารณค์วามเสีย่งการทุจรติ ลําดบัความสาํคญัของความเสี่ยง 

1 ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลําดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16) 
2 การเรียกรับผลประโยชน์ ลําดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 15) 
3 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ลําดับ 3 (ระดับความเสี่ยงสูง = 12) 
4 การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ลําดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

7. สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงอยู่ในระดับ                   

ความเสี่ยงสูงมาก สูง และระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกัน                     
การทุจริต ดังน้ี 
 1. ความไม่โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่ามี
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มีหลายขั้นตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับ                    
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 

2. การเรียกรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่
โดยเอ้ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต 
ประพฤติมิชอบ โดยส่วนหน่ึงอาจสอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
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3. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า  มี
หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง บางส่วนไม่ชัดเจน  
 4. การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และขาดการ
ควบคุมกํากับติดตามหรือตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทําให้สูญหาย และการพิจารณาสิทธ์ิในการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ  

8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
   การกํากับ ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในการทุจริต ประจําปี 2562                      
การดําเนินงาน ดังน้ี 
  1. มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานกําชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ประเมินความเสี่ยง                   
การทุจริต  

  2. มอบหมายหัวหน้าหน่วยงาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน                     
กรณีการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

3. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในการทุจริต เสนอที่ประชุมคณะทํางาน
และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

9. การรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่งการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ต่อผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถเฝ้าระวัง ติดตามการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนที่
กําหนด และปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที 
 
 
 
 
 

************************************************* 
 
 


