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คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.)ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนัก

ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา“การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA)”การ

นําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนํามาใชในองคกรจะเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการ

ดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริตหากมีการกระทําทุจริตเกิดข้ึนองคกรก็สามารถรับทราบอยางรวดเร็ว

และหาวิธีการท่ีจะบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหเหลือนอยท่ีสุดเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว

โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําเพ่ือเปนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทํามาตรการ

ควบคุมภายในตอไป  

 

 

งานบริหารความเส่ียง 

กองนโยบายและบริหารความเส่ียง 

ฝายนโยบายและแผน 
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ความเปนมา  

การกีฬาแหงประเทศไทย ไดนําเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (IntegrityandTransprarencyAssessment : ITA) มาใชในการประเมินการดําเนินงาน

ของหนวยงาน เพ่ือยกระดับความโปรงใสซึ่งจะสนับสนุนใหค าดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index :CPI) ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเปนเกณฑประเมินผลสําคัญทางยุทธศาสตรในระดับ

ตางๆของชาติ ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐยกระดับการดําเนินงานใหโปรงใสและตอตานการทุจริตในองคกร 

โดยสนับสนุนใหหนวยงานในภาครัฐดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยการกีฬาแหงประเทศไทยไดให

ความรูตามคูมือจริยธรรม จรรยาบรรณ ความขัดแขงทางผลประโยชน ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วา

ดวยระมวลจริยธรรมของผูวาการ พนักงานและลูกจางของการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2553 ประมวล

จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

ท้ังนี้ เกณฑการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีการ

ประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกร เก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ

การปฏิบ ัต ิที ่อาจจะเกิดผลประโยชนท ับซอน เพื ่อกําหนดมาตรการสําคัญในการปองกันการทุจริต 

การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได การแกปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญ

และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดมากําหนด

เปนมาตรการในการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
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คํานิยาม ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน 

1. การทุจริต 

ทุจริตในภาครัฐ หมายความวา ทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
“ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติ 

หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือกระทําการอัน
เปน ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ
ทรัพยสินของ แผนดิน  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบงเปน 3 ดาน (Function Based)  
1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกใน

การ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและ ตําแหนงหนาท่ี   
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ   

2. สินบน 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเสนอวาจะให สัญญาวาจะให มอบใหการ
ยอมรับ การใหหรือการรองขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะจูงใจใหกระทํา
การหรือไมกระทําการท่ีขัดตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด หมายถึง   
- ทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได เชน เงิน ท่ีดิน รถ เปนตน  
- ประโยชนอ่ืนใด เชน การสรางบานหรือตกแตงบานโดยไมมีคิดราคา หรือคิดราคาต่ํา 

3. ผลประโยชนทับซอน  

ผลประโยชนทับซอน (Conflictof Interest)หรือ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม (ConflictofInterest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปน
บอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศไดใหความหมายเรื่องผลประโยชนทับซอน วาหมายถึง สถานการณหรือ
การกระทําของบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตนเขา
มาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจ
เกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่ง
ผิดปกติแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึง
ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยูเฉพาะใน 
รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิน 
จําแนกรูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ   

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซ่ึงผลประโยชนตางๆ ไมวาจะเปน 
ทรัพยสิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะ เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชนตางๆ นั้น ไดสงผลใหการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐใน
การดําเนินการ ตามอํานาจหนาท่ี   

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts)เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะเปน 
เจาของบริษัทท่ีทําสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติ สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแยง หรือเรียกไดวาเปน
ท้ัง ผูซ้ือและผูขายในเวลาเดียวกัน  

3 . ก าร ทํ างาน ห ลั งจ ากออกจากตํ าแห น งหน า ท่ี ส าธารณ ะห รื อห ลั ง เก ษี ยณ  (Post-
employment)เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนิน
ธุรกิจประเภท เดียวกันหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกับหนวยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธจากท่ี
เคยดํารงตําแหนงในหนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัทและตนเอง  

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)ในรูปแบบนี้มีไดหลายลักษณะ 
ไมวาจะเปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการสาธารณะท่ี 
ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวา
โครงการ ของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู   

5. การรูขอมูลภายใน (Inside information)เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ใชประโยชนจากการ 
ท่ีตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง อาจจะไปหา 
ประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง  

6. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage)เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนําเอาทรัพยสินของราชการซ่ึงจะตองใชเพ่ือประโยชน
ของทางราชการเทานั้นไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง หรอืการใชใหผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)เปน 
การท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง หรือ 
การใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .....” ทําใหมีรูปแบบเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวมาแลว
ขางตนอีก 2 กรณี คือ 

 

 



5 
 

8. การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism)หรืออาจจะ 
เรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาท่ีทําใหหนวยงานของตน
เขาทําสัญญากับบริษัทของพ่ีนองของตน  

9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน (Influence) 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีขมขูผูใตบังคับบัญชาใหหยุด
ทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 

ท่ีมา :เอกสารประกอบโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม          
จิตพอเพียง ความอาย และไมทนตอการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจําป 2561 

 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)
ประกอบดวย 

1. Pressure หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ 
2. Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม

ภายในขององคกรมีจุดออน 
3. Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา 
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การบริหารความเส่ียงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการจัดการ ระบุ วิเคราะห ประเมิน และควบคุม
ความเสี่ยง ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม หรือการ
รับสินบน เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือให กกท. มีมาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ีอาจเกิดการ
ทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใชเปนกลไกในการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และประเมินผลดานการปองกันการทุจริตของ 
กกท. 

3. เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดีในการดําเนินงานแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต เปน 3 ดาน (Function Based) ตามคูมือแนวทาง การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต การจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต สําหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของสํานักงาน 
ป.ป.ท. ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกใน
การ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและ ตําแหนงหนาท่ี   
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ   

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงทุจริต 9 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
3. การกําหนดระดับความเสี่ยง (เมทริกส) 
4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
5. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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1. การระบุความเส่ียง  

ข้ันตอนการคนหา และระบุเหตุการณความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยง
เฉพาะเหตุการณทุจริตท่ีสงผลกระทบตอองคกรในดานตางๆ โดยวิธีท่ีหลากหลาย เชน การประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ (Work Shop) การสัมมนา การระดมสมอง หยิบยกประเด็น การสัมภาษณ  หรือการออก
แบบสอบถาม เปนตน 

ตารางระบุความเส่ียง (จากแบบ Checklist ความเสี่ยงการทุจริตสําหรับหนวยงานภาครัฐ ตามคูมือ
แนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ สํานักงาน ป.ป.ท. ป 2563) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

1 การเรียกรับผลประโยชน สินบน การรับของขวัญ 
สินน้ําใจ การเลี้ยงรับรอง เปนตน 

  

2 การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เพ่ือเอ้ือประโยชน
รวมท้ังกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

  

3 การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย รวมท้ังการ
ใหขอมูลเอกสารท่ีเปนเท็จ (คาลวงเวลา, คาเชาบาน 
, คาเบี้ยเลี้ยง , คาพาหนะ ,คาท่ีพัก เปนตน) 

  

4 การดําเนินงานโครงการท่ีแอบแฝง เกินความจําเปน 
ใชงบประมาณไมคุมคา 

  

5 ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ซ้ือขาย
ตําแหนง , การประเมินความดีความชอบ , แตงตั้ง , 
โยกยาย , ระบบอุปถัมภ เปนตน) 

  

6 ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง (การกําหนด 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง , การตรวจรับไม
ตรงกับรูปแบบท่ีกําหนด เปนตน ) 

  

7 การลักลอบใชรหัสผูใชงาน รหัสผานของบุคคลอ่ืนใน
การเขาระบบออนไลน 

  

8 การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 

  

9 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีเพ่ือนําทรัพยสิน
ทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

  

คําอธิบาย 
Known Factor ความเสี่ยงท้ัง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา

มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้า หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว 
Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 

ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (คิดลวงหนาไปกอน) 
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เทคนิคในการระบุความเส่ียง หรือคนหาความเส่ียงการทุจริตดวยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

2. การวิเคราะหความเส่ียงการทุจริต การวิเคราะหความเสี่ยงทางทุจริต เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซ่ึงแสดงถึงคาระดับ
ความเสี่ยง ท้ังนี้กําหนดในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวน
เงินท่ีชัดเจนได 

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา (ยอมรับได) 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ยอมรับได โดยติดตามการควบคุมภายใน) 

สถานะสีสม  : ความเสี่ยงระดับสูง (ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง) 

สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก (ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทันที) 
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เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบาง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอย 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ความรุนแรง คําอธบิาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพยสนิอยางมหันต 

ลงโทษทางวินัยรายแรง 
มีผลกระทบตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคอยางกวางขวาง 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพยสนิมาก 
ลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
มีผลกระทบตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคกร 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสนิมาก 
มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

2 นอย การสูญเสียทรัพยสนิพอสมควร 
ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยคร้ัง 

1 นอยมาก มีการสูญเสียทรัพยสนิเล็กนอย 
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

ระดับความเสี่ยง (Degreeofrisk) แสดงถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
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3. การกําหนดระดับความเส่ียง (เมทริกส) 

 
 

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 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

จากตารางระดับความเสี่ยง (Degreeofrisk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี ไดแก 
เขียว เหลืองสม แดง ซ่ึงทําใหสามารถกําหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแตละประเด็นได 

 

ตารางระดับสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสี) 

ระดับความเส่ียง ชวง
คะแนน 

เขตสี มาตรการควบคุมและบริหารความเส่ียง 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 13– 25 แดง จะตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม
ทัน ที  หรือหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยง การหยุด 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 7– 12 สม จะตองมีมาตรการควบคุมจัดการความเสี่ยงให
อยูในระดับท่ียอมรับได 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 - 6 เหลือง ยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการควบคุม และ
ติดตามในระดับการควบคุมภายใน 

ระดับความเสี่ยงต่ํา 1 - 3 เขียว ยอมรับความเสี่ยง ไมจําเปนตองมีมาตรการ
จัดการเพ่ิมเติม 
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4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 

ความเส่ียงการทุจริต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเส่ียง/รูปแบบพฤติการณ 

ความเส่ียงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

1. การเรียกรับผลประโยชน 
สิ น บ น  ก ารรั บ ขอ งขวัญ 
สินน้ํ าใจ การเลี้ยงรับรอง 
เปนตน 

1) การใหสินบน ของขวัญ สินน้ําใจ การ
เลี้ ย งรับ รอ ง ซ่ึ งจะนํ า ไป สู ก าร เ อ้ื อ
ประโยชนใหกับผูรับจาง 
2) การรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน
ใด ท่ีมูลคาเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

2.84 3.32 9.42 
(สูง) 

2 .ก า ร ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ  เ พ่ื อ เ อ้ื อ
ประโยชนรวมท้ังกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

1) การใชดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ
ยก เว น ระ เบี ย บ ท่ี เอ้ื อป ระ โยช น  มี
ผลประโยชนทับซอน 
2) การเอ้ือประโยชนใหกับผูขออนุญาต
บางรายท่ีคุณสมบัติไมถูกตอง ครบถวน
ตามหลักเกณฑ 

2.08 3.14 6.53 
(ปานกลาง) 

3. การปลอมแปลงเอกสาร
ในการเบิกจาย รวมท้ังการ
ใหขอมูลเอกสารท่ีเปนเท็จ 
(คาลวงเวลา, คาเชาบาน , 
คาเบี้ยเลี้ยง , คาพาหนะ ,
คาท่ีพัก เปนตน) 

1) การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย 
เชน ปลอมลายมือชื่อ แกไขแบบ เอกสาร 
ใบสําคัญรับเงิน บัตรประจําตัวประชาชน 
2) การใชขอมูลเอกสารท่ีเปนเท็จในการ
เบิกจาย 
 

1.61 2.63 4.23 
(ปานกลาง) 

4. การดําเนินงานโครงการท่ี
แอบแฝง เกินความจําเปน 
ใชงบประมาณไมคุมคา 

1) การดําเนินงาน โครงการ ท้ังท่ีไมเปน
ประเด็นสําคัญ โดยใชงบประมาณเกิน
ความจําเปน ไมคุมคา 
2) การประมาณการคาใชจายโครงการ 
เกินความเปนจริง 

2.65 4.18 11.08 
(สูง) 

5. ความไมโปรงใสในการ
บ ริห าร งาน บุ ค คล  (ก าร
ประเมินความดีความชอบ , 
เลื่อนตํ าแหน ง , แตงตั้ ง , 
โยกยาย , ระบบอุปถัมภ) 

๑) การใช ดุลยพินิ จในการพิจารณ า
แ ต งตั้ ง  โย ก ย าย  ป ระ เมิ น ค ว าม ดี
ความชอบใหกับพรรคพวก ระบบเสน
สาย และระบบอุปถัมภ 
 

2.85 2.10 5.98 
(ปานกลาง) 
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ความเส่ียงการทุจริต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเส่ียง/รูปแบบพฤติการณ 

ความเส่ียงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

6. ความไมโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง (การกําหนด 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผู
รับจาง , การตรวจรับไมตรง
กับรูปแบบท่ีกําหนด ) 

1) การกําหนด TOR ท่ีกําหนดขอบเขต
งานหรือเนื้องานเกินความจําเปน 
2) ประสานกับบริษัท/ผูรับจาง ตั้งแต
เริ่มตนเพ่ือกําหนด TOR  
3) การล็อกสเปคท่ีไมเกิดการแขงขัน 
4) การตรวจรับ ไมตรงกับรูปแบบ ท่ี
กําหนด 

3.30 4.60 15.18 
(สูงมาก) 

7 .ก า ร ลั ก ล อ บ ใช ร หั ส
ผูใชงาน รหัสผานของบุคคล
อ่ืนในการเขาระบบออนไลน 

1) การลักลอบใช รหัสผู ใช งาน และ
รหัสผ านของบุคคล อ่ืน โดยไม ได รับ
อนุญาต 
2) การลงทะเบียน เขาระบบออนไลน
เพ่ือปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติหนาท่ีแทนกัน 
 

2.26 2.50 5.65 
(ปานกลาง) 

8 . ก า ร ไม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2562 
 

1) การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ในการรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินสงคลัง(ภายในกําหนดระยะเวลา) 
 

2.24 3.42 7.66 
(สูง) 

9. การนําทรัพยสินของทาง
ราช ก าร ไป ใช ป ระ โย ช น
ส วนตัว (รถยนตของทาง
ราชการ วัสดุสํานักงาน) 

1) ขาดการควบคุม กํากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใชท รัพย สินของทาง
ราชการ 
 

2.60 2.13 5.54 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร กกท. ตอโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริต
ภายในองคกร ในรูปแบบหรือลักษณะตางๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. ผาน
ระบบออนไลน (Google Forms) 
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5. การจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง 
การกีฬาแหงประเทศไทยวิเคราะหและจัดลําดับของความเสี่ยงการทุจริตของ กกท.ประจําป 2563 

โดยสรุปความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในระดับสูงมาก และสูง ซ่ึงจะตองมีมาตรการปองกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได (ระดับปานกลาง และระดับตํ่า) จึงกําหนดมาตรการควบคุม แนวทางและแผนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน ดังนี้ 

ท่ี รูปแบบความเส่ียงการทุจริต ลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

1 ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง (การกําหนด TOR 
เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง , การตรวจรับไมตรงกับ
รูปแบบท่ีกําหนด ) 

ลําดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 15.18) 

2 การดําเนินงานโครงการท่ีแอบแฝง เกินความจําเปน ใช
งบประมาณไมคุมคา 

ลําดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 11.08) 

3 การเรียกรับผลประโยชน สินบน การรับของขวัญ 
สินน้ําใจ การเลี้ยงรับรอง เปนตน 

ลําดับ 3 (ระดับความเสี่ยงสูง = 9.42) 

4 การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 

ลําดับ 4 (ระดับความเสี่ยงสูง = 7.66) 

 

ระดับความเส่ียงสูงมาก(สีแดง) 

ความเส่ียงการทุจริต 
แผนบริหารความเส่ียง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
1. ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจาง (การกําหนด TOR เพ่ือ
เอ้ือประโยชนตอผูรับจาง , การ
ตรวจรับ ไมตรงกับรูปแบบ ท่ี
กําหนด ) 

1) พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
4) คูมือการจัดซ้ือจัดจางของ กกท. 
5) การอบรมใหความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจางฯ 
6) ปรับอัตรากําลังภายในเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใหเพียงพอ 
7) จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
8) การอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
9) การควบคุม กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในการ
ประชุมผูบริหารฝาย/สํานักและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
10) เม่ือพบการกระทําผิดจะตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อยางเครงครัด 
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ระดับความเส่ียงสูง (สีสม) 

ความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารความเส่ียง  
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 

2. การดําเนินงานโครงการท่ี
แอบแฝง เกินความจําเปน      
ใชงบประมาณไมคุมคา 

๑) หลักเกณฑและวิธีการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของสํานัก
งบประมาณ  
2) ขออนุมัติหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
จากผูวาการ ในการจัดทําคําของบประมาณท่ีเปนไปตามความจําเปน และ
เปนภารกิจของหนวยงานโดยใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณท่ีคํานึงถึง ความพรอม หนาท่ี ความเชี่ยวชาญ 
และไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 
3) เสนอคณะกรรมการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณประจําป และงบประมาณจากองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาคําของบประมาณรายจายประจําปกอนเสนอกระทรวงเจาสังกัด 
และสํานักงบประมาณ 
4 ) การประชุมพิจาณาทบทวนแผนปฏิบั ติ งานและแผนการใชจ าย
งบประมาณประจําป (รายไตรมาส) 

 
ความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารความเส่ียง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
3. การเรียกรับผลประโยชน 
สิ น บ น  ก ารรั บ ขอ งขวัญ 
สินน้ํ าใจ การเลี้ยงรับรอง 
เปนตน 

๑) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หล ักเกณฑการรับทรัพยส ินหรือประโยชนอื ่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ.2543 
2) จัดทํามาตรการภายในหนวยงาน และการเผยแพรกิจกรรมเจตจํานงดาน                      
การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปลูกฝงจริยธรรม 
และจิตสํานึกสุจริต 
3) ประกาศนโยบายการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื ่นใด 
พ.ศ.2563 ประกาศวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
4) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของ กกท. ปงบประมาณ 
2563 
5) จัดตั้งศูนยรับรองเรียนกกท. เพ่ือรับขอรองเรียน และดําเนินการตาม
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
5) แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบ ถวงดุลอํานาจ เพื่อลดโอกาสท่ี
เจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งจะกระทําการทุจริต 
6) การอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
7) ดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา กับผูกระทําผิดอยางเครงครัด 
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ความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารความเส่ียง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
4. การไมปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2562 

๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
2) จัดทําบันทึกชี้แจงผูท่ีเก่ียวของถึงแนวทางการดําเนินงาน 
3) จัดทําและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 
พ.ศ. 2563 ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
4) การติดตามในการประชุมฝายและสํานักท่ีรับผิดชอบ และฝายท่ีเก่ียวของ  
 

6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
การกีฬาแหงประเทศไทย ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ แนวทาง 

กิจกรรมควบคุม เพื่อเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต โดยรายงานสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด การควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อพิจารณากิจกรรม
เพ่ิมเติม กรณีอยูในขายท่ียังแกไขไมได 

7. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
การนําผลการรายงานสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือจัดทําทะเบียน และแยกสถานะ 

การทุจริตวายังอยูในระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับไดหรือไม เพ่ือเฝาระวังอยางตอเนื่อง หรือควรมีกิจกรรม
เพ่ิมเติม  

ความเส่ียงการทุจริต สถานะ มาตรการปองกัน / ความเห็นเพ่ิมเติม 
.............. สูงมาก (สีแดง) เกินกวายอมรับได ตองมีกิจกรรมเพ่ิมเติมทันที 
.............. สูง (สีสม) เกินกวายอมรับได ตองมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
.............. ปานกลาง(สีเหลือง) ยอมรับได ควรมีความเห็นเพ่ิมเติมและเฝาระวัง 
.............. เขียว (ต่ํา) ยอมรับได ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

8. การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง  
 จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวม มีการแสดงสถานะของการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตวาอยูในระดับใด สีใด เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 

9. การรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริต ตามแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสนอผูบริหารและคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กกท.ในการดําเนินงานตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของ ป.ป.ช. ดานการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น อยางสมํ่าเสมอ เปนรายไตรมาสเพ่ือใหสามารถเฝาระวัง ติดตามการบริหารความเสี่ยงไดตามแผนท่ี
กําหนด และปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมไดอยางทันทวงที 
 
 

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


