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รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียง 

สํารวจ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือ

จัดจาง 

3.30 x 4.60 

= 15.18 

สูงมาก 

2 x 2 = 4 

ปานกลาง 

2 x 2 = 4 

ปานกลาง 

  

2.การดําเนินงานโครงการท่ีแอบ

แฝง เกินความจําเปนใช

งบประมาณไมคุมคา    

2.65 x 4.18 

= 11.08 

สูง 

2 x 1 = 2 

ต่ํา 

2 x 1 = 2 

ต่ํา 

  

3.การเรียกรับผลประโยชน 

สินบน การรับของขวัญ สินน้ําใจ 

การเลี้ยงรับรอง เปนตน 

2.84 x 3.32 

= 9.42 

สูง 

2 x 1 = 2 

ต่ํา 

2 x 1 = 2 

ต่ํา 

  

4.การไมปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 

2.24 x 3.42 

= 7.66 

สูง 

3x 1= 3 

ต่ํา 

3 x 1= 3 

ต่ํา 

  

1.ความไม

โปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจาง 

4.การไมปฏิบัติ

ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

3.การเรียกรับ

ผลประโยชน 

สินบน 

2.การ

ดําเนินงาน

โครงการที่
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเส่ียงณ ไตรมาสท่ี 2/2563 
หนวยงานท่ีประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝายนโยบายและแผน 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใส และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ

จัดซ้ือจัดจาง 
 

ความเส่ียง/โอกาส 1. ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
1) มีระเบียบ กฎหมายเก่ียวของคอนขางมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบ 
2) กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีหลายข้ันตอนโดยอาจมีผูปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวทําใหเกิดความผิดพลาดได 
3) ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจไมเพียงพอหรือมีประสบการณ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนอย 
5) ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

สถานะของการดําเนินการจดัการ
ความเส่ียง 

ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
อยูระหวางดําเนินการ แตยังไมครบถวน 
ดําเนินการครบถวน 
ปรับปรุงแผนฯใหเหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินงาน 1) กําหนดเปนแผนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. ป2563 โดย
ทบทวนคูมือ แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางฯ ป 2560 
2) จัดอบรมพัฒนาความรูแกบุคลากรผูปฏิบัติงานใหเขาใจระเบียบ
ขอกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจางและระเบียบ ขอกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี ่ยวของ (การจัดทําTOR) เมื ่อวันที ่ 3 - 4 มีนาคม 2563 เวลา 
10.30 - 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4 (หองเธียเตอร) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. 
๓) จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
4) จัดทํารายงานการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 รายเดือน 
5) การบริหารจัดการบุคลากรภายในฝายการคลังเพื ่อใหมีความ
เหมาะสมกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6) อยู ระหว างทบทวนการปรับปรุงโครงสราง และเพิ ่มกรอบ
อัตรากําลังของ กกท. ใหมีความเหมาะสม 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเส่ียงณ ไตรมาสท่ี 2/2562  
หนวยงานท่ีประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝายนโยบายและแผน 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง มาตรการสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 
ความเส่ียง/โอกาส 2. การดําเนินงานโครงการท่ีแอบแฝง เกินความจําเปน ใช

งบประมาณไมคุมคา   
๑) การใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2) การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
3) ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

สถานะของการดําเนินการจดัการ
ความเส่ียง 

ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
อยูระหวางดําเนินการ แตยังไมครบถวน 
ดําเนินการครบถวน 
ปรับปรุงแผนฯใหเหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินงาน ๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจาํป ของสํานักงบประมาณ 
2) วิเคราะหผลการดําเนินงานปท่ีผานมาเพ่ือประกอบในการจัดทําคํา
ของบประมาณ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ และงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 1/2560ในวันอังคารท่ี 26 
ธันวาคม ๒๕60 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
4) ปฏิบัติตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
5) ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
6) จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ งานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป (รายไตรมาส) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเส่ียงณ ไตรมาสท่ี 2/2562  
หนวยงานท่ีประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝายนโยบายและแผน 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง จัดทํามาตรการปองกันและจัดการการทุจริตในหนวยงาน 
ความเส่ียง/โอกาส 3. การเรียกรับผลประโยชนสินบน การรับของขวัญสินน้ําใจ การ

เล้ียงรับรอง เปนตน 
1) การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอ้ือผลประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
2) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
3) ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4) การเรียกรับผลประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
 

สถานะของการดําเนินการจดัการ
ความเส่ียง 

ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
อยูระหวางดําเนินการ แตยังไมครบถวน 
ดําเนินการครบถวน 
ปรับปรุงแผนฯใหเหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินงาน ๑) จัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน และมาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต  
2) จัดตั้งศูนยรับรองเรียนกกท. เพ่ือเปนชองทางในการรับขอรองเรียน
ตางๆ และดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนด 
3) จัดอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในและการปองกันการทุจริต เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ หองแกรนด มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มี
รอซ  
4) อยูระหวางเตรียมการจัดอบรมใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประกาศขอบังคับกกท. วาดวยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณการ
ลงโทษพนักงาน พ.ศ.2652 
5) เผยแพรสื่อประชาสัมพันธการไมรับของขวัญภายในลิฟทโดยสาร
และสื่อออนไลนตางๆ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเส่ียงณ ไตรมาสท่ี 2/2562  
หนวยงานท่ีประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝายนโยบายและแผน 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง ติดตามการควบคุมภายใน 
ความเส่ียง/โอกาส 4. การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน

จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2562 
1) ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมาย
ไมเพียงพอ 
2) ขาดการควบคุม กํากับติดตามหรือตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 
๓) การปรับเปลี่ยนโยกยาย ทําใหทรัพยสินของทางราชการสูญหาย 
4) การพิจารณาสิทธิ์ในการใชทรัพยสินทางราชการ  
 

สถานะของการดําเนินการจดัการ
ความเส่ียง 

ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
อยูระหวางดําเนินการ แตยังไมครบถวน 
ดําเนินการครบถวน 
ปรับปรุงแผนฯใหเหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินงาน 1) มอบหมายหัวหนาหนวยงานควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ การใช
ทรัพยสินทางราชการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเครงครัด  
๒)จัดทําและตรวจสอบทะเบียนควบคุมทรัพยสินของราชการใน
รูปแบบ QR CODE เพ่ือใหตรวจสอบไดถูกตองและครบถวน 
๓) แตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสินของ
ราชการของฝายและสํานัก 
4) การอนุมัติใชวัสดุและครุภัณฑสํานักงานในการปฏิบัติงาน 
5) จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมเชน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง , 
กิจกรรมชมรมพุทธศาสนา เปนตน 
6) จัดทําบันทึกชี้แจงผูท่ีเก่ียวของถึงแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
    6.1 บันทึกท่ี ฝกค. 5104/99 ลงวันท่ี 14 ม.ค.63 เรื่อง ขอให
เรงรัดสงเอกสารหักลางเงินยืม จํานวน 69 สัญญา 

6.2 บันทึกท่ี ฝกค. 5104/ว1167 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง ขอแจงหลักการ การดําเนินการหักลางเงินยืมของ
สมาคมกีฬา 
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7) จัดทําและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจาํป พ.ศ. 2563 ในการปรับปรงุการควบคุมภายใน  

7.1 ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้ง
ท่ี 1/2563 วันท่ี 17 มกราคม 2563 

7.2 ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้ง
ท่ี 2/2563 วันท่ี 30เมษายน 2563 

7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กกท. ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 29 มกราคม 2563 

7.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กกท. ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 24กุมภาพันธ 2563 
8) การติดตามในการประชุมฝายและสํานักท่ีรับผิดชอบ และฝายท่ี
เก่ียวของ  

8.1 ฝายการคลังและฝายพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ จัดการประชุม
กับสมาคมกีฬา วันท่ี 3-7 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
พรอมแนวทางการแกไขปญหาลูกหนี้เงินยืมสมาคมกีฬา 

8.2 ประชุมคณะทํางานสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งท่ี  1/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563 

8.3 ประชุมคณะทํางานสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2563 

8.4 ประชุมคณะทํางานสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 29
พฤษภาคม 2563 
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ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หนวยงานท่ีเสนอขอ ... 

วันท่ีเสนอขอ… 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ  

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 

   

   

   

 

 

............ FIGHT Corruption ............ 


