
 
 

 

 

 

 

 
การดําเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ ไตรมาส 1 - 2  

(ตุลาคม 63 – มีนาคม 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารความเสี่ยง 
กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 



 
 

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาส 

 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ ไตรมาสที่ 2 
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การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสีย่ง 
สํารวจ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ความไม่โปร่งใสในการจัดซือ้
จัดจ้าง 

3.15 x 4.79 
= 15.08 
สูงมาก 

2 x 2 = 4 
ปานกลาง 

2 x 2 = 4 
ปานกลาง 

  

2.การดําเนินงานโครงการที่แอบ
แฝง เกินความจําเป็นใช้
งบประมาณไม่คุ้มค่า    

2.65 x 4.18 
= 11.08 

สูง 

2 x 1 = 2 
ตํ่า 

2 x 1 = 2 
ตํ่า 

  

3. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์รวมทั้ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.55 x 3.76 
= 9.58 

สูง 

2 x 1 = 2 
ตํ่า 

2 x 1 = 2 
ตํ่า 

  

4.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

2.21 x 3.39 
= 7.49 

สูง 

3x 1= 3 
ตํ่า 

3 x 1= 3 
ตํ่า 

  

1.ความไม่
โปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

4.การไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

3.การไม่
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ 

2.การ
ดําเนินงาน
โครงการท่ี



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2564 
หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง จัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และพัฒนาความเช่ียวชาญในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ความเสี่ยง/โอกาส 1. ความไม่โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบ 
2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวทําให้เกิดความผิดพลาดได้ 
3) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานน้อย 
5) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ดําเนินการครบถ้วน 
ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนนิงาน 1) กําหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. ปี 2564 โดย
ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ปี 2560 
2) จัดการอบรม “การตรวจสอบภายในและการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ” โดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. เมื่อ
วันที่ 25 มี.ค. 64 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และมีการถ่ายทอดสดการบรรยาย ผ่าน Youtube Channel "Audit 
SAT" 
๓) จัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) จัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน 
5) การบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่ายการคลังเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
6) อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง และเพิ่มกรอบอัตรากําลังของ 
กกท. ให้มีความเหมาะสม 
7) จัดให้มีบริการคลินิกจัดซื้อจัดจ้างสําหรับบุคลากร กกท. ทุกวันพุธ 
 



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2564  
หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการสุจรติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 
ความเสี่ยง/โอกาส 2. การดําเนินงานโครงการท่ีแอบแฝง เ กินความจําเป็นใช้

งบประมาณไม่คุ้มค่า   
๑) การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ดําเนินการครบถ้วน 
ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนนิงาน ๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของสํานักงบประมาณ 
2) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบในการจัดทําคํา
ของบประมาณ 
3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน 
และเงินสํารองของ กกท.  
     3.1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 
     3.2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
     3.3 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 
4) ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
6) จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี (รายไตรมาส) 
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงณ ไตรมาสที่ 2/2564  
หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง จัดทํามาตรการป้องกันและจัดการการทุจริตในหน่วยงาน 
ความเสี่ยง/โอกาส 3. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอ้ือประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอ้ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
2) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
3) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4) การเรียกรับผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ดําเนินการครบถ้วน 
ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนนิงาน ๑) จัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต  
2) จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียนกกท. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
ต่างๆ และดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด 
3) จัดการอบรม “การตรวจสอบภายในและการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ” โดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. เมื่อ
วันที่ 25 มี.ค. 64 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และมีการถ่ายทอดสดการบรรยาย ผ่าน Youtube Channel "Audit 
SAT" 
4) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ประกาศข้อบังคับกกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การ
ลงโทษพนักงาน พ.ศ.2652 
5) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญภายในลิฟท์โดยสาร
และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 

 

  



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงณ ไตรมาสที่ 2/2564  
หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามการควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง/โอกาส 4. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน

จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 
1) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
ไม่เพียงพอ 
2) ขาดการควบคุม กํากับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
๓) การปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทําให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 
4) การพิจารณาสิทธ์ิในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  
 

สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ดําเนินการครบถ้วน 
ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนนิงาน 1) มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด  
๒)จัดทําและตรวจสอบทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการใน
รูปแบบ QR CODE เพ่ือให้ตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วน 
๓) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของ
ราชการของฝ่ายและสํานัก 
4) การอนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์สํานักงานในการปฏิบัติงาน 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเร่ืองผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเช่น ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง , 
กิจกรรมชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น 
6) จัดทําบันทึกช้ีแจงผู้ที่เก่ียวข้องถึงแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  
    6.1 บันทึกที่ ฝกค. 5104/99 ลงวันที่ 14 ม.ค.63 เรื่อง ขอให้
เร่งรัดส่งเอกสารหักล้างเงินยืม จํานวน 69 สัญญา 

6.2 บันทึกที่ ฝกค. 5104/ว1167 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง ขอแจ้งหลักการ การดําเนินการหักล้างเงินยืมของ
สมาคมกีฬา 
 



 
 

7) จัดทําและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจําปี พ.ศ. 2564 ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

7.1 ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้ง
ที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 

7.2 ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้ง
ที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 

7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กกท. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 

7.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กกท. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 
8) การติดตามในการประชุมฝ่ายและสํานักที่รับผิดชอบ และฝ่ายที่
เก่ียวข้อง  

8.1 ประชุมคณะทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 

8.2 กําหนดจัดประชุมคณะทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ 2/2564 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หน่วยงานท่ีเสนอขอ ... 

วันที่เสนอขอ… 

ชื่อแผนบริหารความเส่ียงเดมิ  

ชื่อแผนบริหารความเส่ียงใหม่  

ผู้รบัผดิชอบหลัก  

ผู้รบัผดิชอบรองทีเ่กี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
 

ประเดน็ความเสี่ยงหลกั เดิม ใหม่ 

   

   

   

 

 

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


