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คํานาํ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงานป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า“การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA)” 

การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนํามาใช้ในองค์กรจะเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่า 

การดําเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหากมีการกระทําทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบอย่าง

รวดเร็วและหาวิธีการท่ีจะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดเพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน

ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจําเพ่ือเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

จัดทํามาตรการควบคุมภายในต่อไป  

 

 

งานบรหิารความเสี่ยง 

กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ความเปน็มา  

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นําเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (IntegrityandTransprarencyAssessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ ่งจะสนับสนุนให้ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index :CPI) ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลสําคัญทางยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
ของชาติ ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดําเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดย
สนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความรู้
ตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ความขัดแข้งทางผลประโยชน์ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการ
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบ ัต ิที ่อาจจะเกิดผลประโยชน์ท ับซ้อน เพื ่อกําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันการทุจร ิต 
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญ
และพบบ่อย นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากําหนด
เป็นมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
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คํานิยาม ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การทุจริต 

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ 

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่น้ัน หรือใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนหรือกระทําการ 
อันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)  
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ ตําแหน่งหน้าที่   
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ   

2. สินบน 

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

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

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflictof Interest)หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ConflictofInterest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้ให้ความหมายเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึง สถานการณ์หรือ
การกระทําของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้า
มาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทําดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ง
ผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่เฉพาะ 
ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน จําแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 
รูปแบบ คือ   

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะ เดียวกันน้ี และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ น้ัน ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการดําเนินการ ตามอํานาจหน้าที่   

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็น 
เจ้าของบริษัทที่ทําสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นน้ีเกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็น
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดํารงตําแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมน้ัน หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง  

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

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

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage)เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนําเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเท่าน้ันไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทํางานส่วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) เป็น 
การที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ 
การใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง ทั้งน้ี เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....” ทําให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 
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8. การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อํานาจหน้าที่ทําให้หน่วยงานของตน
เข้าทําสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน  

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุด
ทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 

ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม          
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจําปี 2561 

 

องคป์ระกอบทีท่าํใหเ้กดิการทุจรติ 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)
ประกอบด้วย 

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

ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน 
3. Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา 
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การบริหารความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการจัดการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุม
ความเส่ียง ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
รับสินบน เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ กกท. มีมาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ีอาจเกิด 
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตของ 
กกท. 

3. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต เป็น 3 ด้าน (Function Based) ตามคู่มือแนวทาง การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต การจัดทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สําหรับภาครัฐและภาคเอกชน ของสํานักงาน 
ป.ป.ท. ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ ตําแหน่งหน้าที่   
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ   

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจรติ 9 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. การกําหนดระดับความเสี่ยง (เมทริกส์) 
4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
5. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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1. การระบคุวามเสี่ยง  

ขั้นตอนการค้นหา และระบุเหตุการณ์ความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียง
เฉพาะเหตุการณ์ทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่างๆ โดยวิธีที่หลากหลาย เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Work Shop) การสัมมนา การระดมสมอง หยิบยกประเด็น การสัมภาษณ์ หรือการออก
แบบสอบถาม เป็นต้น 

ตารางระบุความเสี่ยง (จากแบบ Checklist ความเสี่ยงการทุจริตสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือ
แนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ สํานักงาน ป.ป.ท. ปี 2563) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจรติ ประเภทความเส่ียงการทุจรติ 
Known Factor Unknown Factor 

1 การเรียกรับผลประโยชน์ สินบน การรับของขวัญ 
สินนํ้าใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น 

  

2 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

3 การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย รวมทั้งการ
ให้ข้อมูลเอกสารที่เป็นเท็จ (ค่าล่วงเวลา, ค่าเช่าบ้าน 
, ค่าเบ้ียเลี้ยง , ค่าพาหนะ ,ค่าที่พัก เป็นต้น) 

  

4 การดําเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจําเป็น 
ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 

  

5 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ซื้อขาย
ตําแหน่ง , การประเมินความดีความชอบ , แต่งต้ัง , 
โยกย้าย , ระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น) 

  

6 ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (การกําหนด 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง , การตรวจรับไม่
ตรงกับรูปแบบที่กําหนด เป็นต้น ) 

  

7 การลักลอบใช้รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านของบุคคลอ่ืนใน
การเข้าระบบออนไลน์ 

  

8 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

  

9 การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่เพ่ือนําทรัพย์สิน
ทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

  

คําอธบิาย 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าไปก่อน) 
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เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจรติด้วยวิธกีารตา่งๆ ตามความเหมาะสม ดังนี ้

 

 

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

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังน้ี 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า (ยอมรับได้) 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ยอมรับได้ โดยติดตามการควบคุมภายใน) 
สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง (ต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง) 
สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก (ต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทันที) 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง คําอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก 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 (Degreeofrisk) แสดงถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
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3. การกําหนดระดับความเสี่ยง (เมทริกส์) 

 
 

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 (Degreeofrisk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี ได้แก่ 
เขียว เหลืองส้ม แดง ซึ่งทําให้สามารถกําหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้ 

 

ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 

ระดบัความเสีย่ง ช่วง
คะแนน 

เขตสี มาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 13– 25 แดง จะต้องมีมาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ทันที หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 7– 12 ส้ม จะต้องมีมาตรการควบคุมจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 - 6 เหลือง ยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการควบคุม และ
ติดตามในระดับการควบคุมภายใน 

ระดับความเสี่ยงตํ่า 1 - 3 เขียว ยอมรับความเสี่ยง ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการ
จัดการเพ่ิมเติม 
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4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงการทุจรติ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง/รปูแบบพฤตกิารณ ์

ความเสี่ยงการทุจรติ 

การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

1. การเรียกรับผลประโยชน์ 
สิ นบน  การรั บขอ งข วัญ 
สินนํ้าใจ การเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

1) การให้สินบน ของขวัญ สินนํ้าใจ การ
เลี้ ย งรั บรอง  ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก าร เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 
2) การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด ที่มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

 2.05 3.08 6.31 
(ปานกลาง) 

2 . ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  เ พ่ื อ เ อ้ื อ
ประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ
ยก เ ว้นระ เ บียบที่ เ อ้ื อประ โยชน์  มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ 

2.55 3.76 9.58 
(สูง) 

3. การปลอมแปลงเอกสาร
ในการเบิกจ่าย รวมท้ังการ
ให้ข้อมูลเอกสารท่ีเป็นเท็จ 
(ค่าล่วงเวลา, ค่าเช่าบ้าน , 
ค่าเบ้ียเลี้ยง , ค่าพาหนะ ,
ค่าที่พัก เป็นต้น) 

1) การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 
เช่น ปลอมลายมือช่ือ แก้ไขแบบ เอกสาร 
ใบสําคัญรับเงิน บัตรประจําตัวประชาชน 
2) การใช้ข้อมูลเอกสารที่เป็นเท็จในการ
เบิกจ่าย 
 

1.61 2.63 4.23 
(ปานกลาง) 

4. การดําเนินงานโครงการท่ี
แอบแฝง เกินความจําเป็น 
ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 

1) การดําเนินงาน โครงการ ทั้งที่ไม่เป็น
ประเด็นสําคัญ โดยใช้งบประมาณเกิน
ความจําเป็น ไม่คุ้มค่า 
2) การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
เกินความเป็นจริง 

2.65 4.18 11.08 
(สูง) 

5. ความไม่โปร่งใสในการ
บริ ห า ร ง าน บุคคล  (การ
ประเมินความดีความชอบ , 
เลื่อนตําแหน่ง , แต่งต้ัง , 
โยกย้าย , ระบบอุปถัมภ์) 

๑ )  การใ ช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา
แ ต่ ง ต้ั ง  โ ยกย้ า ย  ประ เมิ นค ว าม ดี
ความชอบให้กับพรรคพวก ระบบเส้น
สาย และระบบอุปถัมภ์ 
 

2.85 2.10 5.98 
(ปานกลาง) 
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ความเสี่ยงการทุจรติ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง/รปูแบบพฤตกิารณ ์

ความเสี่ยงการทุจรติ 

การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

6. ความไม่โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง (การกําหนด 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
รับจ้าง , การตรวจรับไม่ตรง
กับรูปแบบที่กําหนด ) 

1) การกําหนด TOR ที่กําหนดขอบเขต
งานหรือเน้ืองานเกินความจําเป็น 
2) ประสานกับบริษัท/ผู้รับจ้าง ต้ังแต่
เริ่มต้นเพ่ือกําหนด TOR  
3) การล็อกสเปคที่ไม่เกิดการแข่งขัน 
4) การตรวจรับไม่ตรงกับรูปแบบที่
กําหนด 

3.15 4.79 15.08 
(สูงมาก) 

7 . ก า ร ลั ก ล อ บ ใ ช้ ร หั ส
ผู้ใช้งาน รหัสผ่านของบุคคล
อ่ืนในการเข้าระบบออนไลน์ 

1) การลักลอบใช้รหัสผู้ ใ ช้งาน และ
รหัสผ่านของบุคคลอ่ืน  โดยไม่ ไ ด้รับ
อนุญาต 
2) การลงทะเบียน เข้าระบบออนไลน์
เพ่ือปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติหน้าที่แทนกัน 
 

2.26 2.50 5.65 
(ปานกลาง) 

8 .  ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 

1) การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ในการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินส่งคลัง(ภายในกําหนดระยะเวลา) 
 

2.21 3.39 7.49 
(สูง) 

9. การนําทรัพย์สินของทาง
ร าชการ ไป ใ ช้ประ โยช น์
ส่วนตัว  (รถยนต์ของทาง
ราชการ วัสดุสํานักงาน) 

1) ขาดการควบคุม กํากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใ ช้ทรัพ ย์สินของทาง
ราชการ 
 

2.60 2.13 5.54 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร กกท. ต่อโอกาสการเกิดเหตุการณ์ทุจริต
ภายในองค์กร ในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กกท . ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Google Forms) 
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5. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
การกีฬาแห่งประเทศไทยวิเคราะห์และจัดลําดับของความเสี่ยงการทุจริตของ กกท. ประจําปี 2564

โดยสรุปความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูง ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับปานกลาง และระดับตํ่า) จึงกําหนดมาตรการควบคุม แนวทางและแผนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังน้ี 

ที ่ รปูแบบความเสี่ยงการทจุรติ ลําดบัความสาํคญัของความเสี่ยง 
1 ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (การกําหนด TOR 

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง , การตรวจรับไม่ตรงกับ
รูปแบบที่กําหนด ) 

ลําดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 15.08) 

2 การดําเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจําเป็น ใช้
งบประมาณไม่คุ้มค่า 

ลําดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 11.08) 

3 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์รวมทั้ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลําดับ 3 (ระดับความเสี่ยงสูง = 9.58) 

4 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

ลําดับ 4 (ระดับความเสี่ยงสูง = 7.49) 

 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก(สีแดง) 

ความเสี่ยงการทุจรติ 
แผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
1. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง (การกําหนด TOR เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง , การ
ตรวจรับไม่ตรงกับรูปแบบที่
กําหนด)  

1) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของ กกท. 
5) การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
6) เปิดคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้คําปรึกษาในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
7) ปรับอัตรากําลังภายในเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
8) จัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9) การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
10) การควบคุม กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในการ
ประชุมผู้บริหารฝ่าย/สํานักและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
11) เมื่อพบการกระทําผิดจะต้องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 
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ระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) 

ความเสี่ยงการทุจรติ แผนบริหารความเสี่ยง  
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 

2. การดําเนินงานโครงการท่ี
แอบแฝง เกินความจําเป็น 
ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 

๑) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานัก
งบประมาณ  
2) ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
จากผู้ว่าการ ในการจัดทําคําของบประมาณท่ีเป็นไปตามความจําเป็น และ
เป็นภารกิจของหน่วยงานโดยให้ความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คํานึงถึง ความพร้อม หน้าที่ ความเช่ียวชาญ 
และไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
3) เสนอคณะกรรมการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และงบประมาณจากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือ
พิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีก่อนเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด 
และสํานักงบประมาณ 
4) การประชุมพิจาณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี (รายไตรมาส) 

 
ความเสี่ยงการทุจรติ แผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
3 .  ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  เ พ่ื อ เ อ้ื อ
ประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) จัดทํามาตรการภายในหน่วยงาน และการเผยแพร่กิจกรรมเจตจํานง 
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานปลูกฝัง
จริยธรรม และจิตสํานึกสุจริต 
3) จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร กกท. ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2564 
5) จัดต้ังศูนย์รับร้องเรียนกกท. เพ่ือรับข้อร้องเรียน และดําเนินการตาม
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ ถ่วงดุลอํานาจ เพื่อลดโอกาสที่
เจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึงจะกระทําการทุจริต 
6) การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
7) ดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา กับผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด 
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ความเสี่ยงการทุจรติ แผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมควบคุม 
4. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 

๑)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
2) จัดทําบันทึกช้ีแจงผู้ที่เก่ียวข้องถึงแนวทางการดําเนินงาน 
3) จัดทําและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปี 
พ.ศ. 2564 ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
4) การติดตามในการประชุมฝ่ายและสํานักที่รับผิดชอบ และฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
 

6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ แนวทาง 

กิจกรรมควบคุม เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต โดยรายงานสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณากิจกรรม
เพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
การนําผลการรายงานสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือจัดทําทะเบียน และแยกสถานะ 

การทุจริตว่ายังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้หรือไม่ เพ่ือเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง หรือควรมีกิจกรรม
เพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงการทุจรติ สถานะ มาตรการป้องกัน / ความเหน็เพิ่มเติม 
.............. สูงมาก (สีแดง) เกินกว่ายอมรับได้ ต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมทันที 
.............. สูง (สีส้ม) เกินกว่ายอมรับได้ ต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
.............. ปานกลาง(สีเหลือง) ยอมรับได้ ควรมีความเห็นเพ่ิมเติมและเฝ้าระวัง 
.............. เขียว (ตํ่า) ยอมรับได้ ไม่จําเป็นต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวม มีการแสดงสถานะของการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด สีใด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 

9. การรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริต ตามแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสนอผู้บริหารและคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ในการดําเนินงานตามแผนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ป.ป.ช. ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน อย่างสม่ําเสมอ เป็นรายไตรมาสเพ่ือให้สามารถเฝ้าระวัง ติดตามการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนที่
กําหนด และปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที 
 
 

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


