
 
 
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ท าการคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือบริหารจัดการการทุจริต วางมาตรการควบคุม 
หรือป้องกันการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเชื่อมั่น มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การประเมิน            
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ท าการคัดเลือก โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งมีวงเงินในการจัดชื้อจัดจ้างสูงสุด                
ของหน่วยงาน คือ :  โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลโครงการ 
ชื่อ   : โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ 

๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 
 
 



๓ 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยง 
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 
ป้องกันการทุจริต (ท่ีมีอยู่) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

เขียว เหลือง ส้ม แดง ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

๓  ๒  ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓  ๒  ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(ความจ าเป็นx
ความรุนแรง) 

๑ การก าหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง 
- อาจมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะท่ีเอื้อ

ให้กับผู้ค้ารายใดรายหน่ึงหรือเป็น ผู้รับจ้างท่ีคุ้นเคย 
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมาเป็นคู่สัญญา

ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มี
การก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดั งกล่ าว  มาให้คณะกรรมการ เป็นผู้ ก าหนด                  
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR  เป็นเพียง
การด าเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับเอกชน 

 √ 
 

 √ 
 

  ๒ ๓ ๖  งานพัสดุ 
นายครรชิต 
มุละสีวะ 

๒. การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต ์ 
- น าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมี

การน าไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มท่ีมุ่งหวัง
เฉพาะ 

 √ 
 
 
 
 

 

√ 
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๖ -  
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ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยง 
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 
ป้องกันการทุจริต (ท่ีมีอยู่) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

เขียว เหลือง ส้ม แดง ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

๓  ๒  ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓  ๒  ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(ความจ าเป็นx
ความรุนแรง) 

๓ การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
- การ คัด เ ลื อ กผู้ รั บ จ้ า ง ร าย เ ดิ ม เพร าะ ได้ รั บ

ผลประโยชน์ 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการก าหนด
เงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาท่ีเป็น
พวกเดียวกัน 

- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซ่ึง
จะน าไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

 √ 
 

√ 
 

   ๒ ๓ ๖  งานพัสดุ 
นายครรชิต 
มุละสีวะ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยง 
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 
ป้องกันการทุจริต (ท่ีมีอยู่) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

เขียว เหลือง ส้ม แดง ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

๓  ๒  ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
๓  ๒  ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(ความจ าเป็นx
ความรุนแรง) 

๔  การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม 

TOR หรือ  สัญญา อาจมีการรายงานท่ีไม่ตรง
ข้อเท็จจริง 

- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR 
หรือสัญญา 

- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ าใจกับ 
ผู้รับจ้าง 

 √ 
 

  √ 
 

 ๓ ๓ ๙ - งานพัสดุ 
นายครรชิต 
มุละสีวะ 

๕ การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง 

ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม  TOR หรือ

สัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงาน
ไปก่อนอาจมีการรับสินน้ าใจกับผู้รับจ้าง 

- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้า ท่ี เสมือนเป็น
นายหน้าให้แก่บริษัทท่ีปรึกษา อาจใช้โอกาสใน           
การน ารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และ
แก้ไขประเด็นท่ีคาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่น
ท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณา
ของกรรมการคนอื่นในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 √ 
 

  √ 
 

 ๓ ๓ ๙ -  

 



๖ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ป้องกันการทุจริต 

๑ 
 

การก าหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง 
-   อาจมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะ  ท่ีเอื้อให้กับผู้ค้าราย

ใดรายหน่ึงหรือเป็น ผู้รับจ้างท่ีคุ้นเคย 
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น 

เพื่อก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง 
แต่เป็นการน าร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR  เป็นเพียงการด าเนินการ
ตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

พอใช้ ค่อนข้างสูง (๖) ชี้แจงคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนด
บทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด 
๑. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีการท างานปฏิบัติหน้าท่ีเอาผลประโยชน์
ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง อาทิ 
ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะท่ีเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหน่ึง 
ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาท่ีเป็นพวก
เดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล 

๒ การน าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต ์ 
- น าร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการน าไปแจ้ง

ให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แค่
กลุ่มท่ีมุ่งหวังเฉพาะ 

พอใช้ ค่อนข้างสูง (๖) 

๓ การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
-   การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีมีโอกาส

ใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีเอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาท่ีเป็นพวกเดียวกัน 

- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ าใจ การเลี้ยงรับรอง ซ่ึงจะน าไปสู่           
การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

พอใช้ ค่อนข้างสูง (๖) 

 



๗ 
 

 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

ป้องกันการทุจริต 

๔ การควบคุมงาน 
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือ 

สัญญา อาจมีการรายงานท่ีไม่ตรงข้อเท็จจริง 
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ าใจกับ ผู้รับจ้าง 

อ่อน ค่อนข้างสูง (๘) ๑. รายงานการควบคุมงานของช่างท่ีมีค าสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ          
การควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังน้ี 

- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาต้างแต่ละงวด 
- ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานท่ี ขั้นตอนของการก่อสร้าง 

๒. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อก ากับการรับ
สินน้ าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ  

๕ การตรวจรับงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตาม

แบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยัง

ไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ าใจกับ 
ผู้รับจ้าง 

- คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทท่ี
ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการน ารายงานผลการศึกษามาพิจารณา
ก่อน และแก้ไขประเด็นท่ีคาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วง
ติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

อ่อน ปานกลาง (๗) ๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบาง
รายการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุท่ีในการก่อสร้างตรง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน TOR หรือไม ่
๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นท่ีจริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน 
๓. มีหนังสือหรือค าสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อก ากับการรับ
สินน้ าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ 

 

 

 

 


