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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต โดยการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อการปองกันการทุจริต 

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหาร ปจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดปญหา ทำใหไมบรรลุตามเปาหมายหรือเกิด ผลประโยชนทับซอน 

ขอ 036 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนทุงฝนวิทยาคาร มดัีงนี�

ประเด็นท่ีคาดวา
เส่ียงตอการทุจริต 

รายละเอียด
พฤติกรรมเส่ียง 

ระดับความเส่ียง
การเกิดการทุจริต

(5) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(5) 

มาตรการปองกันและ
การจัดการความเส่ียง

1. ทรัพยสินของ
ทางราชการสูญ
หาย 

การใชและเก็บ
รักษาอุปกรณตาง 
เชน อุปกรณกีฬา 
อุปกรณสำนักงาน 
อุปกรณอาคาร
สถานท่ี เปนตน

2 2 มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใชงาน
และการเบิกจาย
อุปกรณอยางเปน
ระบบ

2. ละท้ิงเวรยาม
รักษาการณ

ไมมาปฏิบัติหนาท่ี
ตามวันและเวลาท่ี
ไดรับมอบหมาย

2 2 มีการทำสมุดลงเวลา
เวรยามรักษาการณ
จัดเวรยามแบบคู 
ติดต้ังกลองวงจร และ
แตงต้ังผูตรวจเวรยาม
รักษาการณ

3. มาปฏิบัติ
ราชการชากวา
กำหนด

มาปฏิบัติราชการ
เกินเวลาท่ีกำหนด

3 3 มีการทำสมุดลงเวลา
มาปฏิบัติราชการ
การแสกนลายนิ้วมือ 
การติดต้ังกลองวงจร
ปดเพื่อสังเกตการณ



เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดำเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานท่ีไม

เหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกในการ

ปฎิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกในการ

ปฎิบัติงานนานๆครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จาก ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของ ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ

พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

จัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑใน 

การจัดแบง ดังนี ้

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15 - 25 มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้ำหรือถายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง 
(High) 

9 - 14 มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 

ปานกลาง 
(Medium) 

4 - 8 ยอมรับความเส่ียงแตมี
มาตรการ ควบคุมความ

เส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ำ 
(Low) 

1 - 3 ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

(Likelihood x Impact) 



จากแผนภูมิแสดงการประเมินความเสี่ยง เพื่อปองกันการทุจริต สรุปไดวา 

ประเด็นท่ี 1 ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย คือ การใชและการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณกีฬา 

อุปกรณสำนักงาน อุปกรณอาคารสถานท่ีนั้น อยูในโอกาสระดับท่ี 2 ความเส่ียงนอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูระดับท่ี 2 เกณฑระดับนอย จึงสงผลกระทบตอบุคคลากรทำใหเกิดความไม

สะดวกในการปฏิบัติงานบอยครั้ง ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดอยูในระดับ 4 

คะแนน เส่ียงปานกลาง ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

ประเด็นท่ี 2 ละท้ิงเวรยามรักษาการณ ไมมาปฏิบัติหนาท่ีตามวันและเวลาท่ีไดรับมอบหมาย อยูในโอกาส

ระดับท่ี 2 ความเส่ียงนอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูระดับท่ี 2 ในเกณฑนอย จึง

สงผลกระทบตอบุคคลากรทำใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงานบอยครั้ง ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับ

ความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดอยูในระดับปานกลาง 4 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุมความ

เส่ียง 

ประเด็นท่ี 3 มาปฏิบัติราชการชากวากำหนด อยูในโอกาสระดับท่ี 3 ความเส่ียงปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน

บางครั้ง ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูในระดับท่ี 3 สงผลกระทบปานกลาง จึงสงผลกระทบตอบุคคลากรทำ

ใหเกิดการสรางบรรยากาศท่ีไมเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดอยูใน

ระดับสูง มี 9 คะแนน และมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
คะแนนระดับความเส่ียงท่ีสามารถ

ยอมรับได้

ทรัพย์สินของทางราชการสญูหาย 2 2 4

การละทิง้เวรยามรักษาการณ์ 2 2 4

การมาปฏิบติัราชการช้ากว่ากําหนด 3 3 9
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แผนภมูิแสดงการประเมินความเส่ียง เพื่อป้องกันการทุจริต


