
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต โดยการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อการปองกันการทุจริต   

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร ปจจยั 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดปญหา ท าใหไมบรรลุตามเปาหมายหรือเกิด ผลประโยชนทับซอน   

ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีดังนี้ 

ประเด็นที่คาดวา  
เสี่ยงตอการทุจริต  

รายละเอียด  
พฤติกรรมเสี่ยง  

ระดับความ
เสี่ยง  

การเกิด
การทุจริต 

(5) 

ระดับของ  
ผลกระทบ  

(5) 

มาตรการปองกันและ 
การจัดการความเสี่ยง 

1. ทรัพยสินของ  
ทางราชการสูญ  
หาย 

การใชและเก็บ  
รักษาอุปกรณตาง ๆ  
เชนอุปกรณ กีฬา  
อุปกรณส านัก   งาน อุปกรณ
อาคาร สถานที่ เปนตน 

2  2  มีการท าทะเบียน  
ควบคุมการใชงาน  
และการเบิกจาย  
อุปกรณอยางเปน  
ระบบ 

2. ละทิ้งเวรยาม  
รักษาการณ 

ไมมาปฏิบัติ 
หนาที่ ตามวันและเวลาที่ 
 ไดรับมอบหมาย 

2  2  มีการท าสมุดลงเวลา 
เวรยามรักษาการณ
จัดเวรยามแบบคู  
ติดตั้งกลองวงจร และ 
แตงตั้งผูตรวจเวรยาม 
รักษาการณ 

3. มาปฏิบัติ  
ราชการชากวา  
ก าหนด 

มาปฏิบัติราชการ เกินเวลาที่
ก าหนด 

3  3  มีการท าสมุดลงเวลา 
มาปฏิบัติราชการ  
การแสกนลายนิ้วมือ  
การติดตั้งกลองวงจร 
ปดเพ่ือสังเกตการณ 



 
 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คําอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  นอย  มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 

1  นอยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
 
 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน  
(บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คําอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 

3  ปานกลาง  สรางบรรยากาศในการท างาน
ที่ไม เหมาะสม 

2  นอย  สรางความไมสะดวกในการ  
ปฎิบัติงานบอยครั้ง 

1  นอยมาก  สรางความไมสะดวกในการ  
ปฎิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา  
จาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact) ของ ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

ลําดับ  ระดับความเสี่ยง  ชวงคะแนน 

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเสี่ยงระดับต่ า(Low Risk : L)  1-3 คะแนน 
 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ พิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่ เกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact)  

จัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) 
ใชเกณฑใน การจัดแบง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก   
(Extreme) 

15 - 25  มีมาตรการลดและ
ประเมิน ซ้ าหรือถาย

โอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง  
(High) 

9 - 14  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม 

ปานกลาง  
(Medium) 

4 - 8  ยอมรับความเสี่ยงแตมี  
มาตรการ ควบคุม

ความ เสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า  
(Low) 

1 - 3  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 

 
 



 
 

 

 

 

 

จากแผนภูมิแสดงการประเมินความเสี่ยง เพื่อปองกันการทุจริต สรุปไดวา  

ประเด็นที่ 1 ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย คือ การใชและการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณกีฬา  
อุปกรณส านักงาน อุปกรณอาคารสถานที่นั้น อยูในโอกาสระดับท่ี 2 ความเสี่ยงนอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง  
ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูระดับท่ี 2 เกณฑระดับนอย จึงสงผลกระทบตอบุคคลากรท าใหเกิดความไม
สะดวกในการปฏิบัติงานบอยครั้ง ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดอยูในระดับ 4  



คะแนน เสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง   

ประเด็นที่ 2 ละทิ้งเวรยามรักษาการณ ไมมาปฏิบัติหนาที่ตามวันและเวลาที่ไดรับมอบหมายอยูในโอกาส 
ระดับท่ี 2 ความเสี่ยงนอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูระดับที่ 2 ในเกณฑนอย 
จึง สงผลกระทบตอบุคคลากรท าใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดอยูในระดับปานกลาง 4 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุมความ เสี่ยง  

ประเด็นที่ 3 มาปฏิบัติราชการชากวาก าหนดอยูในโอกาสระดับที่ 3 ความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น 
บางครั้ง ความรุนแรงหรือผลกระทบอยูในระดับที่ 3 สงผลกระทบปานกลาง 
จึงสงผลกระทบตอบุคคลากรท า ใหเกิดการสรางบรรยากาศท่ีไมเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดอยูใน ระดับสูง มี 9 คะแนน และมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง   


