
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินความเส่ียงการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จัดทําโดย 
เทศบาลตําบลนครชัยศร ี

 
 
 
 
 
 



คํานํา  
 

   สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)           
ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการ
ดําเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการที่จะบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของ      
การปฏิบัติงานประจํา การบริหารความเสี่ยง ได้รับมอบหมายให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน          
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี 2566 ซึ่งประเมินความเสี่ยง       
การทุจริตเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร           
 
 
 
 
 
                     จัดทําโดย 

สํานักปลดัเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจรติ 
เทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

  

  ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการเมินคุณธรรมและ     
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กําหนดตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติหน้าที่ 
  2. การใช้งบประมาณ 
  3. การใช้อํานาจ 
  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6. คุณภาพการดําเนินงาน 
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  9. การเปิดเผยข้อมูล 
  10. การป้องกันการทุจริต 
  เทศบาลตําบลนครชัยศรี ได้ประเมินตามตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อย       
ที่ 10.1 การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

การประเมินความเส่ียงการทุจรติ ของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทจุรติ 
1. การระบคุวามเสี่ยง 
     ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- นํารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน 
ของเทศบาลบ่อยคร้ัง ซ่ึงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้าํมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการ
เบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและทําการเบิกเกินกว่าความจริง 

  
 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 

  
 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts) 
- เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทําสัญญาซ้ือของจากบริษัท
ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

  
 

การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ทํางานท่ีได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มท่ี แต่เอา
เวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 

  
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและคุภัณฑ์ (Specification) ท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซ้ือ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  
 
 
 

 
 



หมายเหตุ : Known Factor    – ความเสี่ยงทีเ่คยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือมปีระวัติอยู่แล้ว 
 Unknown Factor  – ความเสี่ยงทีไ่ม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก    
การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจรติ เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การใชท้รพัย์สนิของราชการเพื่อประโยชนธ์ุรกิจส่วนตัว 
- นํารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงาน 
ของเทศบาลบ่อยคร้ัง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่านํ้ามันด้วยตนเอง แต่กลับมี
การเบิกค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและทําการเบิกเกินกว่าความจริง 

 
 

   

การรบัผลประโยชนต์่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลน้ันได้ผลประโยชน์      
จากองค์กร 

 
 

   

การทาํธุรกิจกบัตัวเอง (Self-dealing) เปน็คูส่ญัญา (Contracts) 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทําสัญญาซื้อของจาก
บริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 
 

   

การทาํงานพเิศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทํางานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่      
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

 
 

   

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและคุภัณฑ์ (Specification)       
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ   
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

  
 
 
 

  

 
 
    
  
 
 
 
 
 



3. เมทรกิสร์ะดบัความเสี่ยง 
 ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยมีเกณฑ์ ดังน้ี 
 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคญัของกระบวนงานน้ันๆ (MUST) หมายถึง มคีวาม
จําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการป้องกันไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจําเป็นตํ่า
ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจรติ 
กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 

SHOULD 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและคุภัณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

 
2 
 
 

2 

 

 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มแีนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/ 
User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจรติ 
ระดบัความรุนแรง 

ผลกระทบ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและคุภัณฑ์ (Specification) ทีจ่ัดซื้อ 
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
2 
 

2 

 
  
 
 
 



สรปุตารางเมทริกส์ระดบัความเสี่ยง  
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจรติ 
ระดบัความ
จําเปน็ของ
การเฝ้าระวัง 

ระดบัความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
ความจําเปน็ X 
ความรุนแรง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุและคุภัณฑ์ 
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น     
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
2 
 
 

2 

 
2 
 
 

2 

 
4 
 
 

4 

 
Risk Matrix 

ความจําเปน็ของการเฝ้าระวัง  
ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

3    
2    
1    

 
    ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
    ระดับสูง  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
    ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
    ระดับตํ่า  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
    ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 ดี : จัดการได้ทันที ทกุคร้ังทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บริการ/ ผู้รบัมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจรติ 
คณุภาพ

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดบัต่ํา 
ค่าความเสี่ยง

ระดบัปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดบัสูง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ 
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

 
พอใช้ 

 
 
 

พอใช้ 

  
 
 
 
 
 

 

 
5. มาตรการและการดาํเนินการในการบรหิารจัดการความเส่ียง 
  เทศบาลตําบลนครชัยศรี ได้กําหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประจําปี 2566 จํานวน 7 มาตรการ ได้แก่ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสยีมีส่วนร่วม 
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. มาตรการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
6. การจัดทาํรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง  
 เพ่ือติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการ บรหิารความเสี่ยงการทุจริตในกจิกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง ตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่     
สีเขียว สีเหลือง และสแีดง 
 
 
 
 



7. จัดทาํระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง  
 7.1 สถานะสีแดง Red ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า       
การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
 7.2 สถานะสีเหลือง Yellow ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4, 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดขึ้น
แล้วแต่ยังยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 7.3 สถานะสีเขียว Green ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1, 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ        
ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเน่ือง  
 
ตารางที่ 7 แนวทางบรหิารจัดการความเสี่ยงการดาํเนนิงานที่อาจกอ่ใหเ้กดิทุจรติหรือการขดักนั ระหว่าง  
ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์่วนรวมของเทศบาลตําบลนครชยัศร ี
 

ระบุความเสี่ยงดา้นการดําเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกดิการทจุรติ 

ค่าประเมิน 
ความเส่ียงรวม 

มาตรการและการดาํเนินการใน
การบรหิารจัดการความเสี่ยง 

การใช้ทรัพย์สนิของราชการเพ่ือประโยชน์ 
ธุรกิจส่วนตัว  
- นํารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของ 
ตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล บ่อยคร้ัง 
ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่านํ้ามันด้วยตนเอง แต่
กลับมีการเบิกค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและทําการ
เบิกเกินกว่าความเป็นจริง 
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- จัดกิจกรรมฝกึอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต  
- จัดกิจกรรมฝกึอบรมการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  

การทํางานพิเศษ (Outside employment 
or moonlighting)  
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
จากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน 
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ ที่ 
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
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การจัดซื้อจัดจ้าง  
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ 
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  
- การปกปิดขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ 
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ  
จัดจ้าง หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้า 

 
2 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 



การกาํกบัตดิตาม  
 - กําหนดให้ทุกหน่วยงาน ต้องมีการระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทํางานของ 
หน่วยงานเก่ียวกับการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี และนําเสนอรายงาน
ผู้บังคับบัญชา   
 - กรณีมาตรการท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอหรือเพียงแต่ไม่มีประสิทธิผลหน่วยงานต้องจัดทําแผนปรับปรุงการ 
ควบคุมภายในเพ่ิมเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการท่ีมีอยู่บริหารจัดการ กรณีที่ความเสีย่งมีระดับสูงถึงสูง
มากและ ส่งผลกระทบกับองค์กรสูง จะนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้มาตรการที่
มีอยู่ในแผนมา ปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


