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    หลกัการและเหตุผล 
การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  

(Corruption Perceptions Index : CPI)  ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าครึ่งมาตลอด  ส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั ่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพื ่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว 
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการดำเนินงานของ
ส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใส ซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI  ของประเทศสูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนให้ความรู้ตามคู่มือประมวล 
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง     
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ
ความผิด  ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and Transparency Assessment : ITA)  มีการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  ในด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  โดยให้
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  เพ่ือนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะการแสดงให้ประชาชนและสาธารณชนรับรู้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร   นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ได้มากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) ในหน่วยงาน 
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▪ ความหมาย 
ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน 

สถานการณ์ที่่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (lmpact) และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการใช้ 

ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง  
ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของเหตุของแต่ละ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ          
ที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อสียงขององค์กรเป็นสำคัญ  โดยได้รับการสนับสนุนและ      
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง องค์กร 

ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที ่  รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 
▪ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสีย่งการทุจรติ 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้   
ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบ
การทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  การประเมินความเสี่ยง    
การทุจริต  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็น
ช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential)  ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  มีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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▪ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล 

ที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์        
ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย   

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารเสี่ยง มีดังนี้  
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงาน  

บริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ใน  การกำกับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารความ  
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน  
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ 
ทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร   และตระหนักถึงความเสี่ยง 
สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคลอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

3) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้  
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่ องมือที่สำคัญ 
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  

4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ   
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร        
มี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
▪ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน  
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้        
และยอมรับจากผู้ที ่เกี ่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการกำกบัติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ post – decision 
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▪ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  มี 4 กระบวนการ  ดงัน้ี  
1. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก  
2. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง  

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  
3. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวน  

พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรูวาทําไปมี
ความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม  ไมเปดชองวางใหทําการทุจริตเขามาไดอีก  

4. Forecastion : การพยากรณประมาณการสิ่งที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นและปองกัน  ปองปราม       
ลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาใน 
อนาคต (Unknown Factor) 

▪ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้  

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน  
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558) 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่ 
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

▪ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  9  ขัน้ตอน  ดังนี้  
1) การระบุความเสี่ยง 
2) การประเมินสถานะความเสี่ยง 
3) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
6) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
8) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
9) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
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ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
❑ 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
❑ 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่  
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ 
        ทรัพยากรภาครัฐ  
 

Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา /พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ  หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

 √ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสถานะความเสี่ยง 

ความหมายของตารางระดับของความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

       สถานะสีเขียว         : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
       สถานะสีเหลือง       : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังใน 
                                 ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
       สถานะสีส้ม          : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย  
                                 ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม  
       สถานะสีแดง         : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก     

 คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง  
                                 ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

 √   
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ขั้นตอนที่ 3  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ตารางท่ี 3  ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
               SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk  

Level matrix)) 

 
ที่ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

(โอกาส) 
3         2        1 

ระดับความรุนแรง 
 ของผลกระทบ 

(ผลกระทบ) 
3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จำเป็น X รุนแรง 

1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  (รถยนต์ของทางราชการ  
ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

2 2 4 

 

คำอธิบาย : นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องเฉพาะสีแดง ส้ม เหลือง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
    1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3  
      - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง     การทุจริต  ค่าอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
     2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ 
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ขั้นตอนที่ 4  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  

 ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบนั 

ดี พอใช้ อ่อน 
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  (รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุ
สำนักงาน ) 

  
 

 

 
ตารางที่  4  ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต  โดยการ
วิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน)  เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระดับคะแนน (3) ถึง (9) เท่านั้น  โดยค่าคะแนนจากการ
ประเมินจะเป็นดังนี้  

คำอธิบาย  
ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี 1 - 3 

พอใช้ 4  หรือ 5  หรือ 6 
อ่อน 7  หรือ  8  หรือ  9 

 
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
 
 

ดี ต่ำ  
(1) 

ค่อนข้างต่ำ 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  (รถยนต์ของทางราชการ 
ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

พอใช้  
ค่อนข้างต่ำ 

(4) 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

 
 

อ่อน ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 
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➢ คำอธิบาย : เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
ระดับ คำอธิบาย 

ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่า 
จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควร 
มีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้  เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง  รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  
(รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

มาตรการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และนำ
รถยนต์ของ อบจ.สมุทรสาคร กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงาน อบจ.
สมุทรสาคร หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง 
2. กำหนดแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบบันทึกการ  ใช้
รถ (แบบ 4)  
3. จัดทำบัญชีอัตราการใช้สิ ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิงรถยนต์ของ อบจ.
สมุทรสาคร 
4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ  การเก็บรักษาวัสดุ ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งควบคุม กำกับ 
ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร  ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
6. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
7.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบจ.
สมุทรสาคร  
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
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ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4  ตามลำดับความรุนแรงความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดย
วิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบันที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมี
มาตรการเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริต ควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 

 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ตารางท่ี 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที่ 
 

มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 
 

มาตรการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และนำรถยนต์
ของ อบจ.สมุทรสาคร กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงาน 
อบจ.สมุทรสาคร หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง 
2. กำหนดแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง 
(แบบ 3) และแบบบันทึกการ  ใช้รถ (แบบ 4)  
3. จัดทำบัญชีอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ของ อบจ.สมุทรสาคร 
4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ  
การเก็บรักษาวัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ัง
การที่เกี่ยวข้อง 
5. จ ัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เร ื ่อง 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบจ.
สมุทรสาคร พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร  ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
6. จ ัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร  เร ื ่อง 
มาตรการเพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
7.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการ
ทุจริตของ อบจ.สมุทรสาคร  
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง 

การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  (รถยนต์ของทาง
ราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุ
สำนักงาน ) 
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ตารางที่ 6  เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  ออกเป็น 3 สี ได้แก่     
สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
คำอธิบาย : 1. สถานะสีแดง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ 
ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
  2. สถานะสีเหลือง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น แล้วแต่
ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
  3. สถานะสีเขียว ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด 
ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7  นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต  จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ          
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป  โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น  
 • เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง)                             ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 • เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง)                     ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 • ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว)                 

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจรติ 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันความเสีย่งการทุจริต เพิ่มเติม 

- 
 

- 

 

 

 

 

สีแดง 

สีเขียว 

สีเหลือง 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจรติ 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันความเสีย่งการทุจริต เพิ่มเติม 

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  (รถยนต์ของทางราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุ
สำนักงาน ) 

มาตรการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563  และนำรถยนต์ของ อบจ.สมุทรสาคร กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้ง
สำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง 
2. กำหนดแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบบันทึกการ  
ใช้รถ (แบบ 4)  
3. จัดทำบัญชีอัตราการใช้สิ ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของ อบจ.
สมุทรสาคร 
4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ  การเก็บรักษาวัสดุ ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งควบคุม กำกับ 
ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร  ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
6. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีค ุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
7.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบจ.
สมุทรสาคร  
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

 

 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
ความเสี่ยงการทุจรติ 

(สถานะสีเขียว) 
ความเห็นเพิ่มเติม 

- 
 

- 
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ขั้นตอนที่ 8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 8  เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามข้ันตอนที่ 7  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี)  สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ำ  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

ที่ 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจรติ  (เขียว  เหลือง  แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 

 
- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว  (รถยนต์ของทาง 
ราชการ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน ) 

- 

 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9  เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงาน
ผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในรายงาน ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10  
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่ ................................................................. 
หน่วยงานท่ีประเมิน ..................................................................................................................... ................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

       ยังไม่ได้ดำเนินการ 
       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
       เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
.............................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการดำเนินงาน ..................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................... .......................................... 
................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ตารางท่ี 10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ       .............................................................................................................................................. 
วันที่เสนอขอ               .............................................................................................................................................. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม                                            ใหม่ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงการทุจรติขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร 
ครั้งที่ 2/2564   เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564 

         ณ  ห้องประชุมท่าจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 


