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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 



การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตาน ี

  การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมอง
ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยรวม แล้วก าหนด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นการบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นแนวทางการก าหนดกิจกรรมหรือกระบวนการเพ่ือการป้องกัน หรือลดโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสี่ยงการทุจริต  

  องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง  
   การบริหารความเสี่ยงให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องด าเนินการโดยน าองค์ประกอบต่าง ๆ มา
ผสมผสานกับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยต้องท าเป็นกระบวนการ หรือเป็น
ขั้นตอน องค์ประกอบดังกล่าว มีดังนี้  
 

  1.  สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเ พ่ือ        
การบริหารจัดการจะเริ่มด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในนโยบายทั่วไปขององค์กร ปรัชญาของผู้บริหารใน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงจรรยาบรรณในการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย สภาพแวดล้อมภายในจะมีผลต่อ
การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจรวมถึงการระบุประเมินและก าหนดแนวทางเพ่ือการจัดการกับ  
ความเสี่ยง  
   2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment) การก าหนดวัตถุประสงค์เป็น
การก าหนดสิ่งที่องค์กรต้องการท าให้ส าเร็จหรือบรรลุผล หรือเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ในขั้นตอนนี้ 
องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุ ทธ์ การก าหนด 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) คือ การรวบรวม และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กรอาจ
ต้องเผชิญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
   3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ร่วมกันใน
การวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร สิ่งที่ผู้บริหารควรต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ ปัจจัยเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น แหล่งที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการในการระบุความเสี่ยงอาจใช้วิธีการระดมสมอง วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร หรือวิธีการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้น โดยอาจมีการจ าลองเหตุการณ์ต่าง  ๆ ภายในองค์กร เพ่ือ
วิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความเสี่ยง 
ในขั้นนี้ควรเก็บรวบรวมข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปจ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย และขนาดของ
ความรุนแรง รวมถึงข้อมูลของการด าเนินงาน เพ่ือน ามาศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเสีย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ต่อไป  
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  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการประเมินหาโอกาสและผลกระทบเมื่อมีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น การประเมินจะ
เริ่มจากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมิน เกณฑ์ท่ีก าหนดอาจเป็นได้ทั้งเกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงจะเน้นความส าคัญท้ัง 2 ด้าน คือ  

       4.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่
ระบุไว้ในองค์ประกอบที่ 3 มาประเมินหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด  

       4.2 ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง เป็นการประเมินเพื่อหาระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหาย หากมีเหตุการณ์ที่เกิดจากความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีความรุนแรงในระดับใดจากระดับความ
รุนแรงที่ทราบในขั้นนี้จะมีการจัดล าดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง เพ่ือจะน าความเสี่ยงที่มี
ระดับความรุนแรงสูงมา จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามล าดับก่อนหลังเพ่ือลดความสูญเสียขององค์กร  
 

   5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หรือ/การจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการหรือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ถ้าองค์กรต้องการ
จัดการกับความเสี่ยง จะเริ่มด้วยการจัดท าแผนความเสี่ยง เพ่ือเป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางปฏิบัติที่จะ
ช่วยป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการลดความเสียหายของผลที่อาจเกิดจากความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่ไม่มีการควบคุมหรือมีอยู่ แต่ไม่เพียงพอจะน ามาศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป จาก
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงมีอยู่หลายวิธี ผู้บริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือน าหลายวิธีมาผสมรวมกัน 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและความรุนแรงจากผลกระทบให้อยู่
ในช่วงที่องค์กรยอมรับได้ นอกจากนี้องค์กรสามารถเลือกที่จะปฏิบัติต่อผลกระทบจากความเสี่ยงได้ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  การลดความเสี่ยง (Reduce) หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Avoid) เป็นต้น 

   6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม คือ ส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารงาน การควบคุมจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้วางแผนไว้ 
กิจกรรมการควบคุมยังท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ในขั้นตอนนี้สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การมอบหมาย บุคลากร เพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมการควบคุมโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาถึงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดใช้
อยู่ในปัจจุบัน และสามารถก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ที่ส าคัญควร
ต้องมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงภายในองค์กรให้ชัดเจน เมื่อองค์กรได้ประเมินความ
เสี่ยงและประเมินการควบคุมภายในและพบว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลือ อยู่ภายในองค์กร ผู้บริหารต้องประเมิน
วิธีการจัดการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ในการตัดสินใจเลือกผู้บริหารได้พิจารณาถึง  1. พิจารณาก่อนว่าเป็น
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือไม่  2. เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดกับผลประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไป 3. เมื่อเลือกกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงแล้วให้ก าหนดวิธีการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย  
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   7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึง
การบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา จึงจ าเป็นต้องมีระบบ   
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารข้อมูลถึงกันก็ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหาร
เช่นกัน องค์กรที่มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยแต่ข้อมูลไม่สามารถสื่อสารถึงกันได้ก็ไม่เกิดประโยชน์  
 

   8. การติดตามผลและการทบทวน (Monitoring and Review) ภายหลังได้ด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้ด าเนินการตามแผนแล้วบรรลุผลส าเร็จท าให้เกิด 
ประสิทธิภาพผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการติดตามผล ซึ่งจะเป็นทั้งการประเมินคุณภาพ และติดตามความเหมาะสม
ของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ว่ามีหรือไม่ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมที่ได้ก าหนดไว้
ข้างต้น การติดตามผลจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงที่น ามาใช้มีความเหมาะสม และมี
คุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ทุกระดับภายในองค์กร การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 2 ลักษณะ 
คือ 1. เป็นการติดตามเป็นครั้ง ๆ ตามรอบระยะเวลา หรือ 2. เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการติดตามอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
ทันที นอกจากนีอ้งค์กรควรก าหนดให้มีการจัดท ารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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การประเมินความเสี่ยง 

   การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์  การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กรมขีั้นตอน ดังนี้   

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน   เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน     
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย  
ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้  

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปาน
กลาง 

4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์ หรือ
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/
ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6  
เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 
ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่น
บาท 

1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท 
–  2 แสน

บาท 

2 แสนบาท 
–  1 ล้าน

บาท 

> 1 ล้าน
บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บ
สาหัส 

อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์/การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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  ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิด  (Likelihood) 
  
  ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าคะแนน  ระหว่าง 1 – 3 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน  ระหว่าง 4 - 9 

ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน  ระหว่าง  10 - 16 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 20 - 25 

   2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของ      
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้   

       1) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่
จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   

       2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
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   3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง 
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้   

    1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม  

    2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม  

    3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

    4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 – 25 คะแนน ต้องมี
แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้มีการก าหนด
แนวทางการควบคุม
และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เหมาะสม
เกิดประสิทธิผลต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่
วางไว้ 
 

การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและ
ข้อบังคับที่วาง
ไว้ 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

4 4 16 สูง 1 ฝ่ายนิติ
การและ
พาณิชย์ 

2. งานเครื่องจักรกล
ด้านการพัฒนา งาน
ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลาง  
งานทะเบียนประวัติ
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลาง 
- เพ่ือให้การสนับสนุน
หน่วยงาน/อปท.อื่น
ตามอ านาจหน้าที่ 
- เพ่ือบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลางให้อยู่
ในสภาพที่มีความพร้อม
ส าหรับการใช้งานและ
เพ่ิมอายุการใช้งาน 

1. เครื่องจักร 
กลมีจ านวน
ไม่เพียงพอ
กับความ
ต้องการ 
2. งบประมาณ
มีจ ากัด 
3. เครื่องจักร 
กลและ
รถยนต์
ส่วนกลางมี
อายุการใช้
งานมาก ท า
ให้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมไม่
คุ้มค่า 

1. ให้บริการ
ประชาชนได้
ล่าช้า 
2. ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุง 
3. สิ้นเปลือง
งบประมาณใน
การซ่อมบ ารุง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 4 16 สูง 2 ฝ่าย
เครื่อง 
จักรกล
และยาน 
พาหนะ 
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วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

- เพ่ือควบคุมการใช้
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลางให้
เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
3. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งานทะเบียนพัสดุ 
- เพ่ือให้การบริหารการ
จัดซื้อจัดหาภายใน
องค์กรได้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตาม
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ได้มีการแข่งขันเสนอ
ราคากับทางราชการ
โดยเสรี ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 
- เพ่ือให้การ
ควบคุมดูแล เก็บรักษา 
ตลอดจนการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการเป็นไป
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีโครงการ
ตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
เป็นจ านวน
มาก ท าให้ต้อง
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งละหลาย
โครงการเพ่ือ 
ให้เป็นไปตาม
แผนฯ อาจ
ก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารงาน 
พัสดุของกอง
ช่างเป็นไป
อย่างรีบเร่ง
อาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ 
2. ควบคุมไม่
ทั่วถึงเกิดการ
สูญหาย 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 4 16 สูง 3 ฝ่าย
เครื่อง 
จักรกล
และยาน 
พาหนะ 
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วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

2. พัสดุและ
ทรัพย์สินที่
จัดซื้อ/จัดหา
เพ่ือใช้ใน
กิจการของ 
อบจ.และใช้
แก้ปัญหา
ความเดือน
ร้อนให้แก่
ราษฎร มี
จ านวนมาก
ยากท่ีจะ
ตรวจสอบ
และควบคุม 
อาจสูญหาย
ได้ 

4. การธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถ
ไว้ในหน่วยงาน 
เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถไว้
ในหน่วยงาน 
 
 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่
ขาดขวัญ 
และก าลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. มีการ
ลาออก โอน 
ย้ายของ
เจ้าหน้าที่อยู่
เสมอ 

1. การปฏิบัติ 
งานไม่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 
2. ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 15 สูง 
 
 

4 ฝ่าย
บริหาร 
งาน

บุคคล 

5. การจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพประจ าปี 
- เพ่ือให้ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
ดูแลรักษาอยู่
ในหน่วยงาน
อ่ืน 

ทรัพย์สินหาย
เกิดความ
เสียหายต่อ
ทางราชการ 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

3 4 12 สูง 5 ฝ่าย
ส่งเสริม
การมี

ส่วนร่วม
ของ

ประชา 
ชน 



๑๐ 

 

วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เพ่ือให้บัญชีการรับ-
จ่ายทรัพย์สินถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

2. การสง่มอบ
ทรัพย์สินที่มี
สภาพช ารุด
หรือเสื่อม 
สภาพ 

6. งานติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

1. สถานการณ์
ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ 
2. งบประมาณ
ของอบจ.
ปัตตานีมี
จ านวนจ ากัด
ไม่เพียงพอ
ในการพัฒนา
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 
3. การออก
ตรวจติดตาม
ในช่วงไตร
มาส 3 – 4 
จะมีจ านวน
มาก จึงอาจ
ท าให้ได้ข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจาก
หน่วยงาน
ของรัฐจะได้  
รับการจัดสรร
งบประมาณ
ในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

1. มีความ
เสี่ยงในการ
เดินทางออก
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการในแต่
ละไตรมาส 
2. การด าเนิน
โครงการและ
ติดตาม
ประเมินผล ไม่
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
3. การแก้ไข
ปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนไม่
ครอบคลุมทุก
ปัญหาในพื้นที่ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 4 12 สูง 6 ฝ่ายตรวจ
ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผล

แผนงาน
และ

โครงการ 



๑๑ 

 

วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

7. การจัดท างบประมาณ
รายได้ประจ าปี 
เพ่ือควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในวงเงินที่ก าหนด 

1. ขาดการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 
2. นโยบาย
เร่งด่วน
ระหว่างปี 

ท าให้มีการ
โอนเงินและ
แก้ไขค าชี้แจง
งบประมาณ
รายได้หลาย
รายการ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 4 12 สูง 7 ฝ่ายงบ 
ประมาณ 

8. การส ารวจ ออกแบบ 
ประมาณราคา 
- เพ่ือประโยชน์ด้าน
การใช้สอย 
- เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง 
- เพ่ือใช้งบประมาณ
อย่างประหยัด 

มีโครงการ
ตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จ านวนมาก 
ท าให้การ
ส ารวจออกแบบ
ประมาณ
ราคาเป็นไป
อย่างเร่งรีบ
เกิดข้อ 
ผิดพลาดมาก 

ด าเนิน
โครงการล่าช้า
ไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 4 12 สูง 8 ฝ่าย
ส ารวจ

ออกแบบ 

9. งานบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ือระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 
- เพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 

1. ยังไม่มี
แผนบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงของ
องค์กร 
2. บุคลากร
ขาดความรู้     
ความเข้าใจ
ในการบรหิาร
จัดการความ
เสี่ยง 
 

1. ขาดกรอบ
แนวทางใน
การปฏิบัติ 
งานให้เกิด
ความชัดเจน  
2. การปฏิบัติ 
งานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 3 12 สูง 9 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



๑๒ 

 

วัตถุประสงค์ของงาน/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้รับ    
ผิดชอบ 

โอกาส/
ความถี่ 

ผล 
กระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

10. การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐาน
การประเมิน
ของผู้บังคับ 
บัญชาไม่เท่า
เทียมกัน 
๒. บุคลากร
ไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์
ในการ
ประเมินท า
ให้ไม่ยอมรับ
ผลการ
ประเมิน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ได้รับการ
ประเมินไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
2. การประเมิน 
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนด
ระยะเวลา 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 10 สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน

บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. การมอบหมาย 
เพ่ือให้การก าหนด
นโยบายด้านบุคลากรที่
ชัดเจนและสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์การ
สร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

๑. การมอบ 
หมายงานไม่
ตรงกับความรู้
ความสามารถ 
ของบุคลากร
และไม่ตรง
กับต าแหน่ง 
๒.การมอบ 
หมายงานไม่
ชัดเจน 

1. การปฏิบัติ 
งานไม่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 
และเกิดความ
ล่าช้า 
2. การปฏิบัติ 
งานไม่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2 5 10 สูง 11 ฝ่าย
บริหาร 
งาน

บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกซ้ือจากร้านที่สนิทกับผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเครือญาติ 
2. ด้านการจัดโครงการ/กิจกรรม  อาจมีการเลือกจัดโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็น

การส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล อาจมีการรับบุคคลที่เป็นคนรู้จักหรือเครือญาติเข้ามาท างาน โดยไม่ได้

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่งงาน 
4. ด้านการน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ราชการ  อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
5. ด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เช่น การรับเงินจากลูกหนี้  หรือลูกหนี้ฝากมาช าระเงิน

กับฝ่ายการเงินแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่น ามาช าระหรือน าไปใช้ส่วนตัว 
6. ด้านการลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติงาน โดยลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง 
7. ด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นคนรู้จัก 

หรือเครือญาติกับผู้ที่มาขอใบอนุญาตหรือขอใบรับรอง 

 


