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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัตงิานและการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตาน ี

 

   ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง มีประสิทธิผล 
และมีมาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  

   การจัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น
กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดย
ทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ   

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่ง 
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
            2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ เหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรม
เพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
   3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น   
   4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดก ารความ
เสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง 
และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย
และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

 

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่วางไว้ 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

๑. กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
๒. มาตรการการ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝ่ายนิติ
การและ
พาณิชย์ 

2. งานเครื่องจักรกล
ด้านการพัฒนา งาน
ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลาง 
งานทะเบียนประวัติ
เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลาง 

1. เครื่องจักรกลมี
จ านวนไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
2. งบประมาณมีจ ากัด 
3. เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลางมี
อายุการใช้งานมาก 
ท าให้สิ้นเปลืองค่า
ซ่อมไม่คุ้มค่า 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. ตรวจสอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับโดย
ส่วนรวม 
2. ควบคุมการ
เบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. ตรวจสอบสภาพ
ของเครื่องจักรกล
และรถยนต์ เพ่ือท า
การซ่อมตามสภาพ
ข้อเท็จจริง 
4. ควบคุมการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่ 
5. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วย
การใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 

มกราคม 
2562 

ฝ่ายเครื่อง 
จักรกล
และยาน 
พาหนะ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

3. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งานทะเบียนพัสดุ 

1. มีโครงการตั้งจ่าย
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เป็นจ านวน
มาก ท าให้ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งละหลาย
โครงการ เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนฯ 
อาจก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ 
2. พัสดุและ
ทรัพย์สินที่จัดซื้อ/
จัดหาเพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
และใช้แก้ปัญหา
ความเดือนร้อนให้แก่
ราษฎร มีจ านวนมาก
ยากท่ีจะตรวจสอบ
และควบคุม อาจสูญ
หายได้ 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. ถือปฏิบัติตาม
พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินประจ าปี 
3. จ าหน่ายทรัพย์สิน
ที่เสื่อมสภาพ 
4. ก ากับดูแลการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามระเบียบ 
5. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
6. ลงทะเบียนพัสดุ
ให้ถูกต้อง 
 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝ่าย
เครื่องจักร
กลและ
ยาน 

พาหนะ 

4. การธ ารงรักษา
บุคลากรที่มี
ความสามารถไว้ใน
หน่วยงาน 
 

๑. เจ้าหน้าที่ขาด
ขวัญ และก าลังใจใน    
การปฏิบัติงาน 
๒. มีการลาออก โอน 
ย้ายของเจ้าหน้าที่อยู่
เสมอ 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดให้มีการท า
ข้อตกลงหรือสัญญา
การปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและผลงาน 
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลาในการ
พิจารณาเลื่อนระดับ
และต าแหน่ง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝ่าย
บริหาร 

งานบุคคล 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

5. การจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพประจ าปี 

1. ทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแล
รักษาอยู่ในหน่วยงาน
อ่ืน 
2. การส่งมอบ
ทรัพย์สินที่มีสภาพ
ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 

การลด 
เสี่ยง 

ติดตามเร่งรัด
ประสานงานให้กับผู้
ที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินท าการ
ส่งคืนทรัพย์สินที่
ช ารุดและเสื่อมสภาพ 

30 กันยายน 
2562 

ฝ่าย
ส่งเสริม

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชา 

ชน 

6. งานติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 

1. สถานการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ 
2. งบประมาณของ
อบจ.ปัตตานีมี
จ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอในการ
พัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 
3. การออกตรวจ
ติดตามในช่วง     
ไตรมาส 3 – 4 จะมี
จ านวนมาก จึงอาจ
ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐจะ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

ลดความ
เสี่ยง 

1. วางแผนการออก
ติดตาม โดยแยก
ออกเป็นรายไตรมาส 
จ านวน 4 ไตรมาส 
2. มีคณะกรรมการ
จัดท าแผนพิจารณา
และติดตามผลแผน
คณะกรรมการในแต่
ละชุดได้พิจารณา
ไตร่ตรองโครงการ/
กิจกรรมของ อบจ.
ปัตตานีเป็นอย่างดี 
เพ่ือที่จะตอบสนอง
ความต้องการและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝ่ายตรวจ
ติดตาม
และ

ประเมินผ
ลแผนงาน

และ
โครงการ 

7. การจัดท า
งบประมาณรายได้
ประจ าปี 

1. ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูล 
2. นโยบายเร่งด่วน
ระหว่างปี 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. จัดท าแผนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกครั้ง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลใน
การตั้งงบประมาณให้
ชัดเจนในการตั้งงบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ฝ่ายงบ 
ประมาณ

และ
แผนงาน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

8. การส ารวจ ออกแบบ 
ประมาณราคา 

มีโครงการตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
จ านวนมาก ท าให้
การส ารวจออกแบบ
ประมาณราคาเป็นไป
อย่างเร่งรีบเกิด
ข้อผิดพลาดมาก 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. การค านวณ 
ออกแบบ ตรวจสอบ 
โดยวิศวกร 
2. ตรวจสอบราคา
วัสดุที่ใช้ โดยอ้างอิง
จากพาณิชย์จังหวัด 
และราคาท้องตลาด 
3. ตรวจสอบ
กลั่นกรองความ
ถูกต้องตามสาย
บังคับบัญชา 

มกราคม 
2562 

ฝ่ายส ารวจ
ออกแบบ 

9. งานบริหาร 
ความเสี่ยง 
 

1. ยังไม่มีแผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร 
2. บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยง 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

1. จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
2. คัดเลือกบุคลากร
ที่เก่ียวข้องเข้าอบรม
ให้เกิดความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

10. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

๑. มาตรฐานการ
ประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาไม่เท่า
เทียมกัน 
๒. บุคลากรไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน ท าให้ไม่
ยอมรับผลการ
ประเมิน 

การลด 
ความเสี่ยง 

 

๑. มีระบบการ
ประเมินบุคลากรใน
รูปคณะกรรมการ 
๒. ก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝ่าย
บริหาร 

งานบุคคล 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

11. การมอบหมาย 
 

๑. การมอบหมาย
งานไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรและไม่ตรง
กับต าแหน่ง 
๒. การมอบหมาย
งานไม่ชัดเจน 

การลด 
ความเสี่ยง 

๑. จัดให้มีการน า
ฐานข้อมูลด้านบุคลากร
และคุณลักษณะ
เฉพาะต าแหน่งมาใช้
ในการพิจารณา
มอบหมายงาน 
๒. กฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ฝ่าย
บริหาร 

งานบุคคล 
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การจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 

การด าเนินการป้องกันเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเลือกร้านใดร้านหนึ่งเพียงร้านเดียวเหมือนเป็นการผูกขาด ควรปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้เกิดความโปร่งใส โดยถือประโยชน์ ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นหลัก 

2. การตรวจรับพัสดุและงานจ้างต้องใช้ความละเอียด รอบคอบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 
3. ในการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาจากความเหมาะสม หรือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหา

หรือมีความจ าเป็นเดือนร้อนเป็นล าดับแรก 
4. มีการประกาศรับสมัครงานและวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
5. จัดให้มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
6. แจ้งให้ลูกหนี้มาช าระเงินด้วยตนเองหรือต้องได้รับใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน 
7. มีการน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน และมีสมุดขออนุญาตเมื่อออกนอกพ้ืนที่ 
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย โดยวางตัวเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง 

อ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 

 


