
สรุปรายงานผล
การบรหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยตรวจสอบภายใน 
องคการบรหารสวนจังหวัดปตตานี
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สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
ร่วมกันก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้
ด าเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน  7 หน่วยงาน 
รวมทั้งสิ้น 38 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน  15  กิจกรรม/โครงการ 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   3   กิจกรรม/โครงการ 
3. กองแผนและงบประมาณ    จ านวน   4   กิจกรรม/โครงการ 
4. กองคลัง     จ านวน   4   กิจกรรม/โครงการ 
5. กองช่าง     จ านวน   5   กิจกรรม/โครงการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   4   กิจกรรม/โครงการ 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน   3   กิจกรรม/โครงการ 

 
ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ดังนี้ 

1. ด้านการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีการด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน จ านวน  33 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.84 และ ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่
ล่าช้ากว่าแผน จ านวน  5  กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.16 

2. ด้านการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 38 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ด้านประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถจัดท าแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสม เพียงพอ
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รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการรายงาน
และการติดตามผล 

- การรายงานไม่
ครอบคลุมทุกขั้นตอน 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง มีการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ในการสอบทานและติดตาม
ประเมินผล เพ่ือความถูกต้องและทันเวลาที่
ก าหนด และจัดให้มีการทบทวนรูปแบบและ
ความต้องการใช้รายงานตามความเหมาะสม 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

2. กิจกรรมการขอตั้ง
งบประมาณ 
 

- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ
อย่างไม่ละเอียด 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะ 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

70 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

3. กิจกรรมการบริหาร
และการควบคุม
งบประมาณ 
 

- เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อ
ระเบียบวิธีปฏิบัติอย่าง
ไม่ละเอียด 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานหรือแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ติดตามผลการด าเนินงานการใช้
จ่ายเงินอย่างสม่ าเสมอถูกต้อง ทันเวลา
ของการรายงานการใช้จ่ายเงิน 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

80 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการจัดหา
ทรัพย์สิน 
 

1. คณะกรรมการร่วมจาก
ผู้แทนภาคประชาชน
ไม่มีประสบการณ์ใน
การจัดหาทรัพย์สิน 

2. ราคาในการจัดหา
ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว 

ต่ า 
 
 
 
 
 

 

- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ ง ผู้ปฏิบัติมีการก าหนด
แผนการจัดหาทรัพย์สินที่ชัดเจนและ
ด าเนินการจัดหาตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
แ ล ะ ติ ด ต าม ดู แ ล ให้ มี ก า รแ ต่ งตั้ ง
ผู้ช านาญการเป็นคณะกรรมการร่วมใน
การจัดหาทรัพย์สิน 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

80 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

5. กิจกรรมการใช้
ทรัพย์สินและการ
เก็บรักษาทรัพย์สิน 
 

- ผู้มาขอใช้ทรัพย์สิน  
บางครั้งใช้ทรัพย์สิน
อย่างไม่ถูกวิธี จึงท าให้
เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน 

 

ต่ า - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง มีการใช้และดูแลทรัพย์สิน
ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล และการยืมพัสดุให้ผู้ยืมลง
ลายมือชื่อแสดงเหตุผลและก าหนดวัน
ส่งคืนในทะเบียนยืมทุกครั้ง 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

6. กิจกรรมการ
ซ่อมแซมและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
 

- เจ้าหน้าที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ก่อนที่จะท าการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

ต่ า - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง มีการตรวจสอบ หรือสอบ
ทานทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ และจัดท า
ทะเบี ยนประวัติ และการซ่ อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

70 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 
 

- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ช านาญในขั้นตอนการ
จ าหน่ายและระเบียบ
พัสดุฯ 

 
 
 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง มีการก ากับดูแล
การจ าหน่ายทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ ท าให้ทรัพย์สินที่ช ารุด
สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียน และ
คงเหลือทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

85 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

8. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 
 

- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่วางไว้ 
 

สูง / การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ ง เจ้าหน้ าที่ ขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และไม่
ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ละเอียดรอบคอบก่อนปฏิบัติงาน 
 

จัดประชุมชี้แจงและ อบรมให้
ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ กฎ ห มาย 
ระ เบี ยบ  แล ะข้ อบั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และ 
จั ด ท า ส รุ ป ข้ อ ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ื อ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

80 ฝ่ายนิติการ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 
 

- เจ้าหน้าที่ด้าน IT  
ปรับตัวไม่ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
และไม่มีความรู้
ความสามารถใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้มา
ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

 

สูง / การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ ระดับหนึ่ ง  เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น  IT ใ น ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธี
ปฏิบัติที่ก าหนด 

 

จัดท าแผนในการพัฒนาและ
จัดฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ด้าน IT 
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆและให้มีการ
แลก เปลี่ ยนและถ่ ายทอด
ค ว า ม รู้ ด้ า น เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่ ให้ แก่บุ คลากรใน
องค์กร 

65 ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

10. การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

1. มาตรฐานการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาไม่
เท่าเทียมกัน 

2. บุคลากรไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน ท าให้ไม่
ยอมรับผลการประเมิน 

 

สูง 
 
 
 
 
 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ ร ะ ดั บ ห นึ่ ง  มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นพบว่าเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานโดยไม่
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

จัดให้มีผู้ รับผิดชอบในการ
ต อ บ ข้ อ ส ง สั ย เกี่ ย ว กั บ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ภายในหน่วยงาน และก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 

 

 

80 ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11. การพัฒนาบุคลากร 
 

1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาบุคลากร
ไม่เกิดประสิทธิภาพ 

 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรยังไม่
ทั่ วถึงและไม่ เกิดประสิทธิภาพ  และ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

 

1. เพ่ิมงบประมาณ ในการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

2. จัดให้มีแบบสอบถามความ
ต้องการในการฝึกอบรม 

3. ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย 
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การพัฒนาให้ชัดเจน 

85 ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 

12. การมอบหมาย 
 

1. การมอบหมายงานไม่
ตรงกับความรู้ความ 
สามารถของบุคลากร
และไม่ตรงกับต าแหน่ง 

2. การมอบหมายงานไม่
ชัดเจน 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจกฎหมายระเบียบและข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานท าให้งานเกิดความล่าช้า
และไม่ทันต่อเหตุการณ ์

จัดให้มีการน าฐานข้อมูลด้าน
บุ คลากรและคุณ ลั กษณ ะ
เฉพาะต าแหน่งมาใช้ในการ
พิจารณามอบหมายงาน 

 

80 ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 

13. การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง 

๑. การวางแผนด้าน
อัตราก าลังเกี่ยวกับการ
สรรหาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง มีการด าเนินการ
สรรหาบรรจุและแต่ งตั้ งเป็นไปตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

 
14. การธ ารงรักษา

บุคลากรที่มี
ความสามารถไว้ใน
หน่วยงาน 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ 
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการลาออก โอน 
ย้ายของเจ้าหน้าที่อยู่
เสมอ 

 

สูง 
 
 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง การควบคุมที่มีอยู่ยังท าให้
มีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการ
ลาออกโอน ย้ายอยู่เสมอเนื่องจากขาด
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

ก าหนดนโยบายการเลื่อน
ต าแหน่งและความดี 
ความชอบ โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ถูกต้อง และส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

70 ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 

15. การจัดองค์กร 
 

1. ความไม่เข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาล 

2. โครงสร้างหน่วยงาน
และการจัดอัตราก าลัง
ไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ
หน้าที่ 

 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง มีการพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  และก าหนดโครงสร้ าง
หน่วยงานและจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16. การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมครูผู้สอน
การอ่านอัลกุรอาน 
ตามแนวกีรออาตี 
ประจ าปี 2561 

- ความปลอดภัยในการ
เดินทางของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ซึ่ง
เดินทางมาจากทุก
อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี 
 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ส าเร็จระดับหนึ่ง มีการจัดหาที่พักให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ต่างอ าเภอใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี หรือพ้ืนที่เสี่ยง และ
ก าชับให้ระมัดระวังในการเดินทาง 

การควบคุมเหมาะสมเพียงพอ 90 กองกิจการ
สภา 

17. การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

1. สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีไม่เข้าร่วม
ประชุม 

2. ขาดจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมในการเข้า
ร่วมประชุม 

 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้มีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุม สามารถช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ได้ครบองค์ประชุมใน
ก าหนดเวลาประชุมจนเกือบครบจ านวน
สมาชิกสภาฯ ที่มี 

การควบคุมเหมาะสม 
เพียงพอแล้ว 

80 กองกิจการ
สภา 

18. การจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพประจ าปี 

1. ทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแล
รักษาอยู่ใน
หน่วยงานอื่น 

สูง / การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแล
และติดตามทรัพย์สินให้อยู่ครบถ้วนและ
ทรัพย์สินที่ช ารุดก็ด าเนินการตาม
ระเบียบ 

การควบคุมเหมาะสม 
เพียงพอแล้ว 

80 กองกิจการ
สภา 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. การส่งมอบทรัพย์สิน
ที่มีสภาพช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ 
 

19. การจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่เห็นความส าคัญใน
การประชุมประชาคม 
ว่ามีความส าคัญ
อย่างไร 
 
 

ปาน
กลาง 

 การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้อง
ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 
เห็นประโยชน์ของการประชุมประชาคม
และต้องเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ 

1. ชี้แจงท าความเข้าใจ
บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการให้บริการสาธารณะ
ให้แก่ทุกภาคส่วนและ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญ เห็นประโยชน์
ของการประชุมประชาคม 

3. น าปัญหาความต้องการ
ของประชาชนมา
ตอบสนองความต้องการได้
ครอบคลุม ครบถ้วนทุก
ปัญหา 
 

71 ฝ่ายนโยบาย
และ

แผนงาน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

20. การจัดท าแผน    
การด าเนินงาน 

- การก าหนดห้วงระยะ 
เวลาในการด าเนินงาน
บางโครงการไม่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาให้
แน่นอนได้ จึงต้องก าหนด 
เวลาเพ่ิมขึ้นและเจ้าหน้าที่
ไม่น าแผนการด าเนิน 
งานมาเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องด าเนิน
โครงการตามแผนด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ติดตามผลการด าเนินโครงการ
อย่างสม่ าเสมอ 

71 ฝ่ายนโยบาย
และ

แผนงาน 

21. งานติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 

1. สถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ 

2. งบประมาณของ
อบจ.ปัตตานีมี
จ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอในการพัฒนา
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 

สูง / 1. มีความเสี่ยงในการเดินทางออก
ติดตามและประเมินผลโครงการใน
แต่ละไตรมาส 

2. การด าเนินโครงการและติดตาม
ประเมินผลไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนไม่ครอบคลุมทุกปัญหาใน
พ้ืนที่ 

1. วางแผนการออกติดตาม 
โดยแยกออกเป็นรายไตร
มาส จ านวน 4 ไตรมาส 

2. มีคณะกรรมการจัดท าแผน
พิจารณาและติดตามผล
แผน คณะกรรมการในแต่
ละชุดได้พิจารณาไตร่ตรอง
โครงการ/กิจกรรม 

80 ฝ่ายตรวจ 
ติดตามฯ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การออกตรวจติดตาม
ในช่วงไตรมาส 3 - 
4 จะมีจ านวนมาก 
จึงอาจท าให้ได้ข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากหน่วยงาน
ของรัฐจะได้รับการ
จัดสรรงบ ประมาณ
ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
22. การจัดท า

งบประมาณ 
รายได้ประจ าปี 

1. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. นโยบายเร่งด่วน

ระหว่างปี 
 
 
 
 
 
 

สูง / หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาลที่มี
การยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ ท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความสับสน 

1. ติดตามและศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้ปฏิบัติควรได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

70 ฝ่าย
งบประมาณ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

23. การจัดท างบ
แสดงผล          
การด าเนินงาน 

- เขียนตัวเลขผิด เขียน
ตัวเลขสลับกัน ท าให้
เกิดความคาดเคลื่อน
ในการท างาน ซึ่งไม่
ตรงกับกระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่าย
งบประมาณ (จ่ายจาก
รายรับ) 
 

ต่ า - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง  ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง 

 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 ฝ่ายบัญชี 

24. การจัดท าทะเบียน
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

- รายละเอียดหน้าฎีกา
ไม่ถูกต้อง ผิดหน้า   
ผิดข้อ ผิดหมวด 
 

ต่ า - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง  ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง 
 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 ฝ่ายบัญชี 

25. การบันทึกบัญชีใน
ระบบ e-laas   

1. การยกเลิกฎีกาไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

2. ออกใบเสร็จรับเงิน
ผิดประเภท 
 
 

ปาน
กลาง 

- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง  และผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน และศึกษาระเบียบ ท าให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

ศึกษาขั้นตอนในการจัดท า
บัญชีในระบบ e-laas อย่าง
ต่อเนื่อง 

85 ฝ่ายบัญชี 



 
 

13 
 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

26. การค้างช าระ      
ค่าเช่าที่ดินเขต
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปัตตานี 

1. สัญญาเช่าที่ดินมี
ระยะเวลานาน  
หลายปี 

2. ค่าเช่าที่ดินโดยรวมมี
มูลค่าค่อนข้างสูง 

3. ลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามสัญญา 

4. เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ติดตามด าเนินการ
กับลูกหนี้ค้างช าระ
อย่างต่อเนื่อง 

ปาน
กลาง 

- การเร่งรัดและช าระหนี้ค่าเช่าที่ดินเขต
อุตสาหกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
โดยด าเนินการตรวจทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

80 ฝ่ายจัดเก็บ
รายได้ 

27. การส ารวจ ออกแบบ 
ประมาณราคา 

- มีโครงการตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
จ านวนมาก ท าให้การ
ส ารวจออกแบบ
ประมาณราคาเป็นไป
อย่างเร่งรีบเกิด
ข้อผิดพลาดมาก 
 

สูง / การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ได้มีการประชุมหัวหน้า
ฝ่ายงานเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรคและระดมความคิดเพ่ือ
หาแนวทางแก้ปัญหาเป็นประจ าทุก
เดือน 

ควรถือปฏิบัติตามแผน
คณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่เกิน
ศักยภาพของท้องถิ่นอ่ืน 

75 ฝ่ายส ารวจ
ออกแบบ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

28. การควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงและงาน
ทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น (ถ่ายโอน) 

1. การเขียนรายงาน
การควบคุมงาน
เนื้อหาไม่ครอบคลุม
ไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

2. วัสดุ อุปกรณ์และ
บุคลากรงานซ่อม
บ ารุงมีไม่เพียงพอกับ
ประมาณงาน/ความ
ต้องการของราษฎร 

สูง / 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ระดมความคิด เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน  

2. ตรวจสอบรายงานการควบคุมงานให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด   

3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน/พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

4. รณรงค์ สร้างจิตส านึก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่ง 
ระเบียบ และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
อย่างจริงจัง 

5. จัดซื้อ/จัดหาเครื่องจักรกล
และวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ซ่อมบ ารุงเพ่ิมเติม 

80 ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อม

บ ารุง 

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

1. เครื่องจักรกลมี
จ านวนไม่เพียงพอ
กับความต้องการ 

2. งบประมาณมีจ ากัด 
3. เครื่องจักรกลและ

รถยนต์ส่วนกลางมี
อายุการใช้งานมาก 
ท าให้สิ้นเปลืองค่า
ซ่อมไม่คุ้มค่า 

สูง / 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ระดมความคิด เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน  

2. ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

3. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

 
 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน 

2. เพ่ิมปริมาณเครื่องจักรกล 
โดยจัดซื้อเครื่องจักรกลให้
เหมาะสม 

 
 
 
 

80 ฝ่าย
เครื่องจักร 
กลและยาน 

พาหนะ 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล
และรถยนตเ์พ่ือท าการซ่อมตาม
สภาพข้อเท็จจริง 

5. ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์และ
อะไหล่ 

6. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3. ปรับเปลี่ยนระบบการ
จัดซื้อเครื่องจักรกลและ
รถยนต์ส่วนกลางเป็น
ระบบเช่าเหมาเป็นรายปี 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุง 

30. งานควบคุมการ
ก าจัดขยะอันตราย / 
ขยะติดเชื้อ งานดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานีให้ความรู้
และสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

1. เครื่องจักรกลมีอายุ
ใช้งานมากอยู่ใน
สภาพเก่าไม่คุ้มค่าใน
การซ่อมบ ารุง 

2. ขาดแคลนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ปาน
กลาง 

/ 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ระดมความคิด เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน  

2. ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

3. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

4. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เช่น 
ระบบเตาเผา ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
รถยนต์ เพ่ือท าการซ่อมตามสภาพ
ข้อเท็จจริง 

1. น าเข้าน้ าเสียและขยะติด
เชื้อจากภายนอกเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี เพื่อ
เพ่ิมปริมาณให้กับระบบ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

2. ออกหน่วยร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน เช่น โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ เพ่ือให้
ความรู้และสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

70 ฝ่าย
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ 
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5. ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์และ
อะไหล่ 

6. ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

31. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งานทะเบียนพัสดุ 

1. มีโครงการตั้งจ่ายใน
ข้อบัญญัติฯ เป็น 
จ านวนมาก ท าให้
ต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งละหลาย
โครงการ เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนฯ 
อาจก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ 

 
 
 
 
 
 

สูง / 1. ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ระดมความคิด เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็นประจ าทุกเดือน 

2. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

3. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินประจ าปี 
4. จ าหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ 
5. ก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ตามระเบียบ 
6. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. ลงทะเบียนพัสดุให้ถูกต้อง  

1. มอบหมายงานจัดซื้อ-จัด
จ้างให้พัสดุกลางที่มีอยู่แล้ว
ในกองคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

2. จัดตั้งกองพัสดุ เพ่ือท า
หน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุทั้ง
ระบบให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

80 กองช่าง 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. พัสดุและทรัพย์สินที่
จัดซื้อ/จัดหาเพ่ือใช้
ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและใช้
แก้ปัญหาความเดือน
ร้อนให้แก่ราษฎร มี
จ านวนมากยากที่จะ
ตรวจสอบและควบคุม 
อาจสูญหายได้ 
 

 

32. การจัดซื้อจัดจ้าง 1. การจัดซื้อจัดจ้างมี
ข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความล่าช้า 

 
 
 

สูง - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ส าเร็จระดับหนึ่ง มีการ
ตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อน และมีการวางแผนเพ่ือลด
ความล่าช้า 

การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม
เพียงพอ 

90 กอง
การศึกษา 



 
 

18 
 

ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

33. งานจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) 

- บุคลากรบางส่วนของ
กองการศึกษาฯ และ
สถานศึกษาในสังกัดขาด
ความเข้าใจหลักการแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผน 
พัฒนาการศึกษาสี่ปี 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องติดตามและ
ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ศึกษา ท าความเข้าใจข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

70 กอง 
การศึกษา 

34. งานโครงการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัด 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวชิาชีพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา กระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่เพียงพอ 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องติดตามและ
ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

1. สร้างความตระหนักให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เพียงพอ 

2. อบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

70 กอง
การศึกษา 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการนิเทศ
สถานศึกษาในสังกัด
ไม่เป็นไปตามแผน 
การนิเทศท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการนิเทศ 

3. ด าเนินการนิเทศ
สถานศึกษาในสังกัดให้
เป็นไปตามแผนการนิเทศ 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การนิเทศ 

35. งานพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูมี
รูปแบบไม่หลากหลาย 

2. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่
เป็นไปตามแผน  
การจัดการเรียนรู้ 

3. ขาดสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไม่
ครอบคลุมเนื้อหา ไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ปาน
กลาง 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องพัฒนาตนเอง
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
รูปแบบหลากหลาย มีสื่อและนวัตกรรม
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด  ติดตามและศึกษาข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

1. จัดอบรมและส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองด้านแผนการ
จัดการเรียนรู้สื่อและ
นวัตกรรมและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

2. สร้างความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

70 กอง
การศึกษา 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานควบคุมภายใน 
 
 
 

1. การจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
งานควบคุมภายใน
ยังไม่ทั่วถึง 

2. ขาดการสื่อสารท า
ความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
 

ปาน
กลาง 

 
 
 

 
 
 
 

 

/ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ส าเร็จระดับหนึ่ง มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนางานให้เป็น
สากล และสามารถเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน
ได้ อย่ า งทั่ วถึ งขึ้ นบ น เว็บ ไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
และสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก 

การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม
เพียงพอ 

80 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 

 
 

37. งานตรวจสอบ
ภายใน 
 

1. ไม่มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ปาน
กลาง 

 
 

/ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องติดตาม
และเรียน รู้ ข้ อกฎหมาย  ระเบี ยบ 
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

ศึกษา ท าความเข้าใจข้อ
กฎหมายต่าง ๆ มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน ที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง 

70 
 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที่ 
งาน/กิจกรรม 

 
ความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
( / ) 

ผลการด าเนินงาน/ 
ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการควบคุม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

38. งานบริหาร 
ความเสี่ยง 

1. ยังไม่มีแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร 

2. บุคลากรขาดความรู้     
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการ     
ความเสี่ยง 

สูง 

 

/ หน่วยตรวจสอบภายใน มีการระบุ   
ความเสี่ยง 3 งาน ได้แก่ งานควบคุม
ภายใน งานตรวจสอบภายใน และงาน
บริหารความเสี่ยง ซึ่ งมีการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ยกเว้น
งาน บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย งที่ ยั ง ค งมี        
ความเสี่ยงอยู่แต่ได้มีการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้  ในขั้นตอนของ     
การจัดท าแผนมีความยุ่ งยาก  และ     
การจัดท าแผนของแต่ละส่วนราชการ
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
แผนได้ ไม่ดี เท่ าที่ ควร ประกอบกับ
หน่วยงานภายนอกไม่มีการจัดอบรม
เรื่องดังกล่าวมากนัก 

1. จัดประชุมชี้แจงการจัดท า
แผนให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเข้ารับการ
อบรมให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถสื่อสาร
ให้ทุกส่วนราชการเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป 

70 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 


