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                                                         ส่วนที่ 1  
        บทนำ 

  
1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1   โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

 
 
เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง

ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
3 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1  แทบจะไม่มี 

 
 
เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด
(likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 
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ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต 
 
สีเขียว      หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สีเหลือง    หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สีส้ม        หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง       หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 

 
   ระดับ 

คำอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้  เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล   
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  
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ลำดับ
ที ่

ขั้นตอน             
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

มาตรการควบคุม      
ความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 
 
 

การบริหารการเงิน
งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1.การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ใช้เงินไมเ่กิดประโยชน์กับ
ราชการ 

ต่ำ 1.โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานการเงินการ
คลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
2.โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.กิจกรรมดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ 
4.มาตรการกำหนด
แนวทางปฏิบัติการควบคุม
เบิกจ่ายเงิน 
5.มาตรการซักซ้อมแนว
ทางการดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
6.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

2 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับอันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
2.มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลก
กับการให้บริการหรือการ
พิจารณาการอนุมัติอนุญาต 
3.ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ 

   ต่ำ 1.มาตรการ No Gift 
Policy 
2.มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 
3.กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน โตไปไม่โกง 
4.โครงการ อบจ.พบ
ประชาชน 
5.กิจกรรมการปฏิบัติงาน
การให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล 
6.มาตรการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 



๔ 
 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอน             
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

มาตรการควบคุม      
ความเสี่ยงการทุจริต 

3 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้
ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน 
ขาดความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงาน  

ต่ำ 1.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
3.กิจกรรมชมเชยนักเรียน
ทำความดี 
4.กิจกรรมการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 
 

4 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงานไม่เป็น
ธรรม 

ต่ำ 1.กิจกรรม สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้น
ค่าจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
2.มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจ ัดให มี
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ให สอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่จะ เปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนในปพ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนา ประเทศให “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวช้ี
วัดไววา ในปพ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index 
- CPI) อยูใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให
บรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวม
การประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 
2570) ไดกําหนดตัวชี ้ว ัด ไววา ในปพ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน 
และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการ
รับรู การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2563 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 36 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 แตในสวนของอันดับไดปรับตัวลดลง
เปนลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยาง    
เรงด่วน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ            
ปจจุบัน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของ
รัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ งเนนการกระ
จายอำนาจจาก สวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทอง
ถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญ ในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นนอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
หลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขป
ญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน   ทองถิ่นจะทําได เทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของงอค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.
2566-2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมใยของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ.
2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100 ) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 
คะแนน  

3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

 (1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารส่วนจังหวัดสตูลตอสาธารณชน  
 (2) เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ  

หนาที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤตกิรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
 (3) เพื่อใหการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเปนไปตามหลักธรรมา      
ภิบาล เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

 (4) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต 
ใหสอดคลอง และเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น  
 (5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็งและลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป และมี
คะแนน ITA  97 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570  
 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 95 คะแนน 96 คะแนน 96 คะแนน 96 คะแนน 97 คะแนน 
 
5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน 
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 



๗ 
 

 
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  
5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


