
วิเคราะห/ผนวก1.1 

(ผนวก 1) 
รายงานการศึกษาและวิเคราะหตามแนวทางและมาตรการ 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
............................. 

 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ใชเปนกรอบทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก มาตรการและแนวทางดําเนินงาน มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วิสัยทัศน 
“สังคมไทยมีวินัย และยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม 

ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
 

พันธกิจแบบบรูณาการ 
  “สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับ
การพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระ
อยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง” 

 
วัตถุประสงคหลัก 

  1.  สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
      ตัวช้ีวดัในระยะ 3-5 ป 
      1)  รอยละของขาราชการ เจาหนาที่ของรฐั และประชาชนที่ผานกระบวนการปลูก
จิตสํานึกมีความเขาใจและประยุกตใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในการปฏิบัติราชการและการ
ดําเนินชวีิต 

ตัวช้ีวดั... 
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      ตัวช้ีวดัในระยะ 5-10 ป 
      2)  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการมีวนิัย คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังคมไทย 
  2.  เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      ตัวช้ีวดัในระยะ 3-5 ป 
      1)  รอยละของโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการดาํเนินงาน 
      2)  จาํนวนเครือขายปองกนัและปราบปรามการทจุริตเพิม่ขึ้นเมือ่เปรียบเทยีบกับปทีผ่านมา 
      3)  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายทีรั่บทราบขอมูลขาวสารดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
      4)  ระดับความสําเร็จของการวางระบบคุมครองผูใหขอมูลขาวสารในแตละสวนราชการ 
      ตัวช้ีวดัในระยะ 5-10 ป 
      5)  ระดับความสําเร็จของการใชส่ือในการตอตานการทุจริต 
  3.  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 
       ตัวช้ีวัดในระยะ 3-5 ป 
      1)  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังขององคกรอิสระดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      2)  รอยละของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
      3)  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสเปนธรรมของ
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
      4)  ระดับความสําเร็จในการยกราง  แกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อตอการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      5)  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกรณีนักการเมืองทุจริต 
      6)  ระดับคะแนนดรรชนีช้ีวัดความโปรงใสในสังคมไทย 
  4.  สังคมรูเทาทัน  รวมคิดปองกันการทุจริต 
      ตัวช้ีวัดในระยะ 3-5 ป 
      1)  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลสารสนเทศการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

2)  รอยละ... 
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      2)  รอยละของการนําผลศึกษาวิจัยดานปองกันและปราบปรามการทุจริตไปใช
ประโยชน 
      3)  รอยละของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานเกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตามที่กําหนดไว 
      4)  ระดับความสําเร็จของกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศที่ดําเนินการภายในรอบป 
 
  โดยที่ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดกําหนดยุทธศาสตรที่
เปนกรอบและแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติไว  4 ยุทธศาสตร  คือ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คณุธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  1.  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 
  3. กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี  ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยม
รวมของชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
  1.  ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 
  2.  เสริมสรางกระบวนการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 
  3.  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
  1.  สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช. 
และองคกรอิสระอ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต 
  2.  สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสูสวน
ทองถ่ิน 
  3.  เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ 
  4.  เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต 
 
 

5. เสริมสราง... 
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  5.  เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
  6.  เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยในภาค
ธุรกิจเอกชน 
  7.  สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 
  8.  จัดทําดัชนวีัดความโปรงใสในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
  1.  สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน
ตอตานการทุจริตอยางเครงครัด  (Code of Conduct) 
  2.  สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทน
พิเศษ 
  3.  สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ 
  4.  สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต 
  5.  สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 
  จากการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต             
กรมสงเสริมการปกครองไดนํามาศึกษา/วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยคํานึงถึงความสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพองคกรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและขอมูลการรายงานเรื่องรองเรียน/กลาวโทษจากสํานักงานเลขานุการกรม ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คณุธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  สรางจิตสํานึกและสงเสรมิการเรยีนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติราชการ 
2. ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  รวมพลังแผนดนิปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อปองกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบของ 

ขาราชการ 
 

2. สรางเครือขาย... 
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2.  สรางเครือขายภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อปองกันการทุจริต 
คอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของขาราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1. กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรณี 

การรองเรียน/กลาวโทษ 
2.  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางบุคลากรมืออาชพีปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  สรางบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูง 
2.  นําระบบอิเล็กทรอนิคมาใชทางขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดใหแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรการ/แนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้นโดยได 
ศึกษาและวิเคราะหตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป ดังกลาวขางตน 
 
 
 
 

................................................ 
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(ผนวก 2) 
การศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบติัหนาที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบติัราชการของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เพื่อประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
.................................. 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยนํา
ขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงขาราชการที่ถูกรองเรียนผานระบบการรับฟงขอรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม /
ลานดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานัก
นายกรัฐมนตรี (ศูนยบริการประชาชน) สํานักงาน ป.ป.ช. จดหมายทางไปรษณีย และมารองเรียนดวยตนเองที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยใชขอมูลจากการรายงานของสํานักงานเลขานุการกรม ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 -2551 มาศึกษาวิเคราะหปจจัยเสี่ยงดังกลาวไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 
ขอมูลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกรองเรียน/กลาวโทษ ท่ี สล.รายงาน 

ประเภทขาราชการที่ถูกรองเรียน  
ประจําป

งบประมาณ 
กลุมขาราชการ สถ. 
ปฏิบตัิหนาท่ีท่ี
สวนกลาง

(กลุมเปาหมาย) 
(กลุมท่ี 1) 

กลุมขาราชการ 
สถ. ปฏิบัติ

หนาท่ีท่ี สถจ./
สถอ. 

(กลุมท่ี 2) 

กลุมผูบริหาร
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
(กลุมท่ี 3) 

กลุมขาราชการ/
พนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

(กลุมท่ี 4) 

 
 

รวม 

พ.ศ.2549 - 2 
(1.52) 

123 
(93.89) 

6 
(4.58) 

131 
(42.12) 

พ.ศ.2550 - 16 
(25.39) 

37 
(58.73) 

10 
(15.87) 

63 
(20.25) 

พ.ศ.2551 1 
(1.23) 

2 
(2.46) 

58 
(71.60) 

20 
(24.69) 

81 
(26.04) 

รวม 1 
(0.36) 

20 
(7.27) 

218 
(79.27) 

36 
(13.09) 

275 
 

 
จากตาราง... 
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จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา  ขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษในหวงป พ.ศ.2549-2551  

ประกอบดวยกลุมผูถูกรองเรียน/กลาวโทษ 4 กลุม คือ 
กลุมที่ 1  เปนกลุมขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ที่สวนกลาง  

(กลุมเปาหมาย) 
กลุมที่ 2  เปนกลุมขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน 

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/สํานกังานทองถ่ินอําเภอ 
กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4  เปนขาราชการกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุม 

ขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  จากขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษในหวงป พ.ศ.2549-2551 ที่ไดศึกษาวิเคราะหดังกลาว       
จะเห็นไดวากลุมผูถูกรองเรียน/กลาวโทษสวนใหญเปนขาราชการ พนักงาน บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4) มิใชขาราชการพลเรือนสามัญจึงไมไดอยูในหลักเกณฑที่จะตองจัดทําตัวช้ีวัด
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่จะดําเนินการ แตเนื่องจากขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษของกลุม
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก
และมีผลกระทบตอการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม จึงเห็นควรดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเปนสถิติใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตอไป เชน สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน       
เปนตน 
  ในขณะเดียวกันจะเห็นไดวามีกลุมขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กลุม
ที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษ รวมจํานวน 21 ราย ประกอบดวย  กลุมที่ 1 เปนขาราชการกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ที่สวนกลาง (กลุมเปาหมาย)  จํานวน 1 ราย และกลุมที่ 2  เปนกลุม
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/
สํานักงานทองถ่ินอําเภอ จํานวน 20 ราย ซ่ึงเมื่อนําขอมูลการถูกรองเรียน/กลาวโทษดังกลาวมาพิจารณาถึง
ปจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําใหขาราชการในสังกัดซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ปฏิบัติหนาที่ราชการที่สวนกลาง จะเห็น
ไดวามีจํานวนเพียง 1 ราย แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหการวิเคราะหปจจัยเสียงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  การปฏิบัติ
หนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดย
การขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความ
ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดังนั้น จึงไดนําขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีถูกรองเรียน/กลาวโทษ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2551 
จากกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มาวิเคราะหมูลเหตุของการรองเรียนไดดังนี้ 
 

1. ขอมูล... 
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  1.  ขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ   
  จากขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงของขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษ กลุมที่ 1 และกลุม
ที่ 2 จํานวน 21 ราย  เปนกลุมขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ  จํานวน 5 ราย  รายละเอียด
ดังนี้ 

ลําดับท่ี ผูถูกรองเรียน/
กลาวโทษสังกดั 

วันท่ีถูกรองเรียน ประเด็นการรองเรียน/กลาวโทษ 

1. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัหนองคาย 

15 กุมภาพนัธ 2549 ชะลอการเรียกบรรจุผูที่สอบข้ึนบัญชีไดทําให
เสียโอกาสในการเขารับราชการ 

2. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัพิจิตร 

2 กรกฎาคม 2550 รับสินบนในการสอบสวนทุจริต 

3. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัมหาสารคาม 

2 กรกฎาคม 2550 เรียกรับเงินในการบรรจุแตงตั้ง โอนยาย
พนักงาน ลูกจาง อปท. รวมมือกับนายก อปท. 
กระทําผิดระเบียบราชการ อาทิ ระเบียบพัสดุ 
เมื่อมีการเบิกจายเงินโครงการตาง ๆ นายก 
อปท.จะตองนาํเงินมาให เรียกรับเงินกรณสีอบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง ขณะดาํรง
ตําแหนงสํานกัสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวดักาฬสนิธุ 

4. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัพัทลุง 

19 กรกฎาคม 2550 มีพฤติกรรมขมขู ขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน 

5. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัแมฮองสอน 

16 กรกฎาคม 2551 รองเรียนขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ
ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง 

2. ขอมูล... 
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  2.  ขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
  จากขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงของขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษ กลุมที่ 1 และกลุม
ที่ 2 จํานวน 21 ราย  เปนกลุมขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติไปในทางที่ทําให
ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม จํานวน 10 ราย  รายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ผูถูกรองเรียน/

กลาวโทษสังกดั 
วันท่ีถูกรองเรียน ประเด็นการรองเรียน/กลาวโทษ 

1. ขาราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

26 มีนาคม 2551 ผูรองขอความเปนธรรม กรณีขาราชการกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินประพฤติตนไม
เหมาะสม มีความสัมพันธฉนัชูสาว 

2. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤศจิกายน 
2549 

ผูใตบังคับบัญชาขอความเปนธรรมในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. ผูบริหารในสังกัดกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

21  พฤศจิกายน 
2549 

ผูใตบังคับบัญชาขอความเปนธรรมในการสอบ
นิติกรในระดบั ซี 8 โดยขอใหกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ินพิจารณาตําแหนงทีเ่หลือโดย
การสอบสัมภาษณ 

4. เจาหนาทีใ่นสงักัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัศรีสะเกษ 

20 ธันวาคม 2549  ผูชวยทองถ่ินอําเภอในจังหวัดศรีสะเกษมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม สรางความแตกแยกใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ขาราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

23 เมษายน 2550 รองเรียนการถกูปรับลดตําแหนงจากสายบริหาร
เปนสายปฏิบตัิใน อบจ. เนือ่งจากการปฏรูิป
ระบบราชการ 

6. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัลพบุรี 

23  เมษายน 2550 รองเรียนการแอบอางชื่อผูวาราชการจังหวดั
ลพบุรีและทองถ่ินจังหวดัลพบุรีเพื่อเรียกรับ
ประโยชนในการสอบแขงขันในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลพบุรี 

 
 

7. ขาราชการ... 
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ลําดับท่ี ผูถูกรองเรียน/

กลาวโทษสังกดั 
วันท่ีถูกรองเรียน ประเด็นการรองเรียน/กลาวโทษ 

7. ขาราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

8 พฤษภาคม 2550 รองเรียนการเปดรับสมัครสอบพนักงานสวน
ตําบลวาไมเปนธรรมสําหรับผูที่สอบภาค ก. 

8. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวดัลพบุรี 

2 กรกฎาคม 2550 สรางจตุคามรามเทพรวมกับผูวาราชการจังหวัด 
และบังคับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซื้อคน
ละ 5 องค และใชเงินของทองถ่ินในการเดนิทาง
ไปสวิสเซอรแลนดและญี่ปุน 

9. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 กรกฎาคม 2550 เรียกเงนิงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดแขงขันชกมวยชิงแชมปโลก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินละ 150,000 บาท 
จํานวน 4 แหง รวม 600,000 บาท 

10. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานทองถ่ิน
อําเภอในจังหวัด
เชียงราย 

25 ธันวาคม 2550 รองเรียนพฤตกิรรมพนักงานและขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

 
  3.  ขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลัก      
ธรรมาภิบาล 
  จากขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงของขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษ กลุมที่ 1 และกลุม
ที่ 2 จํานวน 21 ราย  เปนกลุมขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่โดยการขาด
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จํานวน 6 ราย  
รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี ผูถูกรองเรียน/
กลาวโทษสังกดั 

วันท่ีถูกรองเรียน ประเด็นการรองเรียน/กลาวโทษ 

1. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดัเพชรบรูณ 

15 พฤษภาคม 2549 ขอใหตรวจสอบการร่ํารวยผิดปกติของ
ขาราชการสํานักงานสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ินจังหวดัเพชรบูรณทีป่ฏิบัติงานระหวาง 
มีการสอบแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2. ขาราชการ... 
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ลําดับท่ี ผูถูกรองเรียน/

กลาวโทษสังกดั 
วันท่ีถูกรองเรียน ประเด็นการรองเรียน/กลาวโทษ 

2. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดัลพบุรี 

21 พฤศจิกายน 
2549 

ขาราชการสํานักงานสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ินจังหวดัลพบุรีไดรับความเดือดรอนจาก
การกระทําของผูบริหารในสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินเรียกรองผลประโยชนจาก
การบรรจุแตงตั้งพนักงานทองถ่ิน เรียกรับ
ผลประโยชน (โบนัส) จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และจดัทัวรขามชาตทิี่มีคาใชจายเกนิ
จริง 

3. ขาราชการสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดักาญจนบุรี 

21 พฤศจิกายน 
2549 

รองเรียนขาราชการสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินอําเภอในสงักัดสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี
โดยสรางความแตกแยกใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเฉพาะองคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาล โดยยุยงใหบรรดาฝายสภา 
ฝายบริหาร และขาราชการแตกแยกกันและ
แทรกตัวเขามาเรียกประโยชน 

4. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดันนทบรีุ 

2 กรกฎาคม 2550 เรียกรับผลประโยชน ใชงบประมาณในการดู
งานตางประเทศเปนจํานวนมาก 

5. ขาราชการสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดัอุบลราชธานี 

2 กรกฎาคม 2550 เอื้ออํานวยประโยชนแกผูรับจางในการสอบ
ราคาจาง และปดบังขอมูลขาวสารการสอบราคา
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวดัมหาสารคาม 

10 กรกฎาคม 2550 ใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ โดยเรียกรับเงินในการบรรจุแตงตั้งทาํงาน
ในองคการบรหิารสวนตําบล 

จากขอมูล... 
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  จากขอมูลการสอบสวนขอเท็จจริงของขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษตามมูลเหตุของ
การรองเรียน/กลาวโทษขางตน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดนํามาวิเคราะหปจจัยเสีย่งที่อาจเปนเหตุ
ทําใหขาราชการมีการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏบิัติราชการ  รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อลดปจจัยเสีย่ง
ดังกลาวไดดังนี้ 
 
ลักษณะของการปฏิบตัิหนาท่ี

โดยมิชอบ 
ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให

ขาราชการปฏบิัติหนาท่ีโดยมิชอบ
มาตรการ/แนวทางเพื่อปองกัน/ลด

ปจจัยเสี่ยง 
1)  การปฏิบัติ ร าชการตาม
อํานาจหนาที่ของขาราชการ
เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมี
ความรับผิดชอบไมเพียงพอ   

ขาราชการใชอํานาจหนาที่โดย   
มิชอบ 

ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกดิความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบ
ได 

2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทาง
ที่ทําใหประชาชนขาดความ
เชื่ อ ถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 
 

ขาราชการมีพฤติการณประพฤติ
ตนไมเหมาะสม 

สรางจิตสํานึกและสงเสริมการเรียนรู
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

3) การปฏิบัติหนาที่โดยการ
ขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนและการยึดมั่นในหลัก  
ธรรมาภิบาล 

ขาราชการปฏิบัติหนาที่มิชอบ
ดวยกฎหมาย 

กําหนดมาตรการในการจัดการกรณี
เกิดการทจุริตและประพฤตมิิชอบหรือ
กรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 
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รายงานการศึกษาและวิเคราะหผลดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

...................................... 
 
  จากการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกําหนดโครงการ / กิจกรรมของแผนปฏิบัติการฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ
ประพฤติมิชอบและทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในสังกัด  จํานวน 15 โครงการ นั้น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการตามโครงการ / 
กิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
ครบทั้ง 15 โครงการ/กิจกรรมแลว 

  เพื่อใหผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดมาตรการและแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดนําผลการดําเนินการตามโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ.2551 มา
ศึกษาและวิเคราะหถึงเปาประสงค ผลลัพธที่เชื่อมโยงกับเปาประสงคในการดําเนินการ  ปจจัยแหงความสําเร็จ  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ และแนวโนมในการ
นําไปขยายผลดําเนินการใหมีความเชื่อมโยงและตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาวิเคราะหเปนรายโครงการ/กิจกรรมไดดังนี้ 

 
1. โครงการ... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง) 
ประจําป  พ.ศ.2551  
 

สงเสริมใหขาราชการตระหนักถึงการนํา
หลักธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม มาใช 
ในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งในชีวิต 
การทํางานและชีวิตสวนตัว โดยเชิญชวน
ใหขาราชการในสวนกลางรวมรับฟงการ
บรรยายธรรมทีก่รมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด จํานวน  2 ครั้ง 

มีขาราชการเขารวมโครงการ
บรรยายธรรมทั้ง 2 ครั้ง รวม
จํานวน  310 คน คิดเปนรอยละ 
58 ของขาราชการในสวนกลาง
ทั้งหมด 

-มีการประชาสัมพันธให
ขาราชการทราบอยางตอเนื่อง
และหลากหลายชองทาง เชน  
ทางหนังสือเวียน ปายโปสเตอร 
เปนตน 
-ผูบริหารใหความสําคัญกับ
โครงการดังกลาว 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2552-2555 
-ควรกําหนดวิธีการ 
ติดตามประเมินผล 
ผูที่เขารวมโครงการ 
อยางเปนรูปธรรมและ
ชัดเจน 

2. โครงการประกวดคําขวัญเกี่ยวกับ
การสงเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ  
พนักงานและลูกจางของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

เปนการปลุกจิตสํานึกและกระตุนให
ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ สถ. 
รวมถึงขาราชการและพนักงานของ อปท.
ไดตระหนักถึงหลักศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีผูสงคําขวัญฯ จํานวน 353 
ราย  

มีขาราชการ พนักงานและลูกจาง
สถ. รวมถึงขาราชการ พนักงาน
ของ อปท. สงคําขวัญเขาประกวด 
รวม 353 ราย รางวัลชนะเลิศ  
นางสุภาภรณ บึงไกร  รองชนะ 
เลิศอันดับ 1  นายประภาส  
ประตุมมา รองชนะเลิศอันดับ 2  
น.ส.สุดารัตน รองเมือง 

-มีการประชาสัมพันธให
ขาราชการทราบอยางตอเนื่อง
และหลากหลายชองทาง เชน  
ทางหนังสอืเวียน ปายโปสเตอร 
เว็บไซต สถ. เปนตน 
-ผูบริหารใหความสําคัญกับ 
โครงการดังกลาว 
 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

 
3. โครงการ... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

3. โครงการรณรงคเผยแพร/ให
ความรูแกบุคลากรของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และประชาชนทัว่ไปใหมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)   
 

เผยแพร/ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรของ 
สถ. อปท. และภาคประชาชน มีความรู 
ความเขาใจที่ถูกรองเกี่ยวกับหลักธรรมา 
ภิบาล (Good  Governance)  โดยรวบรวม
ขอมูลและเผยแพรทางเว็บไซตของ สถ. 

บุคลากรของ สถ. อปท. และภาค
ประชาชนทั่วไป มีความรู ความ
เขาใจที่ถูกรองเกี่ยวกับหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
สถ. ใหขาราชการทราบอยาง
ตอเนื่อง 

ไมมี มีเปลี่ยนแปลงหัวขอการ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ 
ตั้งแตป พ.ศ.2552-2555 

4. โครงการเรียนรูตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาทตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงวาดวยการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ของขาราชการบรรจุใหม  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรูใหขาราชการที่บรรจุ
ใหมของ สถ. มีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนํามาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ 
ใหแกสวนราชการ โดยศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
“ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

มีขาราชการบรรจุใหม (ปงบ 
ประมาณ 2549 – 2550) จํานวน 
95 คน โดยศึกษาดูงานโครงการ
สวนพระองค พระราชวังสวน
จิตรลดา พระราชวังสนามจันทร  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด 
นครปฐม 
 

-เปนการบูรณาการรวมกับ
โครงการพัฒนาและติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
บรรจุใหม และขาราชการที่รับ 
โอนมาสังกัด สถ. ซึ่งดําเนินการ
โดย ฝ.บต. กจ. มีอยูแลว 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2552 
-ควรมีการติดตามผล
การศึกษาดูงานกลุม 
เปาหมาย 
 

 
5. กิจกรรม... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

5. กิจกรรมในการเสริมสราง
จริยธรรมและคณุธรรมใหแก
ขาราชการ  พนักงานและลูกจาง
โดยการถวายเทียนพรรษาเนื่อง 

ในวันเขาพรรษา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 

เปนการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ดี
งามและจรรโลงพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง ตลอดจนไดเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสํานึกที่ดี
งามใหแกขาราชการ พนักงานและลูกจาง
สถ. (สวนกลาง) ไดเปนอยางดีระดับหนึ่ง
ในการปรับใชกับการทํางานราชการ 

เมื่อวันจันทรที่ 14  กรกฎาคม 
2551 ณ  ศาลาการเปรียญวัด
ราชาธิวาส เวลา 09.00 – 11.00 น.
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
สถ.(สวนกลาง) ใหความรวมมือ
ดวยจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในการเขารวมกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาโดยพรอมเพรียงกัน 

มีการประชาสัมพันธทางแจง
เวียนสํานัก/กอง  สถ. ให
ขาราชการทราบอยางตอเนื่อง 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2553-2555 
 

6. โครงการคัดเลือกหนวยงานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(สวนกลาง)  ที่มีผลการปฏิบัติงาน
เปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2551 

เพื่อใหหนวยงานในระดับสํานัก/กองสังกัด
สวนกลางถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหเจาหนาที่ของรัฐ
ไดมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และไดรบัการคัดเลือกเปน
แบบอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

มีหนวยงานในสังกัด สถ.
(สวนกลาง) จํานวน 10 สํานัก  
7 กองมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการผานเกณฑที่กําหนดไว 
หนวยงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
คือ สน.พส. รองชนะเลิศอันดับ 1 
คือ นภต. รองชนะเลิศอันดับ 2 
คือ ก.พ.ร.สถ. ชมเชย 2 รางวัล 
สน.มท. และ สน.ปส.  

-แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
หนวยงานฯ 
-ประชาสัมพันธใหทุกสํานัก/กอง 
ทราบ และเตรียมรับการตรวจ 
-ประกาศสํานัก/กองที่ไดรับ
รางวัล 
-มอบรางวัลสํานัก/กองที่ไดรับ
รางวัล 

ไมมี -  

 
7. โครงการ... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

7. โครงการตรวจสอบภายใน
หนวยงานสังกัด  สถ. (สวนกลาง)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

หนวยงานทั้ง 16 หนวยงานที่เขารับการ
ตรวจทั้งหมดมีความตื่นตัวตอการเขารับ
การตรวจสอบภายในของแตละหนวยงาน  
บุคลากรที่รับผิดชอบไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่ของหนวย
ตรวจสอบภายใน  

-มีระบบการควบคุมภายในที่
ถูกตองและแกไขขอบกพรองที่
ตรวจพบในปงบประมาณที่ผาน
มานํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  
-การตรวจสอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

หนวยงานในสังกัด สถ. 
(สวนกลาง) มีมาตรการควบคุม
ระบบการควบคุมภายในถูกตอง
ตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนด เปนการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2552-2555 

8. โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานัก / กอง
ในสังกัด  สถ.  สวนกลาง 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  
มีสํานัก/กอง  ที่จัดทําโครงการฯ  
จํานวน 8 หนวยงาน  รวม 10  
โครงการยอย   
1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น (นโยบายและ
แผน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
(8 ตอ)... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

(8 ตอ) 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
: โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ดาน
การเงินและบัญชี 

-เพื่อลดความเสี่ยงจากรับ-ฝากเงินลง 
ทะเบียนที่มีเปนจํานวนมาก  
-เพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงิน 
และบัญชีของ สพบ. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส 
และตรวจสอบได 

-ลดความเสี่ยงในดานการเงินและ
บัญชี 
-ทําใหการบริหารจัดการดาน
การเงินและบัญชีของ สพบ.  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถูกตอง 
รวดเร็ว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

เปนมาตรการควบคุมการใช
ดุลพินิจเพื่อปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบดานการเงิน
และบัญชีในการจัดเก็บคาใชจาย
จากผูเขารับการอบรมในแตละ
โครงการของ สพบ. 

ในปจจุบันกรอบอัตรา 
กําลังบุคลากรของ 
สพบ. ยังไมมีตําแหนง
เจาหนาที่ดานการเงิน
และบัญชีในการปฏิบัติ 
งานดานการเงินและ
บัญชีโดยตรง 

- 

 3. สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและ
โครงสราง  : โครงการปองกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ดานการจัดสรรเงินอุดหนุนคา
กระแสไฟฟา  ประจําปงบ 
ประมาณ  พ.ศ.2551 

-เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทําทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ (อปท.) 
-เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอนกอนการดําเนินการและ
ภายหลังการดําเนนิการจัดสรรเงิน
อุดหนุน 
-เพื่อใหจัดสรรเงินอุดหนุนคา
กระแสไฟฟามีความถูกตอง เปนธรรม 
โปรงใส ไมเกิดปญหาการรองเรียน
และความเสียหายแกทางราชการ 

-เชิงปริมาณ : อปท. ที่มีสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา จํานวน 2,214 แหง 
ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนคา
กระแสไฟฟาอยางทั่วถึง 
-เชิงคุณภาพ : การจัดสรรเงิน
อุดหนุนคากระแสไฟฟาถูกตอง
ตามขอเท็จจริง เปนธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนอยางใกลชิด 

ไมมี - 

(8 ตอ)... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

(8 ตอ) 4. กองคลัง : โครงการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัสดุ 

เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุ และลดการเสี่ยงปญหาเรื่อง
รองเรียน และพรอมที่จะใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบไดตลอดเวลา 

-ฝกอบรมหรือใหคําแนะนําแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุใน
เรื่องปลูกจิตสํานึกใหรูจักผิดชอบ
ชั่วดี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต กําหนดบทลงโทษที่
เขมแข็งและจริงจัง กําหนดการ
ตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยาง
เครงครัด 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุอยางใกลชิด 

ไมมี - 

 5. กองคลัง  : โครงการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ดานการเงิน 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับของทางราชการ และใหการ
เบิกจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงค 
และการควบคุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ 

มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษา
เงิน กรรมการรับ-สงเงิน การ
กําหนดเวลาในการรับ-สงเงิน 
การรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน และจัดอบรมให
เจาหนาที่มีความรูในระเบียบ ขอ
ปฏิบัติ และสรางจิตสํานึก เพื่อ
ปองกันขอผิดพลาด การรั่วไหล 
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการเงินอยาง
ใกลชิด 

ไมมี - 

(8 ตอ)... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

(8 ตอ) 6.  กองคลัง : โครงการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
ดานการรับ-จายเงิน 
 

เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองใน
การดําเนินการรับ-จายเงิน รวมทั้งเปน
การปองกันมิใหเกิดการทุจริต 

เปนโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.
2550 มีการบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑคงคาง
และระบบ GFMIS โดยเปนผลใหลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรับ-จายเงิน
ประจําวันถูกตองตรงกับหลักฐานการรับ-
จายเงินของฝายการเงิน และสามารถพิสูจน
ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวันและ
ทุกสิ้นเดือนใหถูกตอง 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการรับ-จายเงิน
อยางใกลชิด 

ไมมี - 

 7.  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น : 
โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดานการใช
ดุลพินิจวินิจฉัยเพื่อจัดสรรเงิน
รายไดใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551  
 

เพื่อจัดหาหรือรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใน
การคํานวณจัดสรรเงินภาษีใหแก 
อปท. ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.กําหนด อยาง
ถูกตองและครบถวน และตาม
กําหนดเวลาไมกระทบตอการบริหาร
งบประมาณ 

โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2550  
โดยในปงบประมาณ  พ.ศ.2551  สถ.  ไดจัดสรร
เงินใหแก  อปท.  จํานวน  7,853  แหง  ไดแก  
อบจ.  เทศบาล  อบต.  เมืองพัทยา  และ กทม.  
ไดรับการจัดสรรเงินครบถวนและถูกตองตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ  และ
สามารถจัดสรรไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551  แลว  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  130,957,380,000  
บาท 
 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการจัดสรรเงิน
รายไดใหแก อปท.อยางใกลชิด 

ไมมี - 

(8 ตอ)... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

(8 ตอ) 8.  สํานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาทองถิ่น : โครงการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดานการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดาน
การศึกษาใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551   

-เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป
ดวยความถูกตองเปนรูปธรรม
ตรวจสอบได 
-เพื่อใหการคัดเลือกโรงเรียนที่จะ
จัดสรรงบประมาณเปนไปดวยความ
ยุติธรรม 
-เพื่อให อปท./โรงเรียน สามารถซื้อ
วัสดุอุปกรณการเรียนเปนไปตามการที่
กําหนด 
-เพื่อใหโรงเรียนที่ไดรับงบประมาณ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 
-คณะกรรมการตั้งเกณฑในการคัดเลือก 
-ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผานทางจังหวัดและ
เว็บไซตของ สถ. 
-ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ ติดตามการจัดซื้อจัด
จางของ อปท. 
-รายงานผลการดําเนินงานให สถ.ทราบ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจดานการศึกษาใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ใกลชิด 
 

ไมมี - 

 9.  สํานักมาตรฐานการบริหาร 
งานองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดานการคัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 
 

-เพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเขารับรางวัลเพื่อยกยอง เชิด
ชูเกียรติ และเปนแบบอยางแก อปท.
อื่นๆ  
-อปท.ติดตามประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการที่ดีใหมีความโปรงใส 
เปนธรรม 

โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สถ.  ไดดําเนินการคัดเลือก 
อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  จํานวน 201 แหง  
แบงเปน อปท. ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 3 
ปติดตอกัน 1 แหง อบจ. 4 แหง เทศบาล 34 แหง และ
อบต. 162 แหง ซึ่งไดดําเนินการตามหลักเกณฑการ
คัดเลือก  อปท.  ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปงบ 
ประมาณ  พ.ศ.2551 ตามที่คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจกําหนดไวครบถวนทุกประการ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการคัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดีอยาง
ใกลชิด 
 

ไมมี - 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

(8 ตอ) 10.  สํานักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถิ่น : โครงการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดานการตอบขอหารือ  และ
ขอรองเรียนเกี่ยวกับบริหารงาน
บุคคลของ  อปท. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551   
 

-เพื่อใหการตอบขอหารือดานการ
บริหารงานบุคคล และขอรองเรียนตาง 
ๆ ของ อปท. แลวเสร็จโดยเร็วและไม
ตกคาง 
-เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก อปท. 

โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดย
มีหนังสือหารือและ ขอรองเรียนตั้งแตเดือน  ต.ค.  
2550  ถึง  เดือน  เม.ย.  2551  จํานวน  276  เรื่อง  และ
มีการดําเนินการตอบขอหารือและขอรองเรียนไปแลว  
จํานวน  195  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  71  ของเรื่อง
ทั้งหมด  จึงเปนการตอบขอหารือดานการบริหารงาน
บุคคล  และขอรองเรียนตางๆ  ไดแลวเสร็จโดยเร็ว
และไมตกคาง 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการตอบขอ
หารือและขอรองเรียนเกี่ยวกับ
บริหารงานบุคคลของ อปท. 
อยางใกลชิด 
 

ไมมี - 

 11.  กองการเจาหนาที่ : โครงการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบดานการจัดเก็บขอมูลการ
ลงทะเบียนคํารองผูขอยาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

-เพื่อลดกระทบของความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ที่ผูรับบริการอาจเขาใจได
วาเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถควบคุม
ผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏบิัติ
ภารกิจในการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง(ยาย) ของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได 
-เพื่อให เกิดความเปนธรรม โปรงใส 
และเกิดสัมฤทธิ์ผลการผูรับบริการ 
โดยไมกอใหเกิดการรองเรียนและ
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  

มีการจัดทําระบบและรูปแบบการจัดเก็บเพื่อให
ครอบคลุมคํารองขอยายไวเปนการเฉพาะ  โดยมี 
การลงทะเบียนรับและเขาระบบการจัดเก็บทางระบบ
คอมพิวเตอร  เพื่อสะดวกในการพิจารณาจัดทําคําสั่ง
แตงตั้ง  (ยาย)  ทั้งนี้  เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูรับบริการโดยไมมี
การสูญหายของเอกสารและตรวจสอบได 
 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบังคับ 
บัญชามีการติดตามผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ
ขอมูลการลงทะเบียนคํารอง 
ผูขอยายอยางใกลชิด 
 

ไมมี - 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

9. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน / องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใหความรู  ความ
เขาใจในการสรางทัศนคติที่ดีตอ
การเปนผูสอดสอง  แจงเบาะแส  
เฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ  พนักงาน
และลูกจางของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

ประชาสัมพันธใหเครือขายภาคประชาชน
และ อปท.ไดมีสวนรวมในการสอดสอง 
แจงเบาะแส เฝาระวังและมีความรู ความ
เขาใจในชองทางและวิธีการเขียนคํา
รองเรียน/รองทุกข เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการในสังกัด สถ. ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

เปนโครงการที่ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องจากปงบประมาณ  
พ.ศ.2549  และ2550 ติดตาม
สมาชิกเกาและรับสมัครสมาชิก
ใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2551 
จํานวน 369 เครือขาย จากผูที่เขา
รับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
(คลอง 1 และ 6) และทาง Internet 
ของ สถ. (ศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด) และสงแบบสอบถาม
ไปทางไปรษณียยังสมาชิก โดย
สมาชิกแจงกลับมาพรอม
ความเห็นเปนขอมูล และรวบรวม
เปนขอมูล 

ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร
ทองถิ่นและพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนอยางดี และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัคร
เปนสมาชิกเครือขายผานทาง
ระบบ  Internet  ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  (ศูนย
ประสานราชการใสสะอาด) 
จํานวนหนึ่ง 
 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2552-2555 
-มีการติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง 

 
10. โครงการ... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 
แนวโนมการขยายผล 

ในอนาคต 

10. โครงการรณรงคเพื่อกระตุนให
ภาคประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมกัน
สอดสอง  แจงเบาะแส  เฝาระวัง  
และการเขียนคํารองเรียน /  
รองทุกข และทราบชองทางการ
รองเรียน / กลาวโทษ  โดยการ
จัดพิมพโปสเตอรและแผนพับ
เพื่อประชาสัมพันธใหความรูแก
เครือขายภาคประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551   

เปนการประชาสัมพันธใหเครือขายภาค
ประชาชนและ อปท. ไดมีสวนรวมในการ
สอดสอง แจงเบาะแส เฝาระวังและมีความรู 
ความเขาใจ ในชองทางและวิธีการเขียนคํา
รองเรียน/รองทุกข เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการในสังกัด สถ. ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

เปนโครงการที่ดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องจากปงบประมาณ  พ.ศ.
2550  จัดพิมพโปสเตอรจํานวน  
2,000  แผน  และแผนพับจํานวน  
10,000  แผน  และจัดสงให สถจ.
ทุกจังหวัดมอบใหแก  อปท.  ใน
เขตพื้นที่ เพื่ อแจกจ ายและปด
เผยแพรประชาสัมพันธ  ณ  ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจางของ อบต. ระดับอําเภอทุก
แหง  อบจ.  เทศบาล  และศาลา
กลางจังหวัดทุกจังหวัด  รวมถึง
มอบใหหนวยงานตางๆ  ในระดับ
กรมในสังกัด มท.   

-เครือขายภาคประชาชน/ อปท. 
และภาคประชาชนทั่วไป มี
ความรู ความเขาใจ ในชองทาง
และวิธีการเขียนคํารองเรียน/รอง
ทุกข  
-รวบรวมเปนสถิติและสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไป 

ไมมี -ควรกําหนดใหมีโครงการ
ลักษณะเชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2552-2555 
 

 
11. โครงการ... 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

11. โครงการจัดทําคูมือการดําเนินการ 
และแนวทางลงโทษทางวินัย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551   
 

เพื่อมุงหมายใหขาราชการ สถ. ไดทราบ
และเขาใจถึงขอกําหนดวินัยขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และระเบียบ
กฎ ก.พ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนแนวทางใน
การดําเนินการทางวินัยแกผูปฏิบัติงานถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายไดอยางถูกตอง 

-รวบรวมขอมูล พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 และระเบียบกฎ ก.พ. 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการ
ดําเนินการทางวินัยแกผูปฏิบัติงานถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายไดอยางถูกตอง
-จัดพิมพหนังสือจํานวน 275 เลมและแผน 
CDจํานวน 275 แผน จัดสงสํานัก/กอง 
จํานวน 17 หนวยงาน สถจ. 75 จังหวัด และ
หนวยงานในสังกัด มท.  

ทําใหขาราชการที่ศึกษาคนควา
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการและ
แนวทางการลงโทษทางวินัย
สามารถไดรับความรูเกี่ยวกับ
วินัยไดอยางถูกตองถองแท และ
นําไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี 

ไมมี - 

12.  โครงการนําระบบสารสนเทศมา
ปฏิบัติงานดานพัสดุโดยจัดซื้อจัด
จางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส   
(e-Auction)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551   
 

เพื่อให สถ. สามารถดําเนินการดานพัสดุ
ดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

เปนโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต  
2,000,000  บาทขึ้นไป  ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 นั้น สถ.ไดมีการดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ  วงเงินงบ 
ประมาณเปนเงิน  110,156,672  บาท โดยมี
วงเงินที่ประมูลไดหรือตกลงทําสัญญา  
เปนเงิน  99,422,292  บาท  ซึ่งทําใหสวน
ราชการไดประหยัดงบประมาณลดลงเปน
เงินทั้งสิ้น  10,734,380   บาท  คิดเปน 
รอยละ  9.74  ของวงเงินงบประมาณป  
พ.ศ. 2551  ที่ไดรับจัดสรร   

ระบบสารสนเทศของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมี
ความพรอมและมีศักยภาพสูงใน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิธีอิเล็กทรอนกิส  (e-Auction) 
 

ไมมี - 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

13. โครงการนําระบบสารสนเทศมา
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อพัสดุ
ดวยระบบ  e-Shopping  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2551   
 

เพื่อให สถ. สามารถดําเนินการดานพัสดุ
ดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส e-Shopping 

จัดซื้อจัดจางมีวงเงินที่สูงกวาวงเงินในการ
จัดหาตอครั้งเกินกวา 100,000  บาท ที่จะ 
ตองปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจาง
ทั่วไปดวยวิธี   e-Shopping แตอยางใด 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไมมีดําเนินการ
นําระบบสารสนเทศมาปฏิบัติราชการดาน
พัสดุในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ  โดยวิธีตกลง
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  e-Shopping  
มาดําเนินการจัดซื้อจัดจางทั่วไป 

ระบบสารสนเทศของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมี
ความพรอมสําหรับรองรับการ
ดําเนินการอยูแลว 
 

ไมมี - 

14. โครงการติดตามการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามชองทางการ
รองเรียน กรณีเกิดการรองเรียน / 
กลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐใน
สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  (สวนกลาง)  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2551   
 

เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ในกรณีเกิดการรองเรียน / กลาวโทษ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง)  เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  มีความรวดเร็ว  ถูกตอง
และเปนธรรม  มีศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ  และ
ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป 
 
 

ไดรับหนังสือรองเรียนกลาวโทษขาราชการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(สวนกลาง) 
วาประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการและผิดศีลธรรมอันดี  (มี
พฤติกรรมฉันชูสาว) จํานวน  1  ราย  ซึ่ง
จากผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏ
วามีมูลตามขอรองเรยีน  จึงไดเสนอ  อสถ.  
พิจารณาลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
ตามมาตรฐานโทษทางวินัยโดยการลงโทษ
ภาคทัณฑ 
 

สํานัก/กองของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่มีความเสี่ยงตอ
การทุจริตและประพฤติ มิชอบได
จัดทําโครงการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภารกิจที่
อาจที่มีความเสี่ยงตอการปฏิบัติ
หนาที่ในทางที่มิชอบได   จึงทํา
ใหลดการเกิดขอรองเรียน/
กลาวโทษในปริมาณที่นอยมาก
เพียง 1 เรื่องเทานั้น 
 

ไมมี -ควรกําหนดใหมี
โครงการลักษณะ
เชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.
2552-2555 
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ลําดับ 

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม เปาประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธการดําเนินการ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา 

อุปสรรค 

แนวโนมการขยาย
ผลในอนาคต 

15. โครงการติดตามการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษแก
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  
(สวนกลาง)  กรณีที่  ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิด  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2551   
 

เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยแกผูถูก
กลาวหาวากระทําผิดกรณีการทุจริตและ
ประพฤติ  มิชอบเปนไปดวยความเรียบรอย  
รวดเร็ว  และถูกตองสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เกิดความโปรงใส  
ปราศจากการกลั่นแกลง  หรือมีอคติกับผูถูก
กลาวหา เกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
 

ไดรับสํานวนการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(ป.ป.ช.) กรณีขาราชการในสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง)  
จํานวน  1  สํานวน (1 ราย) ที่กระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามมาตรา  85  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ซึ่งกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการ
พิจารณาลงโทษภาคทัณฑ ตามที่สํานักงาน  
ป.ป.ช.  มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและได
รายงานให  สํานักงาน  ป.ป.ช. ทราบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวแลว 
 

-นิติกรผูรับผิดชอบงานวินัย
พิจารณาสํานวนการสอบสวน
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. มี
มติวากระทําผิดวินัยและมี
ความเห็นใหลงโทษตามฐาน
ความผิดแกผูถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
-ในการดําเนินการทางวินัย
ดําเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนผัง
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการกรณีคณะกรรมการ 
  ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดทาง
วินัย และเสนอสํานวนตอผูบังคับ 
บัญชาออกคําสั่งลงโทษ ภายใน
เวลาไมเกิน  25  วันนับแตวันที่
รับสํานวนจากคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.และรายงานให ป.ป.ช.
ทราบ 

ไมมี -ควรกําหนดใหมี
โครงการลักษณะ
เชนนี้ในปงบ 
ประมาณ พ.ศ.
2552-2555 
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  จากขอมูลการศึกษาวิเคราะหผลดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ผานมา จํานวน               
15 โครงการ จะเห็นไดวามีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  และควรนํามาปรับ
ใชเพื่อกําหนดเปนมาตรการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2552-2555)  จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
ปที่จะดําเนินการ ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม มาตรการที่จะดําเนินการตอเนื่อง 

2552 2553 2554 2555 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมขาราชการ พนักงานและ
ลูกจาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง) ประจําป   
พ.ศ.2551  
 

สรางจิตสํานึกและสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

    

2. โครงการประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการสงเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ  พนักงานและลูกจางของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

สรางจิตสํานึกและสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

-    

3. โครงการรณรงคเผยแพร/ใหความรูแกบุคลากรของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปให
มีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)   
 

นําระบบอิเล็กทรอนิคมาใชทางขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มีเปลี่ยนแปลงหัวขอการเผยแพร/
ประชาสัมพันธ ตั้งแตป พ.ศ.2552-
2555 

 
4. โครงการ... 
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4. โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวาดวยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
บรรจุใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
 

สรางบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูง  - - - 

5. กิจกรรมในการเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมใหแกขาราชการ  
พนักงานและลูกจางโดยการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

สรางจิตสํานึกและสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

-    

6. โครงการคัดเลือกหนวยงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(สวนกลาง)  ที่มีผลการปฏิบัติงานเปนแบบอยางเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
 

ไมมี - - - - 

7. โครงการตรวจสอบภายในหนวยงานสังกัด  สถ. (สวนกลาง)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได 
และตรวจสอบได 
 

    

 
8. โครงการ... 
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8. โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานัก / กองใน

สังกัด  สถ.  สวนกลาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  มีสํานัก/กอง  
ที่จัดทําโครงการฯ  จํานวน 8 หนวยงาน  รวม 10  โครงการยอย   
1. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและ
แผน) 

ไมมี - - - - 

 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น : โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดานการเงินและ
บัญชี 

ไมมี - - - - 

 3. สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง  : โครงการปองกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   
ดานการจัดสรรเงินอุดหนุนคากระแสไฟฟา  ประจําปงบ 
ประมาณ  พ.ศ.2551 

ไมมี - - - - 

 4. กองคลัง : โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัสดุ 

ไมมี - - - - 

 5. กองคลัง  : โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ดานการเงิน 
 

ไมมี - - - - 

(8 ตอ)... 
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(8 ตอ) 6.  กองคลัง : โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ดานการรับ-จายเงิน 
ไมมี - - - - 

 7.  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น : โครงการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดานการใชดุลพินิจวินิจฉัยเพื่อจัดสรรเงินรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  

ไมมี - - - - 

 8.  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น : โครงการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดานการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551   

ไมมี - - - - 

 9.  สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดานการคัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 

ไมมี - - - - 

 10.  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น : โครงการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดานการตอบขอหารือ  และขอ
รองเรียนเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของ  อปท. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551   

ไมมี - - - - 

 
(8 ตอ)... 
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(8 ตอ) 11.  กองการเจาหนาที่ : โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบดานการจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนคํารองผูขอยายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ไมมี - - - - 

9. โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน / องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใหความรู  ความเขาใจในการสรางทัศนคติที่ดีตอการเปน 
ผูสอดสอง  แจงเบาะแส  เฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขาราชการ พนักงานและลูกจางของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

สรางเครือขายภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของขาราชการ 

    

10. โครงการรณรงคเพื่อกระตุนใหภาคประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกันสอดสอง  แจงเบาะแส  เฝาระวัง  และการเขียน
คํารองเรียน / รองทุกข และทราบชองทางการรองเรียน / กลาวโทษ  
โดยการจัดพิมพโปสเตอรและแผนพับเพื่อประชาสัมพันธใหความรู
แกเครือขายภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551   

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ 
มชิอบของขาราชการ 

    

 
11. โครงการ... 
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11. โครงการจัดทําคูมือการดําเนินการและแนวทางลงโทษทางวินัย  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551   
ไมมี - - - - 

12.  โครงการนําระบบสารสนเทศมาปฏิบัติงานดานพัสดุโดยจัดซื้อ 
จัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551   

ไมมี - - - - 

13.. โครงการนําระบบสารสนเทศมาปฏิบัติงานดานการจัดซื้อพัสดุดวย
ระบบ  e-Shopping  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   

ไมมี - - - - 

14. โครงการติดตามการตรวจสอบขอเท็จจริงตามชองทางการรองเรียน 
กรณีเกิดการรองเรียน / กลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2551   

กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 

    

15. โครงการติดตามการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษแกเจาหนาที่
ของรัฐในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (สวนกลาง)  กรณี
ที่  ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551   

กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 

    

 
 



(ผนวก 4) 
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห 

ขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 

 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการในสังกัดจากขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษขาราชการในสังกัดกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 จากระบบการรับฟงขอรองเรียนผานศูนยดํารง
ธรรม /ลานดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานัก
นายกรัฐมนตรี (ศูนยบริการประชาชน) สํานักงาน ป.ป.ช. จดหมายทางไปรษณีย และมารองเรียนดวย
ตนเองที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใชขอมูลการรายงานจากสํานักงานเลขานุการกรมมาใชใน
การศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 สวน ดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลชองทางการรองเรียน/กลาวโทษ 
ตารางที่ 1 : ขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

ขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

ชองทางการรองเรียน/กลาวโทษ/การแจงใหดําเนินการทางวินยั 
ประจําป 

งบประมาณ 
เว็บไซต สถ. 

(ศูนยประสาน 
ราชการใสสะอาด) 

(กลุมท่ี 1) 

ตู ปณ 79 
ปณจ. 
ดุสิต 

(กลุมท่ี 2) 

ศูนยดํารงธรรม 
มท. /สถ. /
ป.ป.ช. 

(กลุมท่ี 3) 

 
สล. 
 

(กลุมท่ี 4)

 
สปน. 

 
(กลุมท่ี 5) 

ชองทาง
อ่ืนๆ 

 
(กลุมท่ี 6) 

 
 

รวม 

พ.ศ.2549 - 27 
(20.61) 

- - - 104 
(37.81) 

131 
(47.63) 

พ.ศ.2550 3 
(4.76) 

2 
(3.17) 

8 
(12.69) 

5 
(7.93) 

- 45 
(71.42) 

63 
(22.9) 

พ.ศ.2551 - - 44 
(54.32) 

6 
(7.4) 

7 
(8.64) 

24 
(29.62) 

81 
(29.45) 

รวม 3 
(1.09) 

29 
(10.54) 

52 
(18.9) 

11 
(4.0) 

7 
(2.54) 

173 
(62.9) 

275 

กรมสงเสริม... 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดสรุปผลการรวบรวมขอมูลการรองเรียน / กลาวโทษ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 โดยแยกประเภทชองทางการรองเรียน / กลาวโทษ / การแจงใหดําเนินการ
ทางวินยัออกเปน 6 กลุม คือ 

1. ชองทางเว็บไซต สถ. (ศูนยประสานราชการใสสะอาด) 
2. ตู ปณ 79 ปณจ.ดุสิต  
3. ศูนยดํารงธรรม / ลานดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงาน ป.ป.ช.  
4. สํานักงานเลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
5. สํานักปลัดนายกรัฐมนตร ี
6. ชองทางอื่น ๆ 

  สรุปผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
จากตารางที่ 1 ขอมูลขาราชการที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษทีไ่ดรับการรายงานจากสํานกังาน 

เลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปรากฏวา มีผูรองเรียนผานชองทางทั้งหมด 275 เร่ือง ชองทางที่
รองเรียน/กลาวโทษมากที่สุดลําดับที่ 1 คือ ชองทางอื่น ๆ (กลุมที่ 6) จํานวน 173 ราย คิดเปนรอยละ 62.9 
ลําดับที่ 2  คือ ชองทางศูนยดํารงธรรม มท./สถ. / ป.ป.ช. (กลุมที่ 3) จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 18.9  
ลําดับที่ 3 ชองทางตู ปณ 79 ปณจ.ดุสิต (กลุมที่ 2) จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 10.54 ลําดับที่ 4 ชองทาง
จากสํานักงานเลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กลุมที่ 4) จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 4.0 
ลําดับที่ 5 ชองทางจากสํานักนายกรัฐมนตรี (ศูนยบริการประชาชน) (กลุมที่ 5) จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 
2.54 และลําดับที่ 6 คือ ชองทางเว็บไซต สถ. (ศูนยประสานราชการใสสะอาด) (กลุมที่ 1) จํานวน 3 ราย   
คิดเปนรอยละ 1.09   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ... 
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  ขอเสนอแนะ 
  1. ควรเผยแพรการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการแจงเบาะแสเรื่อง
รองเรียนผานชองทางตาง ๆ ใหทราบขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษขาราชการ พนักงานและลูกจางของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปดชองทางไว เพื่อเปนมาตรการการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในเชิงรุกตอไป 
  2. ควรมีการจัดเก็บขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษไวเปนสถิติ โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการรวบรวมจัดเก็บและแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกรองเรียน 
ตารางที่ 2 : ขอมูลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกรองเรียน / กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

ขอมูลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกรองเรียน/กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

ประเภทขาราชการที่ถูกรองเรียน  
ประจําป

งบประมาณ 
กลุมขาราชการ สถ. 
ปฏิบตัิหนาท่ีท่ี
สวนกลาง

(กลุมเปาหมาย) 
(กลุมท่ี 1) 

กลุมขาราชการ 
สถ. ปฏิบัติ

หนาท่ีท่ี สถจ./
สถอ. 

(กลุมท่ี 2) 

กลุมผูบริหาร
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
(กลุมท่ี 3) 

กลุมขาราชการ/
พนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

(กลุมท่ี 4) 

 
 

รวม 

พ.ศ.2549 - 2 
(1.52) 

123 
(93.89) 

6 
(4.58) 

131 
(42.12) 

พ.ศ.2550 - 16 
(25.39) 

37 
(58.73) 

10 
(15.87) 

63 
(20.25) 

พ.ศ.2551 1 
(1.23) 

2 
(2.46) 

58 
(71.60) 

20 
(24.69) 

81 
(26.04) 

รวม 1 
(0.36) 

20 
(7.27) 

218 
(79.27) 

36 
(13.09) 

275 
 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดสรุปผลการรวบรวมขอมูลการรองเรียน / กลาวโทษ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 โดยแยกประเภทกลุมเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียน / กลาวโทษ ออกเปน 
4 กลุม คือ 

1. กลุมขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ที่สวนกลาง 
(กลุมเปาหมายตามตัวช้ีวัดที ่6) 

 
2. กลุมขาราชการ... 
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2. กลุมขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ินจังหวดั/สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ 

3. กลุมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. กลุมขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สรุปผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
จากตารางที่ 2 ขอมูลเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษที่ไดรับการรายงานจาก 

สํานักงานเลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปรากฏวา เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษ
ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 มีจํานวน 275 ราย กลุมเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียนมากที่สุด 
ลําดับที่ 1 คือ กลุมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กลุมที่ 3) มีจํานวน 218 ราย คิดเปนรอยละ 
79.27 ลําดับที่ 2 คือ กลุมขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กลุมที่ 4) มีจํานวน 36 ราย      
คิดเปนรอยละ 13.09 ลําดับที่ 3 กลุมขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่ในสวน
ภูมิภาค (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/สํานักงานทองถ่ินอําเภอ)  (กลุมที่ 2) มีจํานวน 20 
ราย คิดเปนรอยละ 7.27 และลําดับที่ 4 คือ กลุมขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสวนกลาง (กลุมที่ 1) ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายตามตัวช้ีวัด มีจํานวน 1 ราย  คิดเปนรอยละ 0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องจากกรณกีารรองเรียน/กลาวโทษของกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และกลุมขาราชการ / พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิใชขาราชการพลเรือนสามัญจึงไมไดอยูใน
หลักเกณฑที่จะตองจัดทําตัวช้ีวัดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่จะดําเนินการ แตเนื่องจากขอมูล
การรองเรียน/กลาวโทษของกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมขาราชการ/พนักงานองคกร 

 
ปกครอง... 

0

20

40

60

80

ขอมูลเจาหนาที่ของรัฐ   ที่ถูกรองเรียน 0.36 7.27 79.27 13.09

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4



-5- 
 
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมากและมีผลกระทบตอการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในภาพรวม จึงเห็นควรดําเนินการรวบรวมขอมูลเปนสถิติใหหนวยงานที่ เกี่ยวของใชเปนแนวทาง
ดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไป เชน สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน  สํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เปนตน 

2. กรณีกลุมขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนภูมภิาค  
(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ) และกลุม
ขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนกลาง ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายตาม
ตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยมีกลุมงานวินัย กองการเจาหนาที่ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําตัวช้ีวัด  เห็นควรนําขอมูลมาทําการศกึษา 
วิเคราะหเพื่อจัดทําเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไป 
 
สวนท่ี 3  มูลกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ   
ตารางที่ 3 : ขอมูลประเภทของกรณีรองเรียน / กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

ขอมูลประเภทของกรณีการรองเรียน/กลาวโทษที่สํานักงานเลขานุการกรมรายงาน 

มูลกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 
ประจําป

งบประมาณ 
 

การจัดซื้อจัดจาง/ 
การประกวดราคา 
 

(กลุมท่ี 1) 

งานดานบคุคล/ 
สอบแขงขนั บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยาย 

(กลุมท่ี 2) 

คาตอบแทน 
โบนัส/สวัสดิการ 

 
(กลุมท่ี 3) 

ปฏิบตัิหนาท่ี 
มิชอบดวย
กฎหมาย 
(กลุมท่ี 4) 

เร่ือง   
อ่ืน ๆ 

 
(กลุมท่ี 5) 

 
รวม 

พ.ศ.2549 10 
(7.6) 

47 
(39.87) 

7 
(5.34) 

63 
(48.09) 

4 
(3.05) 

131 
(47.63) 

พ.ศ.2550 10 
(15.87) 

10 
(15.87) 

4 
(6.34) 

35 
(55.5) 

4 
(6.34) 

63 
(22.9) 

พ.ศ.2551 10 
(12.34) 

16 
(19.75) 

2 
(2.46) 

36 
(44.4) 

17 
(20.98) 

81 
(29.45) 

รวม 30 
(10.9) 

59 
(21.45) 

13 
(4.72) 

134 
(48.75) 

25 
(9.09) 

275 

 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดสรุปผลการรวบรวมมูลกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 โดยแยกประเภทกลุมมูลกรณีที่ถูกรองเรียน / กลาวโทษออกเปน 5 กลุม 
คือ 

 
1. การจัดซื้อ... 
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1. การจัดซื้อจัดจาง/การประกวดราคา 
2. งานดานบุคคล/สอบแขงขัน บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย 
3. คาตอบแทน โบนัส/สวัสดิการ 
4. ปฏิบัติหนาที่มชิอบดวยกฎหมายฯ 
5. เร่ืองอื่น ๆ  
สรุปผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
จากตารางที่ 3 ขอมูลกรณีการรองเรียน/กลาวโทษที่ไดรับการรายงานจากสํานักงาน 

เลขานุการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปรากฏวา เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียน/กลาวโทษในหวง
ปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 มีจํานวน 275 เร่ือง มูลกรณีที่ถูกรองเรียนมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ กรณี 
การปฏิบัติหนาที่มิชอบดวยกฎหมาย (กลุมที่ 4) มีจํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 48.75 ลําดับที่ 2 คือ กรณี
งานดานบุคคล/สอบแขงขัน บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย (กลุมที่ 2) มีจํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 21.45 ลําดับ
ที่ 3 คือ กรณีการจัดซื้อจัดจาง/การประกวดราคา (กลุมที่ 1) มีจํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 ลําดับที่ 4 
คือ กรณีเร่ืองอื่น ๆ (กลุมที่ 5) มีจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 9.09 และลําดับที่ 5 คือ กรณีคาตอบแทน/
โบนัส / สวัสดิการ (กลุมที่ 3) มีจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 4.72 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะ... 
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ขอเสนอแนะ 

  เห็นควรรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใช
เปนแนวทางดําเนินการในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ประจําปงบประมาณ 
2552-2555)  ดังนี้ 
  1.  รวบรวมขอมูลเปนสถิติโดยจําแนกเปนประเภทพฤติกรรมที่ถูกรองเรียน เพื่อจัดทํา
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดตรงประเด็น 
  2. ประชาสัมพันธทางเว็บไซต กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ศูนยประสานราชการใส
สะอาด) และแจงเวียนใหสํานัก/กอง ในสวนกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด และ
สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการตาง ๆ และตัวอยางการลงโทษ
ผูกระทําผิดวินัย เพื่อเปนแบบอยางใหขาราชการผูที่คิดจะกระทําผิดทราบและเกรงกลัวตอผลที่จะไดรับ 
 
สวนท่ี 4  แนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ขอมูลสวนท่ี ขอเสนอแนะ มาตรการและแนวทางการปองกัน 
1.  ควรมีการเผยแพร/ประชาสัมพันธผาน
ชองทางต า ง  ๆ  ใหทราบถึ งขอมูลการ
รองเรียน/กลาวโทษขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

สวนที่ 1 ดาน 
ชองทางการ 
รองเรียน/กลาวโทษ 

2 .  มี ก า รจั ด เ ก็ บข อมู ลก า รร อ ง เ รี ยน /
กลาวโทษไว เปนสถิติ  โดยมี เจ าหนาที่
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมจัดเก็บและแจง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 

1.  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของขาราชการ 
2.  นําระบบอิเล็กทรอนิคมาใชทาง
ขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

สวนที่ 2  ดาน
เจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ถูกรองเรียน/
กลาวโทษ 

1.  รวบรวมขอมูลเปนสถิติใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนแนวทางดําเนินการในการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไป เชน 
สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน สํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
เปนตน 
 

1. กําหนดมาตรการในการจัดการ
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบหรือกรณีการร อง เ รี ยน /
กลาวโทษ 
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ขอมูลสวนท่ี ขอเสนอแนะ มาตรการและแนวทางการปองกัน 
2.  มีการประชาสัมพันธใหขาราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีจิตสํานึก 
รับผิดชอบ มีวินัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวันและการดําเนินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ดวยวิธีการประชาสัมพันธผาน
ทางเว็บไซต สถ. (ศูนยประสานราชการใส
สะอาด )  แจ ง เ วี ยนให สํ านั ก /กอง  ใน
สวนกลาง  และสํ านักงานสง เสริมการ
ปกครองทอง ถ่ินจังหวัดและสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอทราบเปนคราว ๆ 
 
3. ลงเว็บไซต สถ. (ศูนยประสานราชการใส
สะอาด) และแจงเวียนใหสํานัก/กอง ใน
สวนกลาง  และสํ านักงานสง เสริมการ
ปกครองทอง ถ่ินจังหวัดและสํานักงาน
ทอง ถ่ินอํ า เภอ  ทราบเกี่ ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบสั่ งการตาง  ๆ  และตัวอยางการ
ลงโทษผูกระทําผิดวินัย เพื่อเปนแบบอยาง
ใหขาราชการผูที่คิดจะกระทําผิดทราบและ
เกรงกลัวตอผลที่จะไดรับ 
 

สวนที่ 2 ตอ 

 4. มีการรณรงคประชาสัมพันธเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

2.  สรางจิตสํานึกและสงเสรมิการ
เรียนรูและปฏิบัติตามหลักคณุธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
3. ประชาสัมพันธเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ 
4.  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของขาราชการ 
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ขอมูลสวนท่ี ขอเสนอแนะ มาตรการและแนวทางการปองกัน 
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
 2. กฎหมาย ระเบียบ ขอส่ังการตาง ๆ แจง
ใหขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง
ไดทราบ เปนความรู และ เปนแนวทาง
เดียวกันทั้งหมด 

สวนที่ 3  ดานมูลกรณี
การรองเรียน/
กลาวโทษ 

3. มีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่สามารถทํา
ใหขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง
ไดพัฒนาทั้งทางจิตใจมีจริยธรรมและจรรยา
ในการปฏิบัติราชการ 

1.  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได 
และตรวจสอบได 
2. กําหนดมาตรการในการจัดการ
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบหรือกรณีการร อง เ รี ยน /
กลาวโทษ 
3 .   สร า ง บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ พั ฒน า
สมรรถนะใหมีศักยภาพสูง 
 

 
 
   
  สรุปแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
ในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  จากการศึกษา วิเคราะหขอมูลที่ไดรับรายงานจากสํานักเลขานุการกรมในหวง 3 ปที่ผานมา 
(ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551) นั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะไดนํามาใชเปนขอมูลเพื่อจะ
นํามากําหนดเปนแนวนโยบายสําหรับการดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 อยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
 

--------------------------------------------- 
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(ผนวก 5) 
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการ 

ตองสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กาํหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

.................................... 
 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2 : ในขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ใหพิจารณาคัดเลือกจาก
โครงการ Flagship ที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก กรณีที่สวนราชการไมมีโครงการ Flagship หรือมี
โครงการ Flagship นอยกวา 3 โครงการ ใหสวนราชการคัดเลือกจากโครงการที่มีลักษณะเปนการจัดจางที่
ปรึกษาจากภายนอกมาดําเนินการ (Outsource)  เพิ่มเติมใหครบ 3 โครงการ จากโครงการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณสูงสุด ทั้งนี้ ในการประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะหความเสี่ยงฯ ของ
โครงการดวย)  
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ในงบ
รายจายอื่น เปนโครงการที่มีลักษณะเปนการจัดจางที่ปรึกษาจากภายนอกมาดําเนินการ (Outsource)  จํานวน 
3 โครงการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการแจงเวียนใหสํานัก/กองที่ไดรับงบประมาณ
ดังกลาวจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ ของโครงการที่มีลักษณะเปนการจัด
จางที่ปรึกษาจากภายนอกมาดําเนินการ (Outsource)  ตามหนังสือ กจ.(กง.วน.) ที่ มท 0802.5/93 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2552 ซ่ึงไดรวบรวมการผลวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตัวช้ีวัดนี้ไปจากหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 45 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ในการวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2 : ในขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือก 
 

โครงการ... 
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โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง
ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ใหพิจารณาคัดเลือกจาก
โครงการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก ทั้งนี้ในการประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ ของโครงการดวย) 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.2552 โครงการที่มีลักษณะเปนการจัดจางที่ปรึกษาจากภายนอกมาดําเนินการ 
(Outsource)  จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการจางที่ปรึกษาการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ.2553-2556 อยูในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณ 2,850,000 บาท 

 
 ตารางที่ 1 : แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2.จัดทํา... 

แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                        
กลุมงานสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 

โครงการจางทีป่รึกษาการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 -2556 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
              เพื่อจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ใหเปนแผนทีมุ่งเนนยทุธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การดําเนนิงานสนับสนุนภารกิจหลักของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  

การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 
วัตถุประสงค 

ของกิจกรรม / ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

1. ขออนุมัติจัดทํา
โครงการ 
 

เพื่อขออนุมัติในการ
ดําเนินโครงการ 

ไมไดรับอนุมัติให
ดําเนินการ 

- ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของผูมีอํานาจอนุมัติ 

1 2 ตํ่า 5 



วิเคราะห/วิเคราะหขอ 5 

-3- 

 
  สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบจากตารางนี้เห็นไดวา  ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 กํากับการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการจางที่ปรึกษา รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 5 การสงมอบงานและตรวจรับงาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้นตอนที่ 2 จัดทําขอบเขตงาน (Term of Reference) TOR  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการคัดเลือกและจางที่ปรึกษา และขั้นตอนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 1         
ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
  2.โครงการศึกษาวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลังของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
อยูในความรับผิดชอบของกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 

ตารางที่... 
 

การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 
วัตถุประสงค 

ของกิจกรรม / ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

2. จัดทําขอบเขต
งาน (Terms of 
Reference) TOR 

เพื่อกําหนดขอบเขตงาน
และเปาหมายของการ
ดําเนินงาน 

ไมสามารถจัดทํา
ขอบเขตงานได 

- การจัดทําขอบเขตงาน
ไมครอบคลุมเปาหมาย
การดําเนินงาน 

2 3 ตํ่า 3 

3. ดําเนินการ
คัดเลือกและจางที่
ปรึกษา 

เพื่อใหไดบริษัทที่ปรึกษา
ตรงตามวัตถุประสงค
โครงการ 

บริษัทที่ปรึกษาไม
สามารถดําเนินงาน
ไดตาม
วัตถุประสงค 

- ไมปฏิบัติตามขั้นตอน
การดําเนินงานในการ
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา 

1 3 กลาง 4 

4. กํากับการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
จางที่ปรึกษา 

ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
ขั้นตอนวัตถุประสงค
โครงการ 

ไมมีการตรวจสอบ
และพัฒนาการ
ดําเนินงานของ
บริษัทที่ปรึกษา 

- ไมมีการตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
การดําเนินงานของ
บริษัทที่ปรึกษา 

3 3 กลาง 1 

5. การสงมอบงาน
และตรวจรับงาน
แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เพื่อตรวจสอบการจัดทํา
แผนแมบท ฯ ใหเปนไป
ตามเปาหมายโครงการ
และตามกําหนด
ระยะเวลา 

การสงมอบงานไม
ตรงตามกําหนด
ระยะเวลา 

- บริษัทที่ปรึกษา
ปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลา
ในสัญญา 

3 2 กลาง 2 
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ตารางที่ 2 : แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กองการเจาหนาที่ 

โครงการ ศึกษาวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลังของ สถ. 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เปนไปตามตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป    กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2. เพื่อใหบรรลุตามระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 

วัตถุประสงคของกจิกรรม/
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 

ปจจัย/สาเหตุเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การขออนุมัติ 
งบประมาณในการ 
ดําเนินการ 

เพื่อใหการดําเนินการ 
เปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดและถูกตอง 

 

งบประมาณที่ไดรับ 
อาจไมเพียงพอกับ 
เปาหมายที่กําหนด 
ไว 

ขอมูลที่ไดรับ 
อาจไมสมบูรณ 
เนื่องจากงบประมาณ 
ไมเพียงพอ 

3 3 สูง 1 

2. จัดทําขอบเขต 
งาน(Terms of 
Reference TOR) 
 

เพื่อกําหนดขอบเขต 
งาน และเปาหมายที่ 
จะไดรับในการ 
ดําเนินการ 

ไมสามารถ 
กําหนดขอบ 
เขตงานใหไดตาม 
เปาหมายได 

การกําหนดขอบ 
เขตของงานอาจ 
ไมครอบคลุมถึง 
เปาหมายที่กําหนด 

1 2 
 

ตํ่า 
 

4 
 

3. ดําเนินการ 
คัดเลือกและจาง 
สถาบันวิจัย 
เกี่ยวกับการ 
วิเคราะหสภาพ 
กําลังคน 

เพื่อใหไดสถาบันวิจัย 
ที่สามารถวิเคราะห 
สภาพกําลังคนไดตรง 
ตามเปาหมายของ 
หนวยงาน 
 

สถาบันวิจัยที่
ไดรับการคัดเลือก
ไมสามารถ
ดําเนินการไดตาม
เปาหมาย                  
 

ไมสามารถปฏิบัติได
ตามที่เสนอ 
 

3 2 สูง 5 

4. กํากับการ 
ดําเนินการตาม
แผนงานที่
สถาบันวิจัย
นําเสนอ 
 

เพื่อใหไดผลสําเร็จ 
ตามที่กําหนดไวใน 
แผนขั้นตอนที่ได 
ตกลงซึ่งจะนําไปสู 
เปาหมายที่กําหนด 

ในการดําเนิน- 
การตามขั้น 
ตอนอาจเกิด 
ปญหาหรือขอ 
อุปสรรคใน 
การดําเนินการ 
 

ไมสามารถหา 
ขอมูลหรือไมได 
ขอมูลที่ถูกตอง 
หรือไมไดขอเท็จจริง
ที่จะนําไปสูเปาหมาย 
 

3 3 สูง 2 

5. การสงมอบ... 
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การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 

วัตถุประสงคของกจิกรรม/
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 

ปจจัย/สาเหตุเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

5. การสงมอบงาน 
และตรวจรับงาน 
 
 
 

เพื่อใหไดผลสําเร็จ 
ของเปาหมายที่ 
กําหนด 
 
 

การสงมอบ 
งานอาจไม 
เปนไปตามที่ 
กําหนดไว 
 

สถาบันวิจัยไม 
สามารถสรุปขอมูล 
ไดตามเปาหมายที่ 
ตกลงไว 
 

1 
 
 
 
 

2 ปาน
กลาง 

3 

 
  สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบจากตารางนี้เห็นไดวา  ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินการ รองลงมา คือ ขั้นตอนที่  4 กํากับการดําเนินการตามแผนงานที่สถาบันวิจัย
นําเสนอ  ขั้นตอนที่ 5  การสงมอบงานและตรวจรับงาน  ขั้นตอนที่ 2 จัดทําขอบเขตงาน  (Terms of 
Reference)  และขั้นตอนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดคือ  ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการคัดเลือกและจางสถาบันวิจัย
เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพกําลังคน 
 
  3. โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําสมรรถนะหลัก (Core Competencies)  และ
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competencies) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูในความรับผิดชอบของกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน       
กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
ตารางที่ 3 : แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กองการเจาหนาท่ี 

โครงการ     ศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําสมรรถนะหลัก (Core Competencies)  และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน 
(Functional Competencies) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหมีสมรรถนะหลักของกรมฯ และสมรรถนะประจําตําแหนงงานของ (15 ตําแหนงงาน) ขางตนที่ 

 สอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของกรมฯไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สรางความชัดเจน เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมใหขาราชการผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิผล และไดผลงานคุณภาพ 

 

2. เพื่อใหได... 
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แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน  กองการเจาหนาท่ี 

    2. เพื่อใหไดตนแบบพฤติกรรมการทํางานที่สนับสนุนวิสัยทัศน คานิยมขององคกร และสงเสริมผลงานอันดีของ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงงานเหลานี้ 
    3. เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองคกร เพื่อใหไดรับความยอมรับและความรวมแรงรวมใจจากขาราชการผูเกี่ยวของในกระบวนการ
ดังกลาว 

 
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 

วัตถุประสงคของกจิกรรม/
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 

ปจจัย/สาเหตุเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การเสนออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ      

เพื่อใหสามารถดําเนิน
โครงการไดตามระเบียบ 

ไมไดรับการจัด 
สรรงบประมาณ 
ตามที่กําหนด/ถูก
ปรับลดงบ 
ประมาณ   

คณะกรรมการฯ
พิจารณาปรับลดหรือ
บูรณาการงบประมาณ
ใหหนวยงานอื่น 

3 1 ตํ่า 2 

2. เสนออนุมัติ 
TOR 
 

เพื่อเสนอ/วางกรอบการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

TOR ไมไดรับการ
อนุมัติ 

เจาหนาที่ขาดความ
ชํานาญในการยกราง 
TOR 

1 1 ตํ่า 6 

3. การคัดเลือก/
ดําเนินการจางที่
ปรึกษา 

เพื่อใหไดหนวยงานที่
ปรึกษาที่มีขีดความ 
สามารถดําเนินงานตาม
กรอบการปฏิบัติงาน 
TOR 

ที่ปรึกษาที่มีความ 
สามารถและมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนดไม
สามารถเขาเปน
คูสัญญากับกรม ฯ 

การแขงขันดานการ
เสนอราคาเพื่อเขารับ
การคัดเลือก ฯ 

3 2 ปาน
กลาง 

1 

4. ประชุม Project 
Kick -off Meeting 
ระหวางคณะ 
ทํางาน สถ.กับที่
ปรึกษา  

เพื่อกําหนดขอบเขต/
แผนงานโครงการ /
ระยะเวลาการสงมอบ
งาน/การเบิกจายงบ 
ประมาณ/การกําหนด
คุณสมบัติและจํานวน
ผูแทนตําแหนงงานที่
ตองการศึกษา 

ไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงในการ
ดําเนินงานให
เปนไปตามที่
กําหนดไว   

ระบบขอมูลที่ใช
ประกอบการ
พิจารณาไมชัดเจน
เพียงพอ 

1 1 ตํ่า 7 

5. การดําเนิน... 
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การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม / ขั้นตอน 

ดําเนินการ 

วัตถุประสงคของกจิกรรม/
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 

ปจจัย/สาเหตุเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

5. การดําเนิน
โครงการ/การจัด
ประชุมผูแทน
ตําแหนงงาน 

เพื่อรวบรวมขอมูล
คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมดีเดนของ
ผูแทนตําแหนงงานเพื่อ
การนําไปวิเคราะห
กําหนดสมรรถนะที่
ตองการสําหรับ
ตําแหนงงาน 

ขาราชการไม
สามารถบงช้ีขอมูล
คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมดีเดนได
ตามกรอบที่
กําหนด 

ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เลือกเปนคูสัญญากับ
กรม ฯ ขาดความ
ชํานาญ/เชี่ยวชาญใน
ดานการวิเคราะห
กําหนดสมรรถนะ 

3 1 ตํ่า 3 

6.การประชุมสรุป/
ผลการวิเคราะห
กําหนดสมรรถนะ
ระหวางคณะ 
ทํางาน สถ.กับที่
ปรึกษา 

เพื่อรับรอง/ตรวจสอบ
คุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่จําเปนในแตละสาย
งาน 

สมรรถนะในแต
ละสายงานที่ได
กําหนดขึ้นไมได
รับการรับรองจาก
คณะทํางานกรม ฯ 

การพิจารณาของ
คณะทํางาน สถ.ฯ  
ซึ่งอาจเห็นวาขอมูลที่
ไดจากการประชุม
ตามขั้นตอนที่ 5 
คลาดเคลื่อน/ไม
ชัดเจน 

2 1 ตํ่า 4 

7. การสรุปผลงาน
โครงการฯ และ
การประชา 
สัมพันธผลงาน 

เพื่อเผยแพรขอมูล
สมรรถนะที่เปนผลจาก
การศึกษาใหขาราชการ
ทราบ 

ไมไดรับการ
จัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อ
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการฯ
พิจารณาปรับลดหรือ
บูรณาการงบประมาณ
ใหหนวยงานอื่น 

2 1 ตํ่า 5 

 
  สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบจากตารางนี้เห็นไดวา  ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือก/
ดําเนินการจางที่ปรึกษา  รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 1 การเสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ  ขั้นตอนที่ 5 
การดําเนินโครงการ/การจัดประชุมผูแทนตําแหนงงาน ขั้นตอนที่ 6 การประชุมสรุป/ผลการวิเคราะห
กําหนดสมรรถนะระหวางคณะทํางาน สถ. กับที่ปรึกษา  ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลงานโครงการฯ และการ
ประชาสัมพันธผลงาน และขั้นตอนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดคือ ขั้นตอนที่  4 ประชุม Project Kick – off 
Meeting ระหวางคณะทํางาน สถ. กับที่ปรึกษา 
 

คําอธิบาย... 
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คําอธิบาย โอกาส  หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
3 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุครั้ง 
2 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
1 ต่ํา มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ คร้ัง 

 
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตกุารณ

ความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

3 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุครั้ง 
2 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก 
1 ต่ํา มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย 

 
ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมนิโอกาสและ 

ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา 
ลําดับความเสีย่ง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความ 

เสี่ยงที่มีผลตอหนวยงาน เพือ่พิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงทีสํ่าคัญให 
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง 
 
  ดังนั้น เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีระบบการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการดังกลาวทั้ง            
3 โครงการ จึงเห็นควรกําหนดมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  
การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ดังนี้ 
 
 
 
 

1. โครงการ... 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/ขั้นตอนดําเนินการ ความเสี่ยง-ปจจัยเสี่ยง 
มาตรการและแนว
ทางการปองกนั 

1. ขออนุมัติจดัทําโครงการ เรงดําเนินการในการ
จัดทํารายละเอียด
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. จัดทําขอบเขตงาน (Terms 
of Reference)  TOR 

มีการระดมความคิดเห็น
และรับฟงนโยบายจาก
ผูบริหารเพื่อนาํมา
ประกอบในการจัดทํา
ขอบเขตงาน 

3. ดําเนินการคัดเลือกและจาง
ที่ปรึกษา 

ดําเนินการคัดเลือก
บริษัทที่ปรึกษาตาม
ขั้นตอนอยางรดักุม 

4. กํากับการดาํเนินงานตาม
แผนงานโครงการจางที่
ปรึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
การดําเนนิงานโครงการ 

1.  โครงการจางที่
ปรึกษาการจดัทําแผน
แมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร สถ. ปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2553-
2556 

5. การสงมอบงานและตรวจ
รับงานแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนระยะ ๆ  

-กําหนดมาตรการในการ
จัดการกรณีเกดิการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหรือกรณกีาร
รองเรียน/กลาวโทษ 
-ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได 

1. การเสนอนมุัติโครงการ
และงบประมาณ      

ไมไดรับการจดัสรร
งบประมาณตามที่
กําหนด/ถูกปรบัลด
งบประมาณ 

2. โครงการศึกษา
วิเคราะหเพื่อจดัทํา
สมรรถนะหลัก (Core 
Competencies)  และ
สมรรถนะประจํา
ตําแหนงงาน (Functional 
Competencies) ของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

2. เสนออนุมัต ิTOR 
 

TOR ไมไดรับการอนุมัติ
เนื่องจากการกาํหนด
ขอบเขตงานไมเหมาะสม 

- กําหนดมาตรการใน
การจัดการกรณีเกดิการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหรือกรณกีาร
รองเรียน/กลาวโทษ 
-ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได 

(2 ตอ)... 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/ขั้นตอนดําเนินการ ความเสี่ยง-ปจจัยเสี่ยง 
มาตรการและแนว
ทางการปองกนั 

3. การคัดเลือก/ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาที่มีความสามารถ
และมีคุณสมบตัิตรงตาม 
ที่กําหนดไมสามารถเขา
เปนคูสัญญากับกรมฯ 
เนื่องจากการแขงขันดาน
การเสนอราคาเพื่อเขารับ
การคัดเลือกฯ 

4. ประชุม Project Kick - off  
Meeting ระหวางคณะทํางาน 
สถ.กับที่ปรึกษา  

ไมสามารถบรรลุขอตกลง 
ในการดําเนินงานให
เปนไปตามที่กาํหนดไว
เนื่องจากระบบขอมูลที่
ใชประกอบการพิจารณา
ไมชัดเจนเพยีงพอ 

(2 ตอ) 
 

5. การดําเนินโครงการ/การจดั
ประชุมผูแทนตําแหนงงาน 

ขาราชการไมสามารถ
บงชี้ขอมูลคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมดีเดนได
ตามกรอบที่กําหนด
เนื่องจากที่ปรึกษาที่
ไดรับเลือกเปนคูสัญญา
กับกรมฯ ขาดความ
ชํานาญ/เชี่ยวชาญใน
ดานการวิเคราะห
กําหนดสมรรถนะ 

 

 
 

(ตอ 2)... 
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โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/ขั้นตอนดําเนินการ ความเสี่ยง-ปจจัยเสี่ยง 
มาตรการและแนว
ทางการปองกนั 

6.การประชุมสรุป/ผลการ
วิเคราะหกําหนดสมรรถนะ
ระหวางคณะทํางาน สถ.กับที่
ปรึกษา 

สมรรถนะในแตละสาย
งานที่ไดกําหนดขึ้น
ไมไดรับการรบัรองจาก
คณะทํางานกรมฯ 
เนื่องจากการพิจารณา
ของคณะทํางาน สถ.ฯ 
ซ่ึงอาจเห็นวาขอมูลที่ได
จากการประชมุตาม
ขั้นตอนที่ 5คลาดเคลื่อน/ 
ไมชัดเจน 

(ตอ 2) 

7. การสรุปผลงานโครงการฯ 
และการประชาสัมพันธ
ผลงาน 

ไมไดรับการจดัสรร
งบประมาณเพือ่
ดําเนินการประชา 
สัมพันธเนื่องจาก
คณะกรรมการฯ 
พิจารณาปรับลดหรือ
บูรณาการงบประมาณ
ใหหนวยงานอื่น 

 

3. ศึกษาวเิคราะหการ 
วางแผนอัตรากําลังของ 
สถ. 

1. การขออนุมัติงบประมาณ
ในการดําเนินการ 

-งบประมาณทีไ่ดรับอาจ
ไมเพียงพอกับเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
-ขอมูลที่ไดรับอาจไม
สมบูรณเนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ 

- กําหนดมาตรการใน
การจัดการกรณีเกดิการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการ
รองเรียน/กลาวโทษ 
-ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได 



วิเคราะห/วิเคราะหขอ 5 

-12- 
 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/ขั้นตอนดําเนินการ ความเสี่ยง-ปจจัยเสี่ยง 
มาตรการและแนว
ทางการปองกนั 

2. จัดทําขอบเขตงาน (Terms 
of Reference TOR) 

-ไมสามารถกําหนด
ขอบเขตงานใหไดตาม
เปาหมายได 
-การกําหนดขอบเขตของ
งานอาจไมครอบคลุมถึง
เปาหมายทีก่ําหนด 

3. ดําเนินการคัดเลือกและจาง
สถาบันวิจัยเกีย่วกับการ
วิเคราะหสภาพกําลังคน 

สถาบันวิจัยทีไ่ดคัดเลือก 
ไมสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมาย 

4. กํากับการดาํเนินการตาม
แผนงานที่สถาบันวิจยั
นําเสนอ 

การดําเนนิการตาม
ขั้นตอนอาจเกดิปญหา/
ขออุปสรรคในการ
ดําเนินการ 

(3 ตอ) 

5. การสงมอบงานและตรวจ
รับงาน 

การสงมอบงานอาจไม
เปนไปตามกําหนดไว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด/รวมชองทางการรองเรียน สล. 

รายงานประมวลผลขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ  2549  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2548 – 30  กันยายน  2549 

 
 
 
 
 
 
 

ชองทางการรองเรียน/กลาวโทษ/การแจงใหดําเนินการทางวินัย มูลกรณีการรองเรียนกลาวโทษ  
ประจําเดือน 

ขาราชการ 

สถ. 

ปฏิบัติงานที่

สวนกลาง 

ขาราชการ 

สถ. 

ปฏิบัติงานที ่

สถจ. /สถอ. 

ผูบริหาร

องคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

พนักงาน

องคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

 
รวม เว็บไซต สถ.

(ศูนยประสาน 
ราชการใสสะอาด) 

ทางตู ปณ79 
ปณจ. 
ดุสิต 

ศูนย 
ดํารงธรรม 
มท./ ปปช. 

หนวยงาน 

สล. 

ชอง 

อื่น ๆ 

 
รวม การจัดซื้อ 

จัดจาง/ การ 
ประกวดราคา 

สอบแขงขัน 
พนักงาน 
อปท. 

คาตอบแทน 
โบนัส 

สวัสดิการ 

ปฏิบัติหนาทีม่ิชอบ 
ดวยกฎหมายและ 
ทุจริตตอหนาที ่

เรื่อง 

อื่น ๆ 

 
รวม 

1 ต.ค.

2548-31 

มี.ค.2549 

- 1 86 - 87 - 16 - - 71 87 9 27 4 45 2 87 

เม.ย.2549 - - 10 - 10 - - - - 10 10 - 5 - 3 2 10 
พ.ค.2549 - 1 10 - 11 - - - - 11 11 1 5 2 3 - 11 
มิ.ย.2549 - - 5 - 5 - - - - 5 5 - 4 1 - - 5 
ก.ค.2549 - - 1  1 - - - - 1 1 - 1 - - - 1 
ส.ค.2549 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ก.ย.2549 - - 11 6 17 - 11 - - 6 17 - 5 - 12 - 17 
รวม - 2 123 6 131 - 27 - - 104 131 10 47 7 63 4 131 



ตัวชี้วัด/รวมชองทางการรองเรียน สล. 

รายงานประมวลผลขอมูลเรื่องกลาวหา/รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ 2550 ตัง้แตเดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550 

 
ชองทางการรองเรียน/กลาวโทษ/การแจงใหดําเนินการทาง มูลกรณีการรองเรียนกลาวโทษ  

 
ประจําเดือน 

ขาราชการ 

สถ. 

ปฏิบัติงานที่

สวนกลาง 

ขาราชการ 

สถ. 

ปฏิบัติงานที่ 

สถจ./สถอ. 

ผูบริหาร

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

พนักงาน

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 
 

รวม 
เว็บไซต สถ.

(ศูนยประสาน

ราชการใส

สะอาด) 

ตู ปณ 

79 

ปณจ. 
ดุสิต 

ศูนย 
ดํารงธรรม

ดุสิต 

หนวย 
งาน  
สถ. 

ชอง

อื่น ๆ  

 
 

รวม 
การจัดซื้อ

จัดจาง/การ

ประกวด

ราคา 

สอบแขงขัน

พนักงาน 

อปท. 

คาตอบแทน

โบนัส  
สวัสดิการ 

ปฏิบัติหนาที่ 
มิชอบดวย

กฎหมายและ

ทุจริตตอหนาที่ 

เรื่อง

อื่น ๆ 

 
 

รวม 

ต.ค.49 - - 2 3 5 2 1 - - 2 5 1 2 - 2 - 5 
พ.ย.49 - 4 4 1 9 1 1 - - 7 9 2 2 1 4 - 9 

ธ.ค.49 - 1 11 1 13 - - - - 13 13 3 2 3 4 1 13 

ม.ค.50 - - 5 1 6 - - - - 6 6 1 1 - 4 1 6 

ก.พ.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

มี.ค.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เม.ย.50 - 2 5 3 10 - - - 2 8 10 2 2 - 4 2 10 

พ.ค.50 - 1 10 1 12 - - 8 3 1 12 1 1 - 9 1 12 

มิ.ย.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ก.ค.50 - 8 - - 8 - - - - 8 8 - - - 8 - 8 

ส.ค.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ก.ย.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม  16 37 10 63 3 2 8 5 45 63 10 10 4 35 4 63 

 
 



ตัวชี้วัด/รวมชองทางการรองเรียน สล. 

รายงานประมวลผลขอมูลเรื่องกลาวหา / รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง  เดือนมิถุนายน  2551 

------------------------------------- 
 

กลุม/ประเภท (ผูถูกรองเรียน) ชองทางการรองเรียน มูลกรณีการรองเรียนกลาวโทษ  
 

ประจําเดือน 
ขรก.สถ. 

(สวนกลาง) 
ขรก.สถ. 

(สถจ./สถอ.) 
ผูบริหาร 
อปท. 

พนักงานฯ 
อปท. 

อื่น ๆ 
(หนวยงาน 
ไมระบุ) 

 
 

รวม 

 
สปน. 

ศูนย 
ดํารงธรรม 
สถ.(สล.สถ.) 

ศูนยดํารงธรรม 
และลานดํารง
ธรรม มท. 

ชองทาง 
อื่น ๆ 

(จดหมาย) 

 
 

รวม 

ปฏิบัติหนาที ่
มิชอบดวย 
กฎหมายฯ 

คาตอบแทน 
โบนัส 

สวัสดิการ 

การจัดซื้อฯ/ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

งานดาน 
บุคคล/สอบ 

บรรจุพนักงาน 

เรื่อง 
อื่น ๆ 

 
 

รวม 

 
 
หมายเหตุ 

ต.ค.-พ.ย.

2550 

- 1 4 - 3 8 3 - 4 1 8 2 - 3 1 2 8  

ธ.ค.2550 - - 13 3 - 16 2 1 10 3 16 13 - - 3 - 16  
ม.ค.2551 - - 2 - - 2 - - - 2 2 2 - - - - 2  
ก.พ.2551 - - 2 - 1 3 1 - - 2 3 1 - - 1 1 3  
มี.ค.2551 1 - 5 1 6 13 1 - 9 3 13 1 - 2 4 6 13  
เม.ย.2551 - - 5 2 1 8 - 1 6 1 8 1 - 2 2 3 8  
พ.ค.2551 - - 12 1 - 13 - - 10 3 13 6 1 1 3 2 13  
มิ.ย.2551 - - 4 - - 4 - - 2 2 4 2 1 - - 1 4  
ก.ค.2551 - 1 2 - 1 4 - - 1 3 4 1 - 01 1 1 4  
ส.ค.2551 - - 5 - - 5 - 1 1 3 5 3 - 1 - 1 5  
ก.ย.2551 - - 4 1 - 5 - 3 - 2 5 4 - - 1 - 5  
                   

รวม 1 2 58 8 12 81 
 

7 6 43 24 81 36 2 10 16 16 81  

 

 


	ผนวก 1.1doc.pdf
	วิเคราะห์ข้อ 2.pdf
	วิเคราะห์ข้อ 3.pdf
	วิเคราะห์ข้อ4c.pdf
	วิเคราะห์ข้อ 5.pdf
	รวมประมวลผลปี49-51.pdf



