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

 
 

ของ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานวินยั กองการเจาหนาท่ี 
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คํานํา 

 
 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครฐันํา 
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบ      
ทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2552  ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ที่ 656/2550 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 เร่ืองแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและ
ตรวจสอบราชการใสสะอาดและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวไดรวมประชุมในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  
 
                    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะไดนําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2552-
2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มาเพื่อเปน
เครื่องมือรณรงคอันจะทําใหบุคคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการใหแกองคกรและประชาชน รวมถึงเปนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอีกวิธีการหนึ่ง
ดวย  
 
 
 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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สารบัญ 
 
 

             หนา 
คํานํา 
 
สวนท่ี 1  ที่มา / หลักการและเหตุผล       1 
  วิสัยทัศน         1 
  พันธกิจ          1 
  คานิยม          2 
สวนท่ี 2  การดําเนนิงานตามขั้นตอนการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  2 
  1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ผนวก 1)  3 
  2. ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
      การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏบิัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง 
      ปจจัยเสีย่งที่อาจเปนเหตทุําให  (ผนวก 2)     4 
  3. ผลการดําเนนิการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  5 
      ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ผนวก 3) 
  4. ขอมูลที่ไดรับจากระบบการรับฟงจอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการ 
      รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน 
      สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี (ผนวก 4)     8 
  5. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
      การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ (ผนวก 5)    10 
สวนท่ี 3  การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  ตามแบบฟอรมที ่1  14 
สวนท่ี 4  การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตามแบบฟอรมที่ 2   
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การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  
 

1. ที่มา/หลกัการและเหตุผล 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร  

 
• วิสัยทัศน 

เปนองคกรที่มสีมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน   

 

• พันธกิจ 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต กระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหทํางานอยางมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
7. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคน ไดรับ
การพัฒนาในทุกมิติทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต เพื่อนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย 

8. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 

 

• คานิยม… 
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• คานิยม 

1. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส พรอมใหมีการตรวจสอบ 
   เปดโอกาสใหตนเองและคนอื่นมีสวนรวมในการทํางาน 
   มีความเปนกลางและยุตธิรรมกับผูที่เกี่ยวของ 
   ใชทรัพยากรตางๆ ดวยความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
2. มุงเนนบริการใหคําปรึกษา 
   มีความรอบรูในงานทีต่นเองรับผิดชอบ 
   มีบุคลิกภาพ การแตงกายและความประพฤติดี สมเปนแบบอยางได 
   ใจกวาง ยนิดีใหคําปรึกษาแนะนํา และรับฟงความคดิเห็นทีแ่ตกตาง 
   เอื้อเฟอเผ่ือแผ ใหความรวมมือและชวยเหลือผูอ่ืน 
3. พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
   รูรักสามัคคี มีความรับผิดชอบ กระตอืรือรน จริงจัง ทุมเทในการทํางาน 
   เต็มใจเรียนรูส่ิงใหม มีความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงาน 
   ยินดีที่จะแบงปนความรูสึกและทักษะกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 

 
• ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  1  ปลูกจิตสํานึก คานยิม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทกุภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่  2   รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. การดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
  เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุตามตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและการมีธรรมาภิบาล         
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ       
พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
โดยนําขอมูลและผลการศึกษา วิเคราะหมาประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว
จากแหลงขอมูล 5 ดาน  ดังตอไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร... 
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1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   (ผนวก 1) 

2. ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให (ผนวก 2) 
      1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

       2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
       3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

3. ผลการดําเนนิการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา  (ผนวก 3) 

4. ขอมูลที่ไดจากระบบการรบัฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม  
กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ผนวก 4) 

5. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จาํนวน 3 โครงการ 
โดยการคัดเลอืกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 
(ผนวก 5) 

 
  ขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหจากขอ 1-5 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงนํามาสรุปและ
บูรณาการเพื่อจัดทําเปนแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ผนวก 1) 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ใชเปนกรอบทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก มาตรการและแนวทางดําเนินงาน มาใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  มีดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คณุธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1. สรางจิตสํานึก... 
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1.  สรางจิตสํานึกและสงเสรมิการเรยีนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2. ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  รวมพลังแผนดนิปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบของ 

ขาราชการ 
2.  สรางเครือขายภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อปองกันการทุจริต 

คอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของขาราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรณี 

การรองเรียน/กลาวโทษ 
2.  ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการและแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  สรางบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูง 
2.  นําระบบอิเล็กทรอนิคมาใชทางขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2. ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให (ผนวก 2) 
      1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ  (ผนวก 2) 

     2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

     3)  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

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 

 
3. ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2551 
(ผนวก 3) 

  จากขอมูลการศึกษาวิเคราะหผลดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ผานมา จํานวน 15 โครงการ จะเห็นไดวามีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนใหมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  และควรนํามาปรับใช
เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต      
4 ป (พ.ศ.2552-2555)  จํานวน  8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ลําดับ... 
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ปที่จะดําเนินการ ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม มาตรการที่จะดําเนินการตอเนื่อง 

2552 2553 2554 2555 

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

สรางจิตสํานึกและสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

    

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

นําระบบอิเล็กทรอนิกมาใชทางขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มีเปลี่ยนแปลงการหัวขอการ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ ตั้งแตป 

พ.ศ.2552-2555 

3. โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวาดวยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
บรรจุใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
 

สรางบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะใหมีศักยภาพสูง  - - - 

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

ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได 
และตรวจสอบได 
 

    

 
5. โครงการ... 
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ปที่จะดําเนินการ ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม มาตรการที่จะดําเนินการตอเนื่อง 

2552 2553 2554 2555 
5. โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน / องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยใหความรู  ความเขาใจในการสรางทัศนคติที่ดีตอการเปน 
ผูสอดสอง  แจงเบาะแส  เฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขาราชการ พนักงานและลูกจางของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

สรางเครือขายภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของขาราชการ 

    

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

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ 
มชิอบของขาราชการ 

    

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

กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 

    

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

กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการรองเรียน/กลาวโทษ 
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4. ขอมูลที่ไดรับจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนย   
ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
(ผนวก 4) 

 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบของขาราชการในสังกัดจากขอมูลการรองเรียน/กลาวโทษขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 จากระบบการรับฟงขอรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม /ลานดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักนายกรัฐมนตรี 
(ศูนยบริการประชาชน) สํานักงาน ป.ป.ช. จดหมายทางไปรษณีย และมารองเรียนดวยตนเองที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน โดยใชขอมูลการรายงานจากสํานักงานเลขานุการกรมมาใชในการศึกษา วิเคราะหขอมูล
สําหรับการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซ่ึงแบงออกไดเปน        
4 สวน ดังนี้ 
 

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.  นําระบบอิเล็กทรอนคิมาใชทาง
ขอมูลขาวสารเพื่อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

สวนที่ 2  ดาน
เจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ถูกรองเรียน/
กลาวโทษ 

1.  รวบรวมขอมูลเปนสถิติใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนแนวทางดําเนินการในการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไป เชน 
สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน สํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
เปนตน 

1. กําหนดมาตรการในการจัดการ
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ช อบห รื อ ก รณี ก า ร ร อ ง เ รี ย น /
กลาวโทษ 

 

 
สวนที่2... 
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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 
 
 

 
   

สวนที่ 3... 
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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 .   ส ร า ง บุ ค ล ก ร เ พื่ อ พั ฒ น า
สมรรถนะใหมีศักยภาพสูง 

 

 
 
 

5. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย   
มิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2552 จํานวน   
3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (ตาม
เงื่อนไขขอ 2)  (ผนวก 5) 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีระบบการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต  

การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการดังกลาวทั้ง  3 โครงการ จึงเห็นควร
กําหนดมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 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  

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

1. การเสนออนุมัติโครงการ
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
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบหรือกรณีการ
รองเรียน/กลาวโทษ 
-ลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายและ
ขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได 

(2 ตอ)... 



วิเคราะห/แผน4ป 

-12- 
 

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 

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

 
 
 

(2 ตอ)… 
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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. 
ซ่ึงอาจเห็นวาขอมูลที่ได
จากการประชมุตาม
ขั้นตอนที่ 5 คลาดเคลื่อน/ 
ไมชัดเจน 

(2 ตอ) 

7. การสรุปผลงานโครงการฯ 
และการประชาสัมพันธ
ผลงาน 

ไมไดรับการจดัสรร
งบประมาณเพือ่
ดําเนินการประชา 
สัมพันธเนื่องจาก
คณะกรรมการฯ 
พิจารณาปรับลดหรือ
บูรณาการงบประมาณ
ใหหนวยงานอื่น 

 

3. โครงการศ ึกษา 
วิเคราะหการวางแผน 
อัตรากําลังของ 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 

(3 ตอ)... 
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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 

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

 

 
3. การจัดทาํแผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป  ตามแบบฟอรมที่ 1   
  จากขอมูลที่ 1 – 5  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห
มูลมาจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ตามแบบฟอรมที่ 1 ที่
กําหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด...
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รายละเอียดตวัชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
แบบฟอรม 1 

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

 
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
1) ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุก
ภาคสวน 

1.1) โครงการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ขาราชการใน
สังกัด สถ. 
(สวนกลาง) 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
ราชการ 
(ปฏิบัติธรรม)

1.1) โครงการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ขาราชการใน
สังกัด สถ. 
(สวนกลาง) 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
ราชการ 
(ปฏิบัติธรรม) 

1.1) โครงการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ขาราชการใน
สังกัด สถ. 
(สวนกลาง) 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
ราชการ 
(ปฏิบัติธรรม)

1.1) โครงการ
สงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ขาราชการใน
สังกัด สถ. 
(สวนกลาง) 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
ราชการ 
(ปฏิบัติธรรม)

105,390 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209,900 
บาท 

 
 
 
 
 

229,900 
บาท 

 
 
 
 
 

230,890 
บาท 

 
 
 
 
 

รอยละ 50  
ของผูผาน
การประเมิน
จากกลุม 
เปาหมาย 
35 คน 
 
 
 
 

รอยละ 60 
ของผูผาน 
การประเมิน
จากกลุม 
เปาหมาย 
40 คน 
 

 
 

รอยละ 70 
ของผูผาน 
การประเมิน 
จากกลุม 
เปาหมาย 
45 คน 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 
จากผูผาน 
การประเมิน 
จากกลุม 
เปาหมาย 
50 คน 
 
 
  

 
(ตอ 1)... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
(ตอ 1) 1.2) กิจกรรม

คัดเลือก
ขาราชการ
พลเรือนดีเดน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  - 
 

1.2) กิจกรรม
คัดเลือก
ขาราชการ
พลเรือนดีเดน 
 
 
 
 
 
  

 
1.3) โครงการ
ประกวดคํา
ขวัญ 
 

 
 

1.2) โครงการ
ประกวดคํา
ขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3) กิจกรรม 
ถวายเทียน 
พรรษา 
ประจําป 
 

 

1.2) โครงการ
ประกวดคํา
ขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3) กิจกรรม 
ถวายเทียน 
พรรษา 
ประจําป 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไมนอยกวา 30 
คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 50 
คะแนนของการ
ประเมินจาก
ผูบังคับบัญชา 

 
 
 
 
- 
 
 

 

ไมนอยกวา 
30 คะแนน
จากคะแนน
เต็ม 50 
คะแนนของ
การประเมิน
จาก
ผูบังคับบัญชา
 
 
จํานวน  ขรก. 
พนักงานสวน 
ทองถิ่นของ 
สถ. และ 
อปท. จํานวน
อยางนอย 200 
คน สงคํา
ขวัญเขา
ประกวด 

จํานวน  ขรก. 
พนักงานสวน 
ทองถิ่นของ 
สถ. และ 
อปท. จํานวน
อยางนอย 220 
คน สงคํา
ขวัญเขา
ประกวด 
 
ขรก./ลูกจาง/
พนักงาน 
ราชการใน 
สวนกลาง 
รอยละ 30 
เขารวม 
กิจกรรม 

จํานวน  ขรก. 
พนักงานสวน 
ทองถิ่นของ 
สถ. และ 
อปท. จํานวน
อยางนอย 250 
คน สงคํา
ขวัญเขา
ประกวด 
 
ขรก./ลูกจาง/
พนักงาน 
ราชการใน 
สวนกลาง 
รอยละ 30 
เขารวม 
กิจกรรม 

                                                                                                                                                                                                                                                                   2) รวมพลัง... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
2) รวมพลัง
แผนดินปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

2.1)โครงการ
รณรงคเพื่อ
กระตุนใหภาค
ประชาชน
รวมกันสอดสอง 
แจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
ขาราชการ 
 

2. 1)โครงการ
รณรงคเพื่อ
กระตุนใหภาค
ประชาชน
รวมกันสอดสอง  
แจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
ขาราชการ 
 

2. 1)โครงการ
รณรงคเพื่อ
กระตุนใหภาค
ประชาชน
รวมกันสอดสอง 
แจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
ขาราชการ 
 

2. 1)โครงการ
รณรงคเพื่อ
กระตุนใหภาค
ประชาชน
รวมกันสอดสอง 
แจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
ขาราชการ 
 

155,000 
บาท 

265,000 
บาท 

265,000 
บาท 

291,500 
บาท 

จํานวน 
ผูรองเรียน/
แจงเบาะแส
กลับมาให 
สถ.ตามชอง 
ทางตาง ๆ 
ไมนอยกวา 
50 ราย 
 

จํานวน 
ผูรองเรียน/
แจงเบาะแส
กลับมาให 
สถ.ตามชอง 
ทางตาง ๆ 
ไมนอยกวา 
55 ราย 
 

จํานวน 
ผูรองเรียน/
แจงเบาะแส
กลับมาให 
สถ.ตามชอง 
ทางตาง ๆ 
ไมนอยกวา 
60 ราย 
 

จํานวน 
ผูรองเรียน/
แจงเบาะแส
กลับมาให 
สถ.ตามชอง 
ทางตาง ๆ 
ไมนอยกวา 
65 ราย 
 

 
 
 

 
(ตอ 2)... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
(ตอ 2) 2.2)โครงการ

สรางเครือขาย
ภาคประชาชน/
ภาคราชการ
พลเรือนและ
สวนทองถิ่น 
เพื่อแจงเบาะแส
และเฝาระวังการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

2.2)โครงการ
สรางเครือขาย
ภาคประชาชน/
ภาคราชการ
พลเรือนและ
สวนทองถิ่น 
เพื่อแจงเบาะแส
และเฝาระวังการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

2.2)โครงการ
สรางเครือขาย
ภาคประชาชน/
ภาคราชการ
พลเรือนและ
สวนทองถิ่น 
เพื่อแจงเบาะแส
และเฝาระวังการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

2.2)โครงการ
สรางเครือขาย
ภาคประชาชน/
ภาคราชการ
พลเรือนและ
สวนทองถิ่น 
เพื่อแจงเบาะแส
และเฝาระวังการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

150,000 
บาท 

200,000 
บาท 

250,000 
บาท 

300,000 
บาท 

รับสมัคร 
สมาชิก 
เครือขายใหม 
300 คน โดย
รอยละ 20
ของผูสมัคร
ใหมไดตอบ
แบบสอบถาม
กลับมาให 
สถ. 

รับสมัคร 
สมาชิก 
เครือขายใหม 
300 คน โดย
รอยละ 25
ของผูสมัคร
ใหมไดตอบ
แบบสอบถาม
กลบัมาให 
สถ. 

รับสมัคร 
สมาชิก 
เครือขายใหม 
300 คน โดย
รอยละ 30
ของผูสมัคร
ใหมไดตอบ
แบบสอบถาม 
กลับมาให 
สถ. 

รับสมัคร 
สมาชิก 
เครือขายใหม 
300 คน โดย
รอยละ 35
ของผูสมัคร
ใหมไดตอบ
แบบสอบถาม 
กลับมาให 
สถ. 
 

 
 
 
 

3) สรางความ... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
3) สรางความ
แข็งแกรงแก
หนวยงานตอตาน
การทุจริต 

3.1) กิจกรรม
ติดตามการ
ดําเนินการ
ทางวินัย กรณี
ที่ ป.ป.ช.ชี้มูล
ความผิดและ
เรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ของ
รัฐในสังกัด 
สถ. 
(สวนกลาง) 
 

3.1) กิจกรรม
ติดตามการ
ดําเนินการ
ทางวินัย กรณี
ที่ ป.ป.ช.ชี้มูล
ความผิดและ
เรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ของ
รัฐในสังกัด 
สถ. 
(สวนกลาง) 
 

3.1) กิจกรรม
ติดตามการ
ดําเนินการ
ทางวินัย กรณี
ที่ ป.ป.ช.ชี้มูล
ความผิดและ
เรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ของ
รัฐในสังกัด 
สถ. 
(สวนกลาง) 
 

3.1) กิจกรรม
ติดตามการ
ดําเนินการ
ทางวินัย กรณี
ที่ ป.ป.ช.ชี้มูล
ความผิดและ
เรื่องรองเรียน
เจาหนาที่ของ
รัฐในสังกัด 
สถ. 
(สวนกลาง) 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

จํานวนสํานวน
การสอบสวนที่
ดําเนินการได
ครบถวน
สมบูรณและ
จัดสงไปยัง
สํานักงาน 
ป.ป.ช.ไดภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

จํานวนสํานวน
การสอบสวนที่
ดําเนินการได
ครบถวน
สมบูรณและ
จัดสงไปยัง
สํานักงาน 
ป.ป.ช.ไดภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

จํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่
ดําเนินการได
ครบถวนสมบูรณ
และจัดสงไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ช.
ไดภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

จํานวน
สํานวนการ
สอบสวนที่
ดําเนินการได
ครบถวน
สมบูรณและ
จัดสงไปยัง
สํานักงาน 
ป.ป.ช.ได
ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 
 

 
 

 
 

(ตอ 3)... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
3.2) โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน สถ.
(สวนกลาง) 

3.2) โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน สถ.
(สวนกลาง) 

3.2) โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน สถ.
(สวนกลาง) 

3.2) โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน สถ.
(สวนกลาง) 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

มีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของ
กลุมตรวจสอบ
ภายใน จาก
สํานัก/กอง 16 
หนวยงานของ 
สถ. สวนกลาง 

มีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะ
ของกลุม
ตรวจสอบ
ภายใน จาก
สํานัก/กอง 16 
หนวยงานของ 
สถ. สวนกลาง 

มีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะ
ของกลุม
ตรวจสอบ
ภายใน จาก
สํานัก/กอง 16 
หนวยงานของ 
สถ. สวนกลาง 

มีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะ
ของกลุม
ตรวจสอบ
ภายใน จาก
สํานัก/กอง 16 
หนวยงานของ 
สถ. สวนกลาง 

(ตอ 3) 

3.3) โครงการ
จางที่ปรึกษา
การจัดทํา
แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร สถ.  
พ.ศ.2553-
2556 

- - - 2,850, 
000 
บาท 

- - - ระดับโอกาส
เสี่ยงเกิดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในแตละขั้นตอน
ของกิจกรรม 

- - - 

3.4) โครงการ... 



วิเคราะห/แผน4ป 

-21- 
 

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
3.4) โครงการ
ศึกษาวิเคราะหการ
วางแผนอัตรากําลัง
ของ สถ. 

- - - 1,000, 
000 
บาท 

- - - ระดับโอกาสเสี่ยง 
เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน 
แตละขั้นตอนของ
กิจกรรม 

- - - (ตอ 3) 

3.5) โครงการ
ศึกษาวิเคราะหเพื่อ
จัดทําสมรรถนะ
หลัก (Core 
Competencies) 
และสมรรถนะ
ประจําตําแหนง
งาน (Functional 
Competencies) 
ของ สถ. ประจําป 
พ.ศ.2552 

- - - 2,000, 
000 
บาท 

- - - ระดับโอกาสเสี่ยง 
เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน 
แตละขั้นตอนของ
กิจกรรม 

- - - 

 
 

4) สรางบุคลากร... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
4) สรางบุคลากร
มืออาชีพปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

4.1) โครงการตาม
รอยเบื้องพระยุคล
บาทตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวาดวยการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของ
ขาราชการกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2552 

- - - - - - - รอยละ 60 
ของ
ขาราชการ
ที่เขารับ
การอบรม
ผานเกณฑ
การ
ประเมิน 

- - - 

 
(ตอ 4)... 
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กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ยุทธศาสตร 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
(ตอ 4) 4.2) โครงการเผยแพร/

ประชาสัมพันธเพื่อให
ความรู เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ของกลุมงานวินัย 
เชน การดําเนินการทาง
วินัย อุทธรณ รองทุกข 
ระบบพิทักษคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยา
ขาราชการ  ทางระบบ 
Internet ของ สถ. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3) โครงการ
อบรมใหความรู
ดานการ
ดําเนินการ 
ทางวินัย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3) โครงการ
อบรมใหความรู
ดานการ
ดําเนินการ 
ทางวินัย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3) โครงการ
อบรมใหความรู
ดานการ
ดําเนินการ 
ทางวินัย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

573,900 
บาท 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

746,070 
บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

797,721 
บาท 

จํานวนครั้ง 
(Counter) ที่มี
ผูเขามาเปดดู
ขอมูลจาก 
Website ของ 
สถ. ไมนอย
กวา 100 ครั้ง 
นับถึงเดือน
กันยายน 
2552 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขรก. สวน 
กลางและ 
ภูมิภาค 
75 จังหวัด 
ที่เขารับการ
อบรมผาน
เกณฑการ
วัดผลไมนอย
กวารอยละ 60 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขรก. สวน 
กลางและ 
ภูมิภาค 
75 จังหวัด 
ที่เขารับการ
อบรมผาน
เกณฑการ
วัดผลไมนอย
กวารอยละ 70 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขรก. สวน 
กลางและ 
ภูมิภาค 
75 จังหวัด 
ที่เขารับการ
อบรมผาน
เกณฑการ
วัดผลไมนอย
กวารอยละ 80 




