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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

กําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ  : มาตรการการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว 

รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน

นับจากวันส้ินปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด 

เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินกาํหนด เปนประจําทุกป  

3. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรของเทศบาลตําบลปาปอง 

  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลปาปองทราบ

ตามแบบทีร่ะเบียบฯ กําหนด  

  3.  เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  

4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  

  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  

  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ

ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร 

พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากบัดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานนิติกร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน  

  3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เทศบาลตําบลปาปอง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให เทศบาลตําบลปาปองในฐานะหนวยรับตรวจจดัวางระบบควบคุมภายใน

โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรอืเครื่องมอืใน การบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่กิดจาก

การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจาก

วันส้ินปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเช่ือถือไดของ

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ

ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเส่ียงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดทีอ่าจเกิดข้ึน 

และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เส่ียงไปดําเนินการ  เพ่ือควบคุมลดความเส่ียงในการปองกนัหรอืลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ

รั่วไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  

  3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เส่ียงระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  

  3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 
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6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลปาปอง (ระดับ

องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป

ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป  

  6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลปาปอง  นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร  จัดการความเส่ียงภายในเวลาที่กําหนด  และรายงานผลการ

ดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับ

สวนยอย)  

  6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลปาปอง  รายงานผลการดําเนินการแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลปาปอง 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลปาปอง  ประชุม

พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแตละสวนราชการวามีความ

เพียงพอหรือไม  หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงตอไป  

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ิน

ปงบประมาณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานนิติกร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเส่ียง  

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 

ชองทางที่สามารถดําเนินการได  

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 

บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  ตรวจสอบ 

กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน  ยายขาราชการ พนักงาน 

ลูกจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนส่ิงสําคัญหรือเปนหัวใจของ

องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ

ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 

กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก

คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยถือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลของเทศบาล

ตําบลปาปองเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปน ธรรม  

  3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงตั้งการโอน ยาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดาน

การบริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน 

ยาย  

   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลปาปอง ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด  
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   - การสรรหาการบรรจุแตงตัง้ไดมีการประชาสัมพันธไปยงัหนวยงานอ่ืน และ ก.ทจ.  ก.

อบต.  จังหวัดอ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย

ภายในหมูบาน  

   – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลปาปอง  

    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลปาปอง 

   - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ 

รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  

   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  

   - ในการออกคําส่ังการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลปาปอง  จะออกคําส่ังแตงตั้งไดตอง

ไมกอนวันที่เทศบาลตําบลปาปอง รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเล่ือน

ระดับ/เล่ือนตําแหนง  

   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลในการเล่ือนระดับ/การเล่ือน ตําแหนง เทศบาลตําบลปาปองไดดําเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการขอบงัคับที่เกีย่วของ อยางเครงครัด  

   - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเล่ือน

ระดับ/เล่ือนตําแหนง  

   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.  ก.ทจ.  จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการ

ประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลปาปอง 

   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบติัผูขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง  

   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงาน

การเล่ือนระดับ/การเล่ือน ตาํแหนงเพ่ือความโปรงใส  

   - มีการออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  

   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือ

ตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  

   - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  

   - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหนง เทศบาลตําบลปาปอง จะออก

คําส่ังแตงตั้งไดตองไมกอน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  การเล่ือนข้ัน

เงินเดือน  
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   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคล ในการที่เทศบาลตําบลปาปอง ไดดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ัง

การ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด  

   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร

หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ  

   - มีการแตงตั้ งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบั ติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยาง

ยุติธรรม  

   - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย 

และโตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม  

   - นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง ออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเล่ือนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่ว

กัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานการเจาหนาที ่สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  

   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ  การโอน  ยาย  ของเทศบาลตําบลปาปอง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลทีเ่กิดข้ึนดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับ

ทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 

ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริงไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน  ไมเลือกปฏิบัติเสริมสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจรติคอรรปัชัน 

มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได  

  3.3 ปฏิบติังานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได  จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส  สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร  เปดโอกาสใหประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปาปอง

ภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย 

เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลปาปอง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

  10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

  10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก

ตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เทศบาลตําบลปาปอง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดดําเนินการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทน

ชุมชน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรอืกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ 

ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชน

สามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี

สวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปล่ียนสูการบริหารราชการที่

เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ

เทศบาลตําบลปาปอง 

  3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลปาปองใหเกิด

การพัฒนาไดอยางคุมคา  

4. เปาหมาย  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลปาปอง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

  6.2 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการ

แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ  แตเทศบาลตําบลปาปองใหความสําคัญในการมีตัวแทน

ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวม

รับผิดหากเกิดความเสียหาย  
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  6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให

เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่  และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ

ตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ผลลัพธ การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลปาปอง  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน  

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาที่ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   กิจกรรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน 

ผูบริหาร  และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล  

   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด  ปญหาที่เกิดข้ึนเปน

ประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ  ประสบการณ  หรือขาดความรู  กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

เสนอเทานั้น  หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ 

เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหาร

ทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทํา

ใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สงผลใหการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา  เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน 

อยางแทจริง  จากปญหาดังกลาวขางตน  จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี

ความรู  ความเขาใจระเบียบ  กฎหมาย  คําส่ัง  และหลักเกณฑตาง ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเส่ียงกับการกระทําผิด

กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง เพ่ิมพูน

ความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน  มีความรูความเขาใจมิให

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของ

รัฐ ตามมาตรา  103  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู  ดานระเบียบ  กฎหมายทองถิ่น 

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  

 



-104- 
 

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

  3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหน้ีสิน  

  3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

  3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปองมีความรูความเขาใจในแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ผูบริหารเทศบาลตําบลปาปอง  จํานวน  ๔  คน  และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลปาปอง  จํานวน 
๑๒  คน  รวม  ๑๖  คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  สํานักงานเทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  

   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลเขารับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  

   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัยสินและ หน้ีสิน  

   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง มีความรูความเขาใจแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล  

   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่น

ใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับ

การใหการศึกษาอบรมเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลปาปองไดดําเนินการ  เพ่ือใหสมาชิก

สภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 

รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย  เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ดังนั้น  เทศบาลตําบลปาปองจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม

และศึกษาดูงานอยูเสมอ  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา

องคกร  พัฒนาทองถิ่น  ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจ

ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  

  3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย  

  3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง   

4. เปาหมาย/ผลผลิต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง  จํานวน ๑๒ คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลปาปอง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ  

   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในสํานักงาน

เทศบาลและหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวม

ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี  

   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัด

ฝกอบรมเองโดยงานที่รับผิดชอบ  

   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรม

เสนอประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง  

   6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น 

และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลปาปองทราบ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ผลลัพธ  

  10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  

  10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  

   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด  จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลปาปอง  จํานวน ๑2 ราย ไดรับการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-107- 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล  

  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

เปนกลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ซ่ึงอํานาจ

ในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเปนของ

ตนเอง  แตถึงแมจะเปนอิสระ  สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ดําเนินงานตาง ๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ 

ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร  สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต   

เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวย

ตรวจสอบ  โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการ

ปฏิบตัิงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได  

  3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเองมากข้ึน  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง จํานวน ๑๒ คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีการดําเนินงาน  

  6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม  

  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ

จัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

  6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบล                

ปาปอง  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ผลลัพธ  

  10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร  

  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล  

2. หลักการและเหตุผล  

  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น  อันไดแก  ฝายบริหารและฝายสภา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหมีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน 

ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร  และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมใน

การเสนอแกปญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปาปอง  เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  จึงไดดําเนินกิจกรรม

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิก

สภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม

ในการทํางาน  

  3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

4. เปาหมาย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง จํานวน ๑๒ คน  

5. พื้นที่ดําเนินงาน  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินงาน  

  6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาปอง เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ตาง ๆ  

  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา

เทศบาลตําบลปาปอง เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน

และตองการของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล   

10. ผลลัพธ การพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี  
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             

การทุจริต  

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง  โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษา

ผลประโยชนของสวนรวม  หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัว

หรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และสอดคลองกับเกณฑ  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ

ธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ  ทั้งน้ีเพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี

ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดิน

ของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค  

  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรือ่งการคอรรัปช่ัน  

  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ

คอรรัปชันได  

  10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร

รัปชันในระดับเทศบาล 
 



-111- 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  

  ปญหาการทุจริตทีเ่กิดข้ึนในหนวยงานภาครฐัไดสงผลเสียหายกบัประเทศชาติอยางมาก  จําเปน

ที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา  โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน

เครือขายในการขับเคล่ือนตาง ๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุก

ภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  

  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  

  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ 

  6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  

  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  

  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ  

  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

  10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

  10.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 


