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การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.1 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 โครงการ/กิจกรรม/การจัดท าควบคุมภายใน ประจ าปี  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากากรด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาให้ใช้รวม เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ดังนั้น การ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ สตง.ว่าด้วยการก าหนดมารฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบการบริหารระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้ความระมัดระวังทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ 
4.เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกหน่วยงาน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อย ความจ าเป็นเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
และความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
 6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564  
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 10.1 บุคลกรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดลง 
 10.3 ใช้ทรัพย์สิน ของส านัก/กอง/หน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค้า 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมการติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบติดตามประเมินผล การควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3.วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลตูม
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูและ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 



1.โครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2.หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์   ในอดีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรงการคลังให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติการให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 3.2 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงิน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 
 3.3 เพ่ือหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง  
4.เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
5. วิธีการด าเนินการการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2540 

5.3 ประชุมคณะกรรมการท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
5.4 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมกาฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 สิ้นปีงบประมาณ  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
 9.4 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 
 



10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการรายงานการประเมินผลใน ตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประเมินการควบคุมภายใน

มากกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถท าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูและการบริการงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริการงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูและ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง การบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล งานบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กาบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ในการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
 6.2 การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 
 6.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล 
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแลงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ

โอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม แนะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและ
สามารถตรวจสอบได้ 

 
 



 
1.โครงการกิจกรรมรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนทราบ  
 
2.หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีผล
ผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการ
คลังเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การรายงานผลทั่งภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนทราบ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้  
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลตูม 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ภาย ใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2561-2564 
8.งบประมาณ ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบประชาชนกับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชุมชน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดแบบการบริหารงานการมีส่วนร่วมจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมากรจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริการราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลตูมสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.3 ส่งเสริมขบวนการตรวจสอบของสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากรประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆที่มักมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเสมอ จึงส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบกับรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 1003  แห่งกฎหมายประกอบ
กับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.เป้าหมาหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจ านวน 36 คน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ก าหนดวันเวลา อบรม 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 
 
 



 
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เมืองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
การขัดผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกที่
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฝายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง
ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการการพัฒนาร่วมกัน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังลดปัญหาการทุจริตได้ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนมากขึ้น 
4.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.พื้นทีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม เช่นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการประชุม     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
7.ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
9. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลตูม 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้าย 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 6.4 บันทึกเรื่องราวร้องเรียน 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับร้องเรียน 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติประจ าปี 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดริหารส่วนต าบลตูม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การคอร์รัปชั่น หมายถึงการใช้ต าแหน่งที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่น 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของวงราชการ 
 ตามพระราชการกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 
3.วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนในชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
6.วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการ หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น ได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


