
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       มิติท่ี  4   
    การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
    การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.  มีการวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
    4.1.1. มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  2560 
 
           ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 
2 หลักการและเหตุผล 
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด  และลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่ง
จะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน า
แผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน  อีกท้ังเป็นแนวทางปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน  ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง
จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระเบียบ  คตง.ว่าด้วยมาตรฐานควบคุมภายใน  พ.ศ.
2544 
  3.2.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล  และตัวเลขต่างๆด้านบัญชีและด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.3.  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
  3.4.  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
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  6.2.  ตรวจสอบความถูกต้อง  และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน  และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์  และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจรับ 
  6.3.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินการ
บริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับค าสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
  6.4.  สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และหรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5.  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7   วิธีด าเนนิการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมงง 

 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มากขึ้น 
  10.2  ความเสี่ยงในการจ่ายเงินน้อยลง 
  10.3  การใช้ทรัพยากรของกอง/ส านัก/หน่วยงานมีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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        ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 

2  หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อ 
ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น 
ปีงบประมาณ 
   ดังนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด  เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียมจึงได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กรเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
   3.2  เพื่อสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
   3.3.เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
   ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
   6.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร 
   6.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
   6.3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   6.4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการ 
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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  6.5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวมเพ่ือท าจัด
รายการควบคุมภายในตามระเบียบ  ข้อ  6  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดส่งรายงานให้ 
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
   10.1  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   10.2  ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
   10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 121 - 

 



   4.1.2.  มีการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุง  หรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
 1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  หรือภาคเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมลด 
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการหน่วยงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวง 
การคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป   อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือ
ตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งไม่อาจครอบคลุมด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน  จะไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหน่วยงาน   ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน  และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์กรรวมชองหน่วยงานนั้นๆว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน  อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี่  สาเหตุอย่างหนึ่งมา
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงผู้เดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ    ตลอดจนขาดการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ทันสมัย
เสมอ 
   ดังนั้น   เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม   
จึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นหรือซ้ าซ้อน   
ลดความเสี่ยงด้านอื่นๆที่อาจเกิดข้ึน 
  3.2  เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  เชื่อถือได้ 
  3.2.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4  เป้าหมาย 



  เพ่ือให้การควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  และควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับดี 

 
5  วิธีด าเนินการ 
  5.1.  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  ข้อ  6 
  5.2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในต่อเนื่อง 
  5.3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็น  อุปสรรคให้นายกเทศมนตรีทราบ 

       
6  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
        
7 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
7  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน  ข้อ  16  เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2  กิจกรรรมควบคุมภายในร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานประเมินการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4  มีการจัดความรู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
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 ล าดับที่  2 

1  ชื่อโครงการ  : มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 

2  หลักการและเหตุ 



  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทาง  หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  หรือโครงสร้าง 
ต่างๆของหน่วยงานตรวจรับ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ก ากับการดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ีอสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล  ว่าการด าเนินการของหน่วยตรวจรับจะบรรจุวัตถุประสงค์ของการ 

ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  และการใช้ทรัพยากร   รวมถึงการดูแล 
ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตใน 

หน่วยตรวจรับด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

  การด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายใน  เพื่อน าความเสี่ยงที่มี  หรือคาดว่าจะมี  และจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  จึงได้ 

ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้จัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุม 
ความเสี่ยงในการป้องกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย   การรั่วไหล   
  3.2.  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติแผนการปรับปรุง หรือบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง 
ระบบควบคุมภายใน  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
  
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
(ระดับองค์กร)ฉ จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ. 3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ และมีการติดตามผลระหว่างปี 
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  6.2. หวัหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมน าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3. หวัหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมรานงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง 



การควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3 ) พร้อมปัญหา อุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  6.4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมประชุม 
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม  และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ 
หรือไม่  หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5.  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ 
 
7 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลัลัพท์ 
  10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 
  10.2  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3  มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในระยะที่ก าหนด 
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4.2.  การสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ 
   4.2.1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน   ย้ายขา้ราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
      



  1  ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ แต่งตั้ง  โอน  ย้าย 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ  หรือหัวใจขององค์กร จึงมัก 
ก าหนดงานเป็นเรื่องๆ  กรวางนโยบาย  การวางแผน  การจัดระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร 
หรือหน่วยงาน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การเลื่อนระดับ   และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือตามกฎหมาย  ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านด่านเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ การก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป 
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
  3.2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแล  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
การโอน  ย้าย 
 
4  เป้าหมาย 
  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน  การย้าย 
   -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ  ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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   -มีการประชาสัมพันธ์ลงเว๊บไซด์เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   -มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
    - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการ 
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
    - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นขอบจากคณะกรรมการ 



พนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล.จังหวัด)ก่อน 
   -ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ 
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  การเลื่อนระดับ/ต าแหน่ง 
   -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสวนร่วมตรวจสอบ  ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลใน 
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้ด าเนินการตามระเบียบ   กฎหมาย หนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบในการที่เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียมได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (2561-2564) 
 
8  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ตัวชี้วัด  ก าหนดระดับข้ันของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์ให้เป็นคะแนนเป็น  5  ระดับ  โดยพิจารณาจาก 
ความก้าวหน้าจองขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพท์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบรรจุ  การโอน  การย้ายการบริหารงาน 
บุคคลเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-
จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
       
1  ชื่อโครางการ  : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการ  มติคณะรัฐมนตรี  



วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  มีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
ถูกต้องทั้งระเบียบ  กฎหมาย ข้อเท็จจริง  ไม่มีข้อผิดพลาด  ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น   มีการท างาน มีกระบวน 
การที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ่มค่า  และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถาม  และตรวจสอบได้ 
  3.3. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย  สามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรต่างๆให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6  วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อป. พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยภายในเก้าสิบวัน  
นัยแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และประกาศส าเนารายงานโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุก 
สามเดือน 
      
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลบัง  และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2  กรเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  และประหยัด 
  10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่
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4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแล และจัดหาพัสดุ 
       
1   ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2545   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.2546  แผนยทุธศาสตร์  การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   โดยการก าหนดให้จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวแทนจากชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทาง หรือกลไกร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมทุก
ขั้นตอน  ประชาชนสามารถมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็น  
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนจากการประชุมประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ 
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  3.2.  เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
4  เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2553  มิได้ก าหนดให้การแต่งตั้งให้มี 
ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการ  แต่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า 
ร่วมตรวจสอบ  เพ่ือให้โปร่งใส  ซื่อตรง 
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  6.3.  จัดประชุมให้ความรู่  ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง 
ละเอียด  ถูกต้อง 
       

7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
8  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจการจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ  หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องท่ีก าหนดไว้ 
 

 1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมีความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ  
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้ด าเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   มีความรู้
และทักษะด้านการปกครองท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดให้มีการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียมให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้มี
ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและหน้าที่ 
  3.2.  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย 
  3.3.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง 

4 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม    จ านวน  12  คน 

 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในจังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดอ่ืนภายในราชอาณาจักรไทนที่มหีน่วยงานราชการจัดโครงการ
ฝึกอบรม 
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6  ขอบเขตด าเนินงาน 
  6.1.  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง
ภายในจังหวัด  และจังหวัดอ่ืนๆ  หรือร่วมประชุมสัมมนาตามแต่กรณี 
  6.2  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้ารับการฝึกอบรม 
  6.3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณด าเนินการ  167,000    บาท 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   

10  ผลลัพท์ 
  10.1  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมความรู้  ความเข้าใจในการท างานตามบทบาท   
และอ านาจหน้าที่ 
  10.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้รับการเรียนรู้  และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  10.3  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

 
11  ตัวชี้วัด 
  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน  15  คน  ได้รับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 



- 133 - 

 

4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  :กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย  
   บริหาร 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินงาน   มีงบประมาณเป็นของตนเอง  ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลาง
ก็จะคอยคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้มี
บทบาทตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน
ด่านโขงเจียมในการเป็นหน่วยตรวจสอบ   โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ทั้งยังช่วยลดปัญหาทุจริต 
 
3  วัตถุปะสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 
4  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน  12  คน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมส าหรับใช้
ส าหรับการประชุม 
  6.2.  แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการ 
ต่างๆ  เช่น  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี    การตรวจรายงานการประชุม   การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 
  6.3.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   

7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561    
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ผลลัพท์ 
  10.1  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเข้าใจบทบาท  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร 
  10.2  การปฏิบัติต่างๆมีความโปร่งใส   ตรวจสอบได้ 
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       ล าดับที่  2 
 1  ชื่อโครงการ  :กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ  และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
เลือกตั้ง    ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท  และต้องท าหน้าที่ของตนอย่าง
เข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร  และที่ส าคัญ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียม 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน  จึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมใน
เรื่องต่างๆ   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจ  
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีบทบาทในการปฏิบัติงาน   
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  3.2.  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
  3.3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
4  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

6    วิธีด าเนินการ 
     6.1.  แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานเรื่อง
ต่างๆ  เช่น 
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   1)การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกร่องน้ าสาธารณประโยชน์  (ร่องค้อ)  
หมู่  2  ต าบลโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตามค าสั่งอ าเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   
ที่  453/2559  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2559 
   2)การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้าน
ด่านโขงเจียม  ที่  7722559  ลงวนัท่ี  1  มีนาคม  2559 
   3)การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ทีรา  78 /2559  ลงวันที่  1  มีนาคม  2559 
   4) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ที่  79/2559  ลงวันที่  1  มีนาคม  2559 
   5) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  น้ าป่าไหลหลาก  
ตลิ่งพังเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ที่  322/2560  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2560 
   6)การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รับค าร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุใน
การข้ึนทะเบียน  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอสด์   ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขง
เจียม  ที่  334/2559  ลงวนัที่  1  พฤศจิกายน  2559 
   7) การแต่งตั้งศูนย์อ านวยการเจ้าหน้าที่รับค าร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียน   เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้าน
ด่านโขงเจียม    486/2560  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2560 
    8)การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจ าปี  2560.   ตามค าสั่ง
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ที่  528/2560  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560 
   9  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   ปี  2558  
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ที่  436/2558  
    10  แต่งตั้งกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้าน
ด่านโขงเจียม ที่   286 /2559  ลงวันที่  18  สิงหาคม  2559 
    11  แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือสนับสนุนงานพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลกัลยาณกิจ  
(สุภีร์  กลยาโณ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยสะคาม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   ที่  111/2559  
ลงวันที่  18  มีนาคม  2559 
 

7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560-2563) 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
10  ผลลัพท ์  
  การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นไปอย่างต่อเนือง  ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  4.4.1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  
                ล าดับที่  1 
1  ขื่อโครงการ  : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

2 หลักการและเหตุผล 
  คอร์รัปชัน  หมายถึง  การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  หากมี
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับการมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ( PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ   ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนภาคให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4  เป้าหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  น าเข้าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุชน  เพื่อรับสมัครเครือข่ายป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันจากความสมัครใจ 
  6.2  ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดเครือข่ายคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการชุมชน 
  6.3  ประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 
  6.4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.5.  จัดตั้งเครือข่ายคอร์รัปชันตามแต่ละชุมชน  ณ  ที่การแต่ละชุมชน 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม   จังหวัด
อุบลราชธานี  
  

10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  คณะกรรมการชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  และสามารถตรวจสอบ 
คอร์รัปชันได้ 
  10.1 มีให้มอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน   
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ล าดับที่  2 

 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย 
ในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวัง  ปราบปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

3  วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือให้ประชาชรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
   3.2.  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
   6.1.  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   6.2.  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
   6.3.  ปิดประกาศ  ณ  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
   6.4.  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
   6.5  เสนอผู้บริหารสั่งการ 
   6.6. ด าเนินการปรับปรุงเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
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8  งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2  น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2   บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1   ชื่อโครงการ  : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  11) ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ 
ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ่ง  การตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ท ั้งนี้ให้เป็นไป  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และนโยบาย 
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้าง 
ความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการ 
สร้างจิตส านึกในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  บูรณาการ  การสร้างความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพของ 
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันสามารถเกิดได้ทุกวงการ  ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น  ระดับชาติซึ่ง
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยในส่วน
ร่วมของภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งภาคประชาชนทั่วไปร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นนั้น 
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะเครือข่ายด้านทุจริตคอร์รัปชัน   
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกับ
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมพิจารณาแล้วว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวจ าเป็นจึงได้จัดท ามาตรการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  สร้างแกนน าเครือข่าย  แนวร่วม  และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  3.2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาทุจริต 
  3.3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ 
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4  เป้าหมาย 
  ภาครัฐ   ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

5  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายในการ 
ป้องกันการทจริต 
  6.2.  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ 
ใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนกรร่วมเป็นเครือข่าย 
  6.3.  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมในการบริหารราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
ในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผิดชอบ 
  6.4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริต 

    
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
 8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ท าให้เกิดแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ท้องถิ่น 
  10.2  ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
  10.3  ท าให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
   

 

 

 
 
  

 

 

 

 


