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ส่วนที่ ๓ 
มิติที่ ๔   

การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 4  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
****************** 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล  
บ่อโพธิ์  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็น
ประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อโพธิ์ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ่อโพธิ์ทราบ  ตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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6. วิธีด าเนินการ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ      
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุม   ทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ   
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 

  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อโพธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ์และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

9. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่วางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
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4.2     การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง   
ที่สามารถด าเนินการได ้

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง แก่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้แทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการน าเงินงบประมาณมาบริหารใช้จ่าย เป็นกระบวนการ           
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง เป็นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2558 ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาสาระแห่งข้อระเบียบมากถึง 5 หมวด 14 ส่วน 160 ข้อ  ซึ่งได้
ก าหนดระเบียบข้อ 27 ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง   ต้องก าหนดให้มี
คณะกรรมการจัดหาพัสดุไว้ การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยที่ไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        จะท าให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผล
สะท้อนกลับมาภายหลังหากได้รับการตรวจสอบหรือ  “การร้องเรียน” และ จะท าอย่างไรเมื่อไม่อยากร่วมเป็น
กรรมการแต่ถูกมอบหมายให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อไม่สามารถจะปฏิเสธการสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้หากไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้ที่ได้รับมอบหมายควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ถูกต้องชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทั้งวินัย อาญา และละเมิด ประกอบกับร่าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว และขณะนี้      ร่างดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รวมถึงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)       
ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง    ทั้งฝ่ายพัสดุและฝ่ายที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์     e-Bidding/e-Market จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ของเทคโนโลยีความก้าวหน้า และต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น หลักการรับ
ราคา หลักการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เป็นต้น  ตามข้อก าหนดต่างๆ นี้          
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นที่ต้องถือปฏิบัติตามทันถ้ามีผลบังคับใช้ 
รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง และการค านวณ
ราคากลางตามกฎหมายของ ป.ป.ช. ที่ยังคงก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม ควบคู่กัน อย่ างไรก็ตาม  ถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางในการจัดหาพัสดุของระบบราชการไทย โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีสอบราคา และประกวดราคา หรือ e-Auction ก็ตามแต่ก็ยังคงมีการจัดหาพัสดุบางวิธีที่ยังคงไว้ เช่น 
วิธีการตกลงราคา การบริหารสัญญา เป็นต้น     

 



~ ๑๐๔ ~ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้  
ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านชุมชน ให้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล  ดังนั้น  เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจ   แก่กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว   จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความช านาญ จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบระเบียบกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  หนังสือสั่งการหรือ     
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ในด้านการบริหารพัสดุ   

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับวิธีการจัดหาพัสดุของภาครัฐ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการข้ึนได้ในอนาคต 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม บริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร  

4. เป้าหมาย 

- คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ และผู้แทนชุมชนต าบลบ่อโพธิ์         

5. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการอบรมให้ความรู้  
๓. ด าเนินการอบรมทางด้านวิชาการรูปแบบการบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
    ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมซักถามปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

       4. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม  ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
     5. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
 
 

 

 



~ ๑๐๕ ~ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

7. สถานที่ด าเนินการ 

     ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก    

๘. งบประมาณ 

    จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   

9 .ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบระเบียบกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  หนังสือสั่งการหรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารพัสดุ  มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

2. ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ 
มากยิ่งขึ้น  สามารถน ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
        3.  ผู้เข้ารับการอบรม บริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลมากยิ่งขึ้น 
        4.  ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๖ ~ 
 

4.2     การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง   
ที่สามารถด าเนินการได ้

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้อง  .ทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีการท างาน  มีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง                
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๗ ~ 
 

 

6. วิธีด าเนินการ 

  - จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๘ ~ 
 

 
 
4.3     การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลบ่อโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของ 
เศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว  การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบ
กับประชาชนส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมี
แนวโน้มในด้านตรงข้ามกัน  ซึ่งจ าเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพ่ิมรายได้แก่กลุ่มสมาชิก    
การหาช่องทางในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ  ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา  ให้ 
ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอ่ืน น าปรับใช้ให้
เกิดชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก 
การศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 
      3. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  4.  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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5. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/ 

องค์กรที่จะไปศึกษาดูงาน 
๓. ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 

      4. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม  ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
      5. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 

7. สถานที่ด าเนินการ 

    ๑. การฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   
            ๒. เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  

๘. งบประมาณ 

จ านวน  300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)   

9 .ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 
      3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์การท างาน มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  4.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม : การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น   
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด           
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ่อโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ต าบลบ่อโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

  หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

 


