
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคา
ขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาอีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ี
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือ
จะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชกา 
3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติมิชอบ

หรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใชทรัพยากรของ 
องคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

และปองกันการทุจริตลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และใหมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม



 
 

ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
 3.สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เจาหนาท่ีงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 



 
 

 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ
สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ขอ 6 
ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2.สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทา
ขาม ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแตงตั้ง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทาขามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามกอน 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 



 
 

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงองคการบริหารสวนตําบลทาขามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทาขามไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขามออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
 
 
 
 
 



 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององคการบริหารสวนตํ าบลทาข าม  เจาหนา ท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนา ท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทํา
ใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคการบริหารสวนตําบลทาขามได สําหรับการใชประโยชนใน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาขามก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม สงผลใหเกิดการใช
งบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม 
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามตอสาธารณชน 
4. เปาหมาย 
 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจาง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาคประชาชนเขา
รวมสังเกตการณ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทาขามใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามตอสาธารณชนและมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามทําใหเกิดความโปรงใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561)จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
สังเกตการณจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพ่ือสงเสริม
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการ
และเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 2.เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณ
ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ เม่ือมี
การจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 
และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด 
และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ. 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



 
 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัดจาง
ในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลให
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาขามตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจ
ระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคการบริหารสวนตําบลทาขาม รวมท้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขามไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหมีความพรอมในองค
ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  



 
 

 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและ 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนา
ในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลทา
ขามมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถ
นําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลทาขามและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนา
องคกร  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
 2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง  
 3. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
  
 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กิจการสภา  องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ผลลัพธ 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง  และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยาก
เขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหา
ผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชนรวมถึง
สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงาน 
 3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 
 2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต เพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสราง
คานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง 
4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
 2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต 


