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มิติที่ 4 โครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
...................................
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ว่าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกาหนด เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ทราบ ตามแบบที่
ระเบียบฯกาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการของทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองกระบี่
5.พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการของทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองกระบี่
6.วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย ดาเนิ น การ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ องค์ กร ด าเนิ น การรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริห าร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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มิติที่ 4 โครงการที่ 2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อยๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่าการมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่ว ไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนิ นงานไม่สั มฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนด
หน้ าที่และมอบหมายในหน่ วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีป ระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒ นาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลเมืองกระบี่ พิ จ ารณาแล้ วเห็ นว่าเพื่อให้ องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองกระบี่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วน
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4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระบบที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกระบี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานๆ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบั ติงาน ความคิดเห็ นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริห าร
ทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง / สานัก ของเทศบาลเมืองกระบี่
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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มิติที่ 4 โครงการที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
...................................
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองกระบี่
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ว่ าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ เทศบาลเมืองกระบี่ ในฐานะหน่วยงานรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งและปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม ภายในให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
4.เป้าหมาย /ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองกระบี่
5.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
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6.วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานครากรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองกระบี่ (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองกระบี่นาแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ย งภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกาติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หั วหน้ าส่วนราชการของเทศบาลเมืองกระบี่รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองกระบี่
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองกระบี่ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10.ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการบริห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจาณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม ในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปอย่าโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
6.2 มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองกระบี่
6.3 มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกระบี่
6.4 การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (กทจ.จังหวัด) ก่อน
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- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองกระบี่จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
เมืองกระบี่รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.จังหวัด)
- การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลเมืองกระบี่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้ งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้ที่มีคุณ สมบัติที่จะเลื่ อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ โต้ แ ย้ งผลการประเมิ น หรือ ตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลเมืองกระบี่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

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

135
มิติที่ 4 โครงการที่ 5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จ จริง ไม่มีข้อผิ ดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ า ยเงิ น การฝ าก เงิ น ก ารเก็ บ รั ก ษ าเงิ น แล ะการต รวจ เงิ น ข ององค์ กรป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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มิติที่ 4 โครงการที่ 6
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองกระบี่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2556 – 2561) เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
ผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ได้ เรี ย นรู้ ก ารบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ การบริ ห ารราชการในระบบเปิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
ส่วนเทศบาลเมืองกระบี่สามารถพัฒนาระบบการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่ อ กระตุ้ น การปรั บ เปลี่ ย นสู่ ก ารบริ ห ารราชการที่ เปิ ด เผย โปร่ งใส เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
เมืองกระบี่
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบางเมืองกระบี่ให้เกิดการพัฒนา
ได้อย่างคุ้มค่า
4.เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
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ผู้ แ ทนชุ ม ชนเข้ าร่ ว มเป็ น กรรมการ แต่ เทศบาลเมื อ งกระบี่ ให้ ค วามส าคั ญ ในการมี ตั ว แทนชุ ม ชนเข้ าร่ว ม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ค ณะกรรมการ เมื่ อ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ครั้ง เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
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มิติที่ 4 โครงการที่ 7
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
...................................
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริห ารสัญ ญาให้ บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสั ญ ญาอย่างมีประสิท ธิภ าพ
ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลเมืองกระบี่เห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรม
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.เป้าหมาย
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
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10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่
10.ผลลัพธ์
คณะกรรมการสามารถทาหน้าที่อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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มิติที่ 4 โครงการที่ 8
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 8
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจระเบี ย บ กฎหมาย ค าสั่ ง และหลั ก เกณฑ์ ต่ างๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่น รวมทั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ ต้ อ งเสี่ ยงกั บ การกระท าผิ ด กฎหมายหรือ ถู ก
ตรวจสอบ
ดังนั้ น เพื่อให้ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บั ญ ชี แสดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น มีความรู้ความเข้าใจมิให้ ดาเนินกิจการที่ เป็น การขัด กันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกั น ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตามมาตรา 100 แห่ งกฏหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย /ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ / แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ด้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ เรื่ องการรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ นใดของเจ้าหน้ าที่ข องรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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มิติที่ 4 โครงการที่ 9
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 9
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะ และความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4.เป้าหมาย / ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝีกอบรมเองโดยสานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรี
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกระบี่
10.ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย
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มิติที่ 4 โครงการที่ 10
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริห าร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลเมืองกระบี่มี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่ วนร่วมและมีประสิทธิภ าพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
นาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญั ตติร่างข้อบั ญ ญั ติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
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6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกระบี่
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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มิติที่ 4 โครงการที่ 11
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 11
...................................
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่
ของตนเองอย่ างเข้มแข็ง เพื่ อเสริม สร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่ ว นร่วม โดยให้ มีกระบวนการ
สอดคล้ องกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
ภายในเขตเทศบาล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่าย
สภากับ ฝ่ ายบริห าร และที่ส าคัญ ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการเสนอแก้ปัญ หา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
เทศบาลเมืองกระบี่เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรื อปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
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6.2 สมาชิก สภาเทศบาลที่ ได้รั บ การแต่งตั้ง เข้าร่ว มปฏิ บัติห น้ าที่ นาข้อมูล แจ้งในที่ป ระชุม สภา
เทศบาล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน/สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกระบี่
10.ผลลัพธ์
การพัฒ นาเทศบาลเมืองกระบี่ เป็ น ไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
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มิติที่ 4 โครงการที่ 12
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 12
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ปั ญ หาการทุจ ริ ตที่ เกิดขึ้น ในหน่ ว ยงานภาครัฐ ได้ ส่ ง ผลเสี ย หายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็ น
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้ เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดกระบี่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองกระบี่
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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มิติที่ 4 โครงการที่ 13
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 13
...................................
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตสานึ ก ค่านิยม การบูร ณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับ การทุจริตคอร์รัป ชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับ ชาติ ซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ มีภ ารกิจหน้าที่ ในการบริห ารราชการท้องถิ่นให้ มีความก้าวหน้ า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการเป็ นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒ นาเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่
4. เป้าหมาย
สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็ นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่
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5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล ที่เข้าร่วมอบรมโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่
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