
โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

………………………….. 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

2. หลักการและเหตุผล  

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององคกรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบ การควบคุมภายในที่ เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงค และเป้าหมายขององค์กรโดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรม  

การเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ใหคำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใช  ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ มคา อีกทั ้งช่วยปองกันหรือ 

ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือ

เป็นสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกตอง

ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผน การตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเป็นสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ การดําเนินงานได้อย่างถูกตอง และ

ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผน การตรวจสอบภายในอย่างมี

มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวของจะทำให การปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที ่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปองกัน 

การประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำใหการดําเนินงานไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค  

2) เพ่ือเป็นมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช

ทรัพยากร ขององคกรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหได้ผลงานที่เป็นประโยชนสูงสุดต่อ

องคกร  

3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การปฏิบัติ งานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม

โอกาสของความสำเร็จของงาน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 



5. วิธีการดำเนินการ  

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหน่วยงานหรือเจาหนาที่ที ่รับผิดชอบ 

และใหมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนาที ่
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2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและ ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ 

การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ใหเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คำสั่ง และ มติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ

การใชทรัพยากร ทุกประเภทวาเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ

กำหนด เพ่ือใหมั่นใจได้วาสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที ่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่ อผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลไปใชใน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกัน 

การทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใ่ชงบประมาณ  

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด /กองคลัง  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที ่

 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  



ผลลัพธ์  

1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  

2) บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงร้อยละ 5  

 

 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล  

ระบบการควบคมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐหรือเอกชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงาน  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประ

สงคในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลัง

ประกาศใหใชเป็นเรื่อง ๆ  ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ และหนังสือ

ตอบขอหารือต่าง ๆ  โดยสวนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากาด้าน

การเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้

ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม งานทุกด้านและสามารถสะทอนภาพให

เห็นเป็นองครวมของหน่วยงานนั้น ๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การ

ทีร่ะบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชองทางรั่วไหล ทำใหเกิดความเสียหาย

ในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด หน้าที่ และ

มอบหมายงานในหน่วยงานที่ไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทงกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน



และ การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม

ภายในดังกลา่วทันสมัยอยู่เสมอ  

เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพ่ือใหมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สรา้งความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

ในการ ตัดสินใจเกีย่วกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตองและครบถ้วน 

  4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้ในระดับที่ยอมรับได้

ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีดำเนินการ  

1) แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและ หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5  

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติที่

กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

    (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการ

ควบคุม ภายใน : ปค.4)  



    (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน(รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  

    (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

(รายงาน การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก

เกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9  

4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซตของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลนของหน่วยงาน  

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

ไมใ่ชงบประมาณดำเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ไดด้ำเนินการแกไข  
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ผลลัพธ์  

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก)  

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนได้ทราบ ส่งผลใหการปฏิบัติราชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถิน่มีความโปรงใส  

3) การทุจริตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาลดลงร้อยละ 5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………. 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ กำหนดเป้าหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว

วา ในปพ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไป

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไวว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ตองได้

คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี ้ว ัดไวว่าในปพ.ศ. 2570 

ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 

43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

ตองได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนปองกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การ

ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยวงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ

พัฒนาเพือ่นําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็น

หน่วยงานของรัฐภายใตโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจปกครอง ที่

มุ่งเน้นการกระจาย อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการ พัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใ่หเกิดขึน้ในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

สำนักปลัด / กองคลัง  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผู้มีอำนาจ  

 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดำเนินโครงการที่ 

อาจกอใหเกิดการทุจริต  
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4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนินการทีอ่าจกอใหเกิดการทุจริต  

5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบด้วยเหตุการณความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และชองทางอ่ืน ๆ  

6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให

แกเจาหนาที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง

เคร่งครัด  

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

8) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

5,000 บาท 

8. ผู้รบัผิดชอบ  

สำนักปลัด / กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดำเนินโครงการที่ อาจ

ก่อใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส  ่ี ยงของการดำเนินการที่อาจ

ก่อใหเกิด การทุจริตอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งขอมูลประกอบด้วยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตขององค

กรปกครองสวนทองถิ่น)  

ผลลัพธ์  

เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาลดลง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมความรดู้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

สำหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
………………… 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ 

                     สมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด

เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด

ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรูกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเ่กดิจากความรูความเขาใจ

หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารทองถิ่น ตองตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น และทำใหการแกไขปญหาของ ประชาชนหรือการพัฒนาท องถิ ่น ขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองล่าช้า  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวน

รวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ 

ของรัฐ รวมทัง้กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ จึงได้จัดทำโครงการ สงเสริมความรูด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร

และสมาชิกสภาทองถิ่น  



3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้เพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวของ  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ใหมีความพรอมในองค

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องปฏิบัติหนาทีแ่ละบริหารราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ  

1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  

2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  

 

2 

 

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที ่เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ  

5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ  

6) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 100,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์  

ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีองคค์วามรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหนาที ่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เขารับการอบรม 

  ผลลัพธ์  



ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
……………………… 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรูในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การตัง้กระทแูละระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก 

สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ

เป็นอิสระ สวนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเป็นไปโดย

ความเรียบร้อยและถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวน 



ทองถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือใหกับองคกร 

สามารถนําไปสู่ความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิน่และลดการทุจริต  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู ไปใชใหเป็นประโยชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปญหาการทุจริต สงผลตอ 

การพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร  

2) เพ่ือสร้างความรูความเขาใจทีเ่กี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีการดําเนินงาน  

1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาทองถิ่นใช้สำหรับการประชุม  

2) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทูและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง  

3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่าง ๆ  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำปี  การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

6. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ  

100,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต  



1) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน 

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทูและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย  

ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

…………………………… 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และ สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ   เป็น

ปัญหาลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก

ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง

จากภายนอกสังคมว่าเป็นองคกร ที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้สงผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ

การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนเขามามีสวนร่วมโดยเปิดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ

จัดการในกรณีไดท้ราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

โปรงใส เป็นธรรม  

2) เพ่ือใหการบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ

หนว่ยงาน 

3) เพ่ือส่งเสริมใหบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

5. วิธีดำเนินการ  

1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาที่โดยมิชอบ  

           2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียน  

           3) ประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 

4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5) กำหนดกระบวนการและขัน้ตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 



6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
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7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะต้องแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

และเผยแพร ไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  

(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

(3) สวนงาน/เจาหนาที่ผู้รบัผิดชอบ และ 

 (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 และประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน  

9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม  

10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต  

11) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

1,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต  

มีมาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

ผลลัพธ์  

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจงหน่วยงาน)  

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ือรองเรียนเกีย่วกับการทุจริต 

ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนนา 

…………………. 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล

ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล  

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ สลับ

ซับซอนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ 

ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง เนื ่องจากเกิดขึ ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเป็นองคกรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งได้สงผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ  

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนเขามามีสวนร่วม โดยเปิดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององคกร จึงได้ดำเนินการจัดทำ

มาตรการจัดใหมีระบบ และชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อให้มีระบบ/ชองทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร

และประชาชน 

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปรงใส เป็นธรรม  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

5. วิธีดำเนินการ 



1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผนทางชองทางออนไลน ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองแยกตางหากจากชองทางทัว่ไปป เพ่ือเป็นการคมุครองข้อมูล

ของผู้แจงเบาะแส และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

และจัดใหมีช่องทาง การติดตามเรื่องรองเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าว

หนาเรื่องรองเรียนใหผู้รองเรียนทราบ  

2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ  

3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธชองทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 

4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานบนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5) รายงานผลการดำเนินการใหผู้บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

5,000 บาท  

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ผลผลิต 

  มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้

ร้องเรียน 

ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจงหน่วยงาน)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


