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บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิด 

 
 การศึกษาการติดตามประเมินผลในการดําเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกรอบแนวคิดในการ
ประเมินและขอมูลทั่วไปขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสาระที่สําคัญ ๒ สวน ไดแก 
 สวนที่ ๑ กรอบแนวคิดการประเมิน 
 สวนที่ ๒ ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
 โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้ 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดการประเมิน 

   การกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA)) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๐ เปนการประมวลและวิเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของมาสรุปเปนองคประกอบหลักของ
การดําเนินการประเมินใหเกิดเปนฐานคิดแบบธรรมาภิบาลในการประเมิน ที่มีความเชื่อถือไดจาก
การใชองคความรูที่เปนมาตรฐาน และมีกลไกแสดงความโปรงใสการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของระบบการประเมินไดทั้งทางวิชาการและเชิงประจักษ ซึ่งมีแหลงที่มาจากการศึกษาองค
ความรู งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ เอกสารขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference : TOR) 
การจางที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จังหวัดนครราชสีมา สรุปเปนกรอบแนวคิดประกอบดวย กรอบการประเมินและองคความรูสนับสนุน
การกําหนดกรอบการประเมิน แบงเปน ๕ ดัชนีดังตอไปนี ้
 ๒.๑.๑  ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหนวยงานที่มีความโปรงใสการมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
โดยทําการประเมินเกี่ยวกับเรื่องตางๆดังนี ้

๑)  ความสามารถในการใหและเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานอยางชัดเจนถูกตองและ
ครบถวนรวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆของหนวยงานได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๒) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่จะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๓) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ของหนวยงานตั้งแตการแสดงความคิดเห็นรวมวางแผนและจัดทําแผนงานรวมดําเนินการและรวม
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
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๔) การดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อัน
ไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่   

๒.๑.๒ ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) หมายถึงการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนโดยคํานึงถึงความสําเร็จของ
งานดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่ (Accountability on Duties) ของ
ผูปฏิบัติงานคือเจาหนาที่ของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงานโดยทําการประเมิน
เกี่ยวกับเรื่องตางๆดังนี้ 

๑) พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

๒) การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ที่มีความถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตางๆอยางครบถวนและเครงครัดกลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 

๓) การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารที่จะตองมีเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม
วาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๒.๑.๓ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
หมายถึงพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใสเปนไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการไมเลือกปฏิบัติเมื่อ
ไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตนกลุมหรือพวกพองหาก
เจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มากและเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงานตาม
กระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลวก็จะสงผลใหหนวยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานโดยทําการประเมินเกี่ยวกับเรื่องตางๆดังนี้ 

๑) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอ
หนาที่เชนการเรียกรับเงินสิ่งของหรือผลประโยชนใดๆจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่/การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยาง
ไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองพวกพองของตนหรือผูอ่ืนผูใด 

๒) การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย
ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมี
สวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชนเพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หนวยงานแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผูบริหารของหนวยงาน 

๒.๑.๔  ดัชนีว ัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ( Integrity Culture Index) หมายถึง
หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพและมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพโดยทําการ
ประเมินเก่ียวกับเรื่องตางๆดังนี ้

๑) พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝงสั่งสอนหรือถายทอดแกกัน
ของเจาหนาที่ในหนวยงานจนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
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ซึ่งวัฒนธรรมเหลานั้นควรจะเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดีเปนการกลอมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆในหนวยงานจนกระทั่งไมทนตอการทุจริต
และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลทําใหเจาหนาที่ในหนวยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตได 

๒) กระบวนการของหนวยงานที่จะตองปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมใหไดซึ่งถือเปนการปองกันการทุจริต
ตั้งแตรากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

๓) กระบวนการของหนวยงานที่มีการกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงาน 

๔) การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทํา
ใหเจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนกอใหเกิด
เปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตได 
          ๒.๑.๕  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) หมายถึงระบบ
การบริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานมุงเนนผลประโยชนสวนรวมดัชนีนี้เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงานใน
เรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ไดแกการสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยการบริหารงบประมาณ (Budget 
Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณและความเปนธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยทําการประเมินเกี่ยวกับเรื่องตางๆดังนี ้

๑) กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานโดยการ
กําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๒) พฤติกรรมของเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดอยูเสมอและจะตองเปนการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

๓) กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ภายในหนวยงานทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเชนการบรรจุแตงตั้งโยกยายพิจารณาความดี
ความชอบ เปนตน กระบวนการสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในสายงานและในดานการพัฒนา
สมรรถนะเจาหนาที่ 

๔) กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใสและจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอ
การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด 

๕) พฤติกรรมของหัวหนางานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมาย
งานใหแกผูใตบังคับบัญชาที่จะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมาย
งานมีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมมีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามใน
การมอบหมายงานที่ไดมอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ไดมอบหมายไปดวย 
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๖) กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
           
แสดงภาพกรอบแนวคิดตามแผนภาพท่ี ๒.๑ 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ :  กรอบความคิดในการประเมิน 



        โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  จังหวัดนครราชสีมา 
                                Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา หนา ๑๐ 
 

 โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  ไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานภาครัฐ 
สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการ
ภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหาร และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่ง
ที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการ
ตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ถือเปน
จุดเริ่มตนในการรณรงคและเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่
มีความโปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หนวยงานจะทราบถึงประเด็นในการแกไข ปรับปรุง 
และพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการจากทุกภาคสวน และเปนหนวยงานภาครัฐ
ตนแบบในการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ใหกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ตอไป และผลที่เกิด
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจะเปนกลไกใน
การปองกันการทุจริตของประเทศ เปนโครงการสําคัญที่จะสงผลตอการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ
ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองคกรความโปรงใสนานาชาติ ใหมี
คะแนนเพิ่มขึ้นนําไปสูการจัดอันดับที่ดีขึ้นไดอีกทางหนึ่ง   
 
๒.๒ ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
 

 การศึกษาขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ แบงออกเปน ๒ ประเด็นหลักไดแก 
 ๑. สภาพทางภูมิศาสตร ประกอบไปดวย ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ 
 ๒. ขอมูลองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ อาณาเขตและจํานวนหมูบาน โครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคตางๆ เชน  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข ดานการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ดานสิ่งแวดลอมและดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มีรายละเอียดแตละประเด็นดังนี ้

๑. สภาพทางภูมิศาสตร 
       ๑.๑  ที่ตั้ง 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี อยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของ
อําเภอครบุรี  หางจากอําเภอครบุรีประมาณ ๑๐ กิโลเมตรสํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งอยู
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หมูที่ ๔ ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี ที่ละติจูด ๑๔.๓๗  องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๒.๑๐ องศา
ตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
   ทิศเหนือ        ติดตอกับ  ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี 
     ทิศใต           ติดตอกับ  อําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุร ี
              ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบานใหมอําเภอครบุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   ตําบลครบุรีใต อําเภอครบุรี ตําบลอุดมทรัพย  
        อําเภอวังน้ําเขียว 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  
   ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลจระเขหินทางดานตอนบนของตําบลหรือ
ทิศเหนือเปนที่ราบลุมแมน้ําตอนกลางของตําบลเปนที่ดอนและทุงหญา ทางดานตอนลางของตําบลมี
ภูเขาสูงชันสลับซับซอนเปนปาไมดงดิบอยูในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติทับลาน 
 ๒. ขอมูลองคกรและโครงสรางพื้นฐาน 

 ๒.๑ ขอมูลองคกร 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งอยูที่หมูที่ ๔ ถนนครบรี – มูลบน ตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาแบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน ๑๓ หมูบาน “ตําบลจระเขหิน” ยก
ฐานะเปนเทศบาลตําบลจระเขหิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ 
พ .ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒.๒ วิสัยทัศน พันธกิจและ จุดมุงหมาย 
   วิสัยทัศน  

  “องคกรนาอยู มุงสูการพัฒนา แกปญหาอยางบูรณาการ” 
   พันธกิจ 
   ๑. องคกรนาอยู 
              ๑.๑ องคกรแหงธรรมาภิบาล 
              ๑.๒ ประชาชนมีสวนรวม 
              ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
              ๑.๔ ภูมิทัศนสวยงาม 
              ๑.๕ สรางสานสามัคคี 
           ๒. สูการพัฒนา 
              ๒.๑ พัฒนากระบวนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
              ๒.๒ พัฒนาการอาชีพ 
              ๒.๓ พัฒนาสาธารณสุข และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
               ๒.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
              ๒.๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
           ๓. แกปญหาอยางบูรณาการ 
              ๓.๑ แกปญหาความเดือดรอนจากการรองเรียน 
              ๓.๒ แกปญหาภัยพิบัติ 
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            ๓.๓ จัดระเบียบชุมชน 
  ๒.๓ จํานวนประชากรและจํานวนหมูบาน/ชุมชน 
   เทศบาลตําบลจระเขหินประมาณ  ๔๗๘  ตารางกิโลเมตรมีการแบงเขตการปกครอง
เปน ๒ หนวยงาน คือ เทศบาลตําบลจระเขหิน มีพื้นที่ ๗ ตารางกิโลเมตร และเทศบาลตําบลจระเขหิน  
มีพื้นที่  ๔๗๑ ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาอุทยานแหงชาติทับลาน ประมาณ  
๒๔๐,๗๑๐  ไรเทศบาลตําบลจระเขหินมีประชากรทั้งสิ้น จํานวน ๖,๒๖๓ คน รายละเอียดดัง 
ตารางที่ ๒.๑ 
 
ตารางที่ ๒.๑ จํานวนหมูบานและจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน  

ที่มา :เทศบาลตําบลจระเขหิน (๒๕๖๐). 
 
  ๒.๔ ผูบริหารองคกร เทศบาลตําบลจระเขหิน  แบงการบริหารออกเปน ๒ สวน คือ ฝาย
บริหาร และ ฝายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดดังตารางที่ ๒.๒-๒.๓ 
 
ตารางที่ ๒.๒ รายชื่อผูดํารงตําแหนงฝายบริหาร 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง-พนจากตําแหนง 

๑ นายชัยนิคม  ปดชา นายกเทศมนตร ี ๑๗ เม.ย. ๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๒ นายวีระพันธ  สุดเต รองนายกเทศมนตร ี ๑๗ เม.ย. ๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๓ นางศรีไพร  หอกระโทก รองนายกเทศมนตร ี ๑๗ เม.ย. ๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๔ นายประสงค  เสริฐกระโทก ที่ปรึกษานายกฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๕ นายแสวง  เยยกระโทก เลขานุการนายกฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร ชื่อผูนําชุมชน/ชื่อผูใหญบาน 
๑ บานจระเขหิน หมูที่ ๑ ๑,๖๓๖ นางสาวออระยา  เหลืองกระโทก 
๒ บานจระเขหิน หมูที่ ๒ ๘๗๙ นายสุรัตน  สุระกิตติ 
๓ บานจระเขหิน หมูที่ ๓ ๗๗๕ นายชาญชัย  นาถา 
๔ บานไผ หมูที่ ๔ ๕๕๗ นายสามารถ  ยศกระโทก 
๕ บานไผ หมูที่ ๖ ๑,๒๕๔ นายทองสุข  เหยียดกระโทก 
๖ บานจระเขหิน หมูที่ ๘ ๑,๑๖๒ นายภัทร  ระวังครบุรี 
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ตารางที่ ๒.๓ รายชื่อผูดํารงตําแหนงฝายนิติบัญญัติ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง-พนจาก

ตําแหนง 
๑ นายไชยรตัน  พันธนามานุรักษ ประธานสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๒ นายนิ่ม  เสริฐกระโทก รองประธานสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๓ นางอรุณ  ทรงบัณดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๔ นายลําเพียง  ฮวบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๕ นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๖ นางมณฑิรา  นาถา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๗ นางธัญนรัตน  กิตตริัชตทิวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๘ นายจีระพันธ  หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๙ นายประทวน  เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 

๑๐ นายมั่ง  แอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๑๑ นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 
๑๒ นายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ๑๗ เม.ย. ๕๖–๒๓ มี.ค. ๖๐ 

ที่มา :เทศบาลตําบลจระเขหิน (๒๕๖๐). 
 
  ๒.๕  ขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
   ๒.๕.๑  การคมนาคม/การจราจร 
    ๒.๕.๑.๑  ถนน 
    จํานวนถนนลูกรัง         ๖ สาย 
    จํานวนถนนลาดยาง     ๒๗ สาย 
    จํานวนถนนคอนกรีต   ๑๐๗ สาย 
    จํานวนถนนอื่นๆ        - สาย 
    ๒.๕.๑.๒ สะพาน 
    จํานวนสะพานคอนกรีต      ๔ แหง 
    จํานวนสะพานเหล็ก       - แหง 
    ๒.๕.๑.๓ แหลงน้ํา 
    จํานวนแมน้ําที่ไหลผาน       - สาย 
    จํานวนหวย / หนอง / คลอง / บึง     ๘ แหง/สาย 
    จํานวนคลองชลประทาน      ๑ แหง 
    จํานวนบอน้ําตื้นเอกชน      - แหง 
   ๒.๕.๒  การประปา 
    จํานวนครัวเรือนมีน้ําประปาใช        ๒,๒๕๐ ครัวเรือน 
    จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปาใช     - ครัวเรือน 
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   ๒.๕.๓  ไฟฟา 
    จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช        ๒,๒๕๐ ครัวเรือน 
    จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช     - ครัวเรือน 
   ๒.๕.๔  สถานธนานุบาล 
     จํานวนสถานธนานุบาลในสังกัด      - แหง 
   ๒.๕.๕  โรงฆาสัตว 
     จํานวนโรงฆาสัตวของ อปท.      - แหง 
     จํานวนโรงฆาสัตวของรัฐ       -  แหง 
     จํานวนโรงฆาสัตวของเอกชน      - แหง 
   ๒.๕.๖  การทองเที่ยว 
     สถานที่ทองเที่ยวจํานวน       - แหลง 
   ๒.๕.๗  ขอมูลดานสังคม 
    ๒.๕.๗.๑ ขอมูลเบี้ยยังชีพ 
    ผูสูงอายุ           ๑,๑๓๘           คน 
    ผูพิการ     ๒๗๒           คน 
    ผูปวยโรคเอดส      ๑๖           คน 
    ๒.๕.๗.๒ ขอมูลสถานศึกษา 
     จํานวนสถานศึกษาที่อยูในสังกัดทองถิ่น         -            แหง 
     จํานวนครูที่อยูในสังกัดทองถิ่น          -            คน 
     จํานวนลูกจางประจําที่อยูในสังกัดทองถิ่น        -           คน 
     จํานวนลูกจางชั่วคราวที่อยูในสังกัดทองถิ่น        -           คน 
     จํานวนพนักงานของรัฐที่อยูในสังกัดทองถิ่น        -          คน 
     จํานวนนักเรียนที่อยูในสังกัดทองถิ่น        -          คน 
    ๒.๕.๗.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         ๒          แหง 
    จํานวนครู          ๓          คน 
    จํานวนผูดูแลเด็ก(พนักงานจางทั่วไป)       ๑          คน 
    จํานวนผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจ)       ๒          คน 
    จํานวนนักเรียนเด็กเล็ก        ๙๗          คน 
    ๒.๕.๗.๔ ขอมูลกีฬา นันทนาการ และพักผอน 
    จํานวนสวนสาธารณะ         ๑          แหง 
    จํานวนหองสมุดประชาชน          -          แหง 
    จํานวนลานกีฬา          ๔          แหง 
    จํานวนสนามกีฬา         ๑          แหง 
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   ๒.๕.๘  ขอมูลดานสาธารณสุข 
     จํานวนโรงพยาบาล         -          แหง 
               (โรงพยาบาล.................................................................) 
     จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      ๑          แหง 
                       (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจระเขหิน)   
   ๒.๕.๙  ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จํานวน   ๖ คน 
รถดับเพลิง                  จํานวน   ๑ คัน 

   รถยนตบรรทุกน้ํา                  จํานวน   ๒  คัน 
     ขนาดความจุมากกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตร             จํานวน    - คัน 

   รถกระเชา                  จํานวน   ๑ คัน 
       เรือยนตดับเพลิง                   จํานวน    - ลํา 

    
เครื่องสูบน้ํา จําแนกตามขนาดเสนผาศูนยกลางของทอสูบน้ํา  

    ขนาด ๓ - ๕ นิ้ว    จํานวน       ๑  เครื่อง 
    แยกเปนพญานาค   จํานวน       -   เครื่อง 
      รถตรวจการณ    จํานวน       ๑  คัน 
 
   ๒.๕.๑๐  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
      ปริมาณน้ําเสีย          -    ลบ.ม./วัน 
    ปริมาณน้ําเสียที่บําบัดได         - ลบ.ม./วัน 
     รถยนตเก็บขยะ            จํานวน        ๒ คัน 
   ๒.๕.๑๑  ขอมูลดานการเงินการคลัง ปงบประมาณ ๒๕๖๐  จํานวนงบประมาณ
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
    รายรับ     บาท 
    หมวดภาษีอากร    ๑๖๖,๐๐๐ 
    หมวดคาธรรมเนียม   ๓๒๗,๗๐๐ 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๕๕๐,๘๐๐ 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ๑๔๗,๕๐๐ 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 
    หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  - 
    หมวดบัญชีเงินสะสม   - 
    รายจาย     บาท 
    หมวดรายจายงบกลาง       ๑๕,๔๒๒,๒๔๐ 
    หมวดรายจายประจํา       ๓๐,๔๑๕,๓๖๐ 
    หมวดรายจายเพื่อการลงทุน      ๓,๐๕๖,๔๐๐ 
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แผนที่แสดงเขตการปกครองของเทศบาลตําบลจระเขหิน  

 
 
 


