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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลจระเข้หินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
************************************* 

  เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็น
กรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลต าบลจระเข้หิน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขึ้น 

   โดยเทศบาลต าบลจระเข้หินได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การ
ด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2560 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.การสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ 
 

1.๑ โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น 
การด าเนินการ 
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือยกย่อง  ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม 
  - ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี 
  - คัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ผลการด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หินได้คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม ๓ คน ซึ่ง

ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตรจากนายอ าเภอครบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  

1.2 จัดท าคู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การด าเนินการ 

ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 
10.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ่อน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๔ คน   

 ผลการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

/๓.๑ จัดกิจกรรม... 
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1.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน 

การด าเนินการ 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

พนักงาน เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ปิดประกาศให้
บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒  
โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

ผลการด าเนินการ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลจระเข้หินพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไป      

ในแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันและมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎบังคับข้อ
อ่ืนๆ  
  

๒. หน่วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใส 
๒.๑ จัดกิจกรรมก าหนดนโยบายแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

การด าเนินการ 
- เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ ที่  นม ๕๓๓๐๑/  วันที่ 

๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดทราบ 
- ประกาศเทศบาลต าบลจระเข้หิน เรื่อง  ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
- หนังสือที่ นม ๕๓๓๐๑/ ๒๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ใหญ่บ้านในเขต

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
- ปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร / เผยแพร่บนเว็บไซต์ http:// www.chorakhehin.go.th  

ผลการด าเนินการ 
- เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เพ่ือให้ข้าราชการ 

บุคลากรในสังกัดทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ที่จะมุ่งเน้น
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต
ในเทศบาลต าบลจระเข้หิน ต่อไป 

- ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
- เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน 

เกี่ยวกับประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้
ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

๑.๑ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้ อจัดจ้างผ่ านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์  http:// 
www.chorakhehin.go.th 

การด าเนินการ    
กองคลังเทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผน

จัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของเทศบาลต าบลจระเข้หินเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีประกาศ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และการจัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการได้มีการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส 

ผลการด าเนินการ 
กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปี

งบ ป ร ะม าณ  ๒ ๕ ๖ ๐  แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ป ร ะก าศ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า น ท า ง  เว็ บ ไซ ต์  http:// 
www.chorakhehin.go.th และยังได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 
๒. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
๒.๑ การจัดท าแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

- ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน   
  - การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ 
คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 25๕๙ ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการจัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นครราชสีมาและอ าเภอครบุรีเรียบร้อยแล้ว  
  -มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ครอบคลุมการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาของข้อมูลที่
ตรวจสอบ ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

/๓.การส่งเสริม... 
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๓.การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๑ โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การด าเนินการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดท าโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรับทราบปัญหา ความต้องการจาก
ประชาชนโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ทุก
ชุมชน อันจะน ามาให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่นโดยรับฟังความเห็นจาก
ประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงาน แก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
จ านวน ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน  ด าเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ผลการด าเนินการ 
๑.เทศบาลต าบลจระเข้หินมีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือน าแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
๒.เทศบาลต าบลจระเข้หิน มีแผนพัฒนาสามปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ

ด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เทศบาลต าบลจระเข้หินและหมู่บ้านในเขตเทศบาลมีโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๑.  การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดการทุจริต 
 ๑.๑ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและบุคลากร 

  การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

  ผลการด าเนินการ 
ส านักปลัดได้จัดท า  

            1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     3) จัดท าแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 ๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
  ๒.๑ จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส 
 

/การด าเนินการ... 
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การด าเนินการ  
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตฯ ในรอบ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะ  
แนวทางแก้ไข 

ผลการด าเนินการ  
น าผลการด าเนินการตามรายงานดังกล่าวไปวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพ่ือไปปรับใช้ในการจัด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 ๑.๑ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ 
  1.๑.๑  ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  
         ๑.๑.๒  ด้านทรัพยากรบุคคล         
         ๑.๑.3  ด้านการเงิน                    
         ๑.๑.4  ด้านการควบคุมภายใน      
การด าเนินการ  

ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน 

         1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จ านวน ๒ ครั้ง 
         2) ด้านทรัพยากรบุคคล        จ านวน 3 ครั้ง 
         3) ด้านการเงิน                   จ านวน 5 ครั้ง 
         4) ด้านการควบคุมภายใน     จ านวน 1 ครั้ง 
 

๑.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ 
ผลการด าเนินการ 
โดยด าเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารงานของเทศบาล 

ประจ าปี 2559 ได้ด าเนินการเมื่อ 27-30 เมษายน 2559 
 

๒. การมีระบบกลไกการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
 ๒.๑ จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การด าเนินการ 
- ปรับปรุงท าคู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 
/ผลการด าเนินการ... 
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ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 
๒.๒ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/

ความคิดเห็น 
การด าเนินการ จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
- เว็บไซต์  www.chorakhehin.go.th 
- โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๙๑๔๔๗-๘ 

   ผลการด าเนินการ มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และแผ่นพับ 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 

  เทศบาลต าบลจระเข้หินเป็นเทศบาลขนาดกลาง  การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
เทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิก
สภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน 
  การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม  
  โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปรามปรามการทุจริตฯ หลายโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 

/๓) เปิดโอกาส... 

http://www.chorakhehin.go.th/
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3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรก าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ น าโครงการที่ก าหนดไว้ตาม
แผนฯ ไปด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




