
 

 
 

รายงานผลการดําเนนิการ 

ตามแผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลจระเขห้ิน 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา 

 



 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏบิัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

************************************* 
 เทศบาลตําบลจระเข้หิน  กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยม สําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าวจึงกําหนดแนวทางให้                
ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลจระเข้หินยึดถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังน้ี 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

๓. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ              
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน               
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ประเด็นที่ ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๑.๑.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
การดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการประกาศใช้ประมวลจริยธรรม ซึ่งถือเป็นการกําหนด
กลไก ซึ่งจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เป็นที่น่าเช่ือถือไว้ว่างใจของประชาชน จึงได้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล             
จระเข้หิน ขึ้น 

ผลการดําเนินการ 
- ได้จัดทําประกาศเทศบาลตําบลจระเข้หิน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของ

พนักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน  

- ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 

- กิจกรรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ช้ัน ๒ 

๒. มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้  ด้านการต่อต้านการทุจริต 
การดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งการเป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึก
ด้านการต่อต้านทุจริต อาทิ เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๐๓/๗ เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ดําเนินการในวันอังคารที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ช้ัน ๒  

ผลการดําเนินการ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลจระเข้หิน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในเรื่องการเสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรใน
องค์กรให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 



 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการ  การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๑.๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักด้วยการไม่กระทําให้เกิดการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล

ตําบลจระเข้หิน 
การดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้จัดทําประกาศเทศบาลตําบล
จระเข้หิน เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่   
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

ผลการดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเข้หิน ดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ช้ัน ๒ 
   ๒. มาตรการจัดทําคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การดําเนินการ 
ผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 

๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ช้ัน ๒ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ่อน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๔ คน   

 ผลการดําเนนิการ 
เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดําเนินการให้ความรู้เก่ียวกับคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางที่ ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง /เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
การดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ เก่ียวกับงานบริหารบุคคลในเรื่อง
การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

ผลการดําเนินการ 
 ได้ดําเนินการจัดทํามาตรการด้านการบริการบุคคลของเทศบาล ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่

มาตรการ แล้วสรุปผลการดําเนินการงานให้ผู้บริหารทราบ  
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเด็นที่ ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางที่ ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การดําเนินการ    

กองคลัง เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ               
แผนจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของเทศบาลตําบลจระเข้หิน เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการด้วยความโปร่งใส 

ผลการดําเนินการ 
กองคลัง ได้ดําเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ และเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.chorakhehin.go.th 
และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลจระเข้หิน เพ่ือเป็นการตรวจสอบกระบวนการ
จัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดซอง สอบราคา การประกวดราคา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความเส่ียงที่จะ
ก่อให้เกิดการทุจริตได้การปฏิบัติงานจึงมีการวิเคราะห์วางแผนงานการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา                
ลดความเสี่ยงของกระบวนงานพร้อมสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนการดําเนินงานได้ 

 
 

 



 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 
แนวทางที่ 2.3.1  จัดทําแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการบริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทําการ

และในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการให้บริการโดยการลดขั้นตอน 
การทํางาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค การลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒  

ผลการดําเนินการ 
- ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกเพ่ือบริการประชาชน

และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาต อนุมัติ  
- แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน  
- แผนผังขั้นตอนการให้บริการชําระภาษี  
- แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนช่วงเวลาพัก นอกเวลาราชการ และวันหยุด              

ราชการ ฯลฯ 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 
แนวทางที่ 2.3.2  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ

แทนหรือดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. มาตรการ“การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหนา้ส่วนราชการ” 
ผลการดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  การปฏิบัติงานจึงมีการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว กระจายอํานาจในการปฏิบัติงานราชการและความรับผิดชอบอํานาจหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคําสั่ง การปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 



 

การดําเนินการ 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลดัเทศบาล 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 
- เทศบาลตําบลจระเข้หินได้จัดทําคําสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
แนวทางที่ 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
๑. การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
การดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้กําหนดให้ทุกสํานัก ทุกกอง ดําเนินการจัดทําข้อตกลงปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการให้เกิดผลท่ีดีตาม
เป้าหมายของแผนดําเนินงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารงานได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ผลการดําเนินการ 
มีการจัดทําข้อตกลงปฏิบัติราชการ  ดังต่อไปน้ี 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตําบลจระเข้หินและ                 

นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หินและ

นางเมษา  เอมกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หินและ

นางสาวภัทริญา  สุขพร้อม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ/รักษาการหัวหน้าสํานักปลัด 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หินและ

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หินและ

นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่าง นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเข้หินและ

นางสาวจารุวรรณ  หวานพร้อม เจ้าพนักงานธุรการ /รักษาการผู้อํานวยการกอง
การศึกษา 

 



 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                 
ทุกขั้นตอน 

แนวทางที่ 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี 
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ ประชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

๑. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
การดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้จัดทํามาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้น ซึ่งประกอบไป 
ด้วย โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙  

ผลการดําเนินการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ดูแลข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการ
ดําเนินงาน แผนอัตรากําลัง แผนการจัดหาพัสดุ ฯลฯ เพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.chorakhehin.go.th/ 

 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
แนวทางที่ 3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

๑. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
การดําเนินการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรับทราบปัญหา ความต้องการจากประชาชน
โดยตรง เพ่ือให้การดําเนินงานสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ทุกชุมชน อันจะ
นํามาให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม และเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของท้องถิ่นโดยรับฟังความเห็นจากประชาชนมา
ปรับปรุงการบริหารงาน แก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเข้หิน                
จํานวน ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน  ดําเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



 

ผลการดําเนินการ 
๑. เทศบาลตําบลจระเข้หินมีแผนพัฒนาสี่ ปี เพ่ือนําแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําไว้แล้ว 
๒. เทศบาลตําบลจระเข้หิน มีแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติในการดําเนินการ

พัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เทศบาลตําบลจระเข้หินและหมู่บ้านในเขตเทศบาลมีโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 
 

๒. กิจกรรม การดําเนนิงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลตําบลจระเข้หิน  
การดําเนินการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งงานธุรการ มีหน้าที่ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลจระเข้หินตามคู่มือ
ดําเนินการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตําบลจระเข้หิน โดยปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

๑.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
ผลการดําเนนิงาน 

- ได้แต่งต้ังคําสั่งเทศบาลตําบลจระเข้หิน ที่ ๖๕ /๒๕๕๗ เรื่อง จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ และคําสั่งเทศบาลตําบลจระเข้หิน ที่ ๙๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และ พนักงานจ้างในสังกัด พร้อมทั้งจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดําเนินงาน
ต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่วางไว้  ตามผลผลิต (Outputs) /ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปตามคู่มือดําเนินงานการเร่ืองร้องเรียนของ
เทศบาลตําบลจระเข้หิน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
แนวทางที่ 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๑. กิจกรรม“รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ” 
การดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการให้การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๑) 

 ผลการดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลจระเข้หิน ที่ ๖๕ /๒๕๕๗ เรื่อง จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งจะต้องมี
การติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน รายงานผลการดําเนินการภายใน ๗ วันทําการ และดําเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบ แล้วรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

แนวทางที่ ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล  
๑. มาตรการ "การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีฯ" 
การดําเนินการ 

กองคลัง เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลต่างๆโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน เก่ียวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบล
จระเข้หิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ผลการดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการตรวจสอบตามแผนและรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

๒. มาตรการ จัดทํารายงานควบคุมภายในประจําป”ี 
การดําเนินการ   

เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้จัดทําแผนการตรวจสอบจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและ 
คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส พร้อมสรุป           
ผลการควบคุมภายในของสํานัก/กอง รายงานให้ผู้กํากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องทราบ ตามระยะเวลาที่กําหนด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  

ผลการดําเนนิการ  
๑. กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงาน              
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

๒. การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบ่ง
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร  

๓. ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
และได้รายงานผลการดําเนินการ รายงานให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ภายใน ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

การควบคุมภายใน ทําให้บุคลากร พนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ 
โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานเพ่ือลดความบกพร่อง ลดความเสี่ยง ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบมากข้ึน  
 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

แนวทางที่ ๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้              
ผู้กํากับดูแล  

 
 
 
 



 

๑. กิจกรรม “การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน” 
การดําเนินการ 
  กองคลัง เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือประชุมปรับปรุงการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีความต่อเน่ือง และปฏิบัติตามภารกิจ ตามนโยบายชองรัฐ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเข้หิน  

ผลการดําเนินการ 
ได้ทําการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางาน เพ่ือสรุป

ข้อมูลแล้วรายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น อุปสรรค ให้นายกเทศมนตรีตําบลจระเข้หินทราบต่อไป 
 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ประเด็นที่ 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่ สามารถดําเนินการได้ 

แนวทางที่ 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอนย้ายข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง 

๑. มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย” 

การดําเนินการ 
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้กําหนดมาตรการในการบริหารงานบุคคลเพ่ือ

เป็นการกําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย เลื่อนระดับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

ผลการดําเนินการ 
๑. เทศบาลตําบลจระเข้หินมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี และมีการ

ประชุมวางแผนในการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือวิเคราะห์ถึงความจําเป็นและความเหมาะสมกับภารกิจของ
เทศบาลในการบรรจุ  แต่งต้ัง โอนย้าย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน มีการ
กําหนดตําแหน่ง และการจัดอัตรากําลังโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
จระเข้หิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๒. เทศบาลตําบลจะเข้หินมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานและความเหมาะสม
ในการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลในแต่ละตําแหน่ง 

 
 
 
 



 

๓. เทศบาลตําบลจระเข้หินมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเพ่ือทํา
หน้าที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียม
ในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐานยุติธรรมและโปร่งใส  เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จแล้ว  ให้รายงานผลการดําเนินการต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือประกาศบัญชีรายช่ือผู้
ผ่านการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้าง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อไปโดย
เทศบาลตําบลจระเข้หินจะดําเนินการติดประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยกําหนดให้บัญชีมีอายุ
ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินกว่า  ๑  ปี 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นที่ 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่ สามารถดําเนินการได้ 

แนวทางที่ 4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ                 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย และการใชป้ระโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ 

การดําเนินการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ได้จัดทําบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท รวมทั้งทํารายงานแสดง
รายรับ รายจ่าย และงบทดลอง  

ผลการดําเนนิการ 
- ได้ดําเนินการทํารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเสนอปลัดเทศบาลและ

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รวมท้ังได้จัดทํารายงานทางการเงินส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด และ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

- ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตําบลจระเข้หิน ทางเว็บไซด์ 
http://www.chorakhehin.go.th  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                

ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๑. กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร” 
การดําเนินการ 
 สภาเทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานชองฝ่ายบริหาร  เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ การแปรญัติติ
ประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามประเมินผล แผนพัฒนา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
โปร่งใส และช่วยลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งยังได้มีการจัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไว้ใช้สําหรับประชุม  

ผลการดําเนินการ 
 สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถทํางานแบบมีส่วนร่วมและ

มีประสิทธิภาพ 
๒. กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
การดําเนินการ 

 กิจการงานสภา เทศบาลตําบลจระเข้หิน ดําเนินการแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล             
จระเข้หินเป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น คําสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ผลการดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเข้หิน สามารถพัฒนาการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
จระเข้หิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  เทศบาลตําบลจระเข้หิน  ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ในภาพรวมได้ดังน้ี   

มิติที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยเทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้ดําเนินการส่งเสริม
ให้มีระบบและกระบวนการทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประกอบด้วยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล  การจัดทําประมวลจริยธรรม  รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการประชุม /ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในภายนอกสํานักงาน             

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ดําเนินการเร่งรัดกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ ประกอบด้วย การให้ความรู้ ความเข้าใจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นใน
กิจกรรมด้านต่างๆ  เช่น การป้องกันการปราบปรามการทุจริต  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทําตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมจริยธรรม    

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เทศบาลตําบลจระเข้หิน  
ได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตในเทศบาล  ประกอบด้วย   
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติ                
มิชอบของหน่วยงาน การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน 
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://chorakhehin.go.th/index.php   

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย การปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเรื่อง  ร้องเรียน /ร้องทุกข์  การจัดการและแจ้งผล  
ข้อร้องเรียน  การรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/                 
ความคิดเห็น /คู่มือในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
  การดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในแต่ละกิจกรรม/โครงการ              
โดยภาพรวมผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  รับกับการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของเทศบาลตําบล
จระเข้หิน  ซึ่งเกิดผลดี คือ บุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียมีความต่ืนตัวเล็กงเห็นความสําคัญและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างพลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ภาคประชาชนและเอกชนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ
ทํางานของเทศบาล 
 
  

 



 

   ปัญหาอุปสรรค  ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  คือ ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประจําของบุคลากร  มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์ เง่ือนไขจํานวนมากเป็นการเพ่ิมภาระในการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ดําเนินงานดังกล่าวไม่ตรงตามตําแหน่งงานซึ่งอาจทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้
ต้ังเป้าหมายไว้       

   ข้อเสนอแนะ  มาตรการท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงานของรัฐที่ดีที่สุด 
คือ การสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใสให้มีความเข้มแข็งและ                 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสร้างจิตสํานึก  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การดํารงชีวิตและการครองตน
อย่างเหมาะสมบนความพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน     
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