
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลจระเขหิน 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



คํานํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ                      

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง

แนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา                   

ได ใหความสําคัญ กับการปอง กันและปราบปรามการทุจริต โดยได เนนย้ํ า ใหทุกหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน       

พ.ศ. ๒๕๖๐ การดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได

นํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) คําสั่ง                    

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอ                 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการ

ปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  และสนับสนุน  

ใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เพื่อกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและ

บุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันที่จะนําหนวยงานให

ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

       

 

 

 

 

 

 

             เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 



สารบัญ 

 

สวนที่ ๑ บทน                  หนา 

- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร       ๕ 

- หลักการและเหตุผล           ๖ 

- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน          ๘ 

- เปาหมาย            ๘ 

- ประโยชนของการจัดทําแผน          ๙ 

 

สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจํานวนงบประมาณดําเนินการที่ดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

- มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต        ๑๑ 

- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต         ๑๓ 

- มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน       ๑๗ 

- มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง              

สวนทองถิ่น             ๒๐ 

 

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    ๒๔ 

  

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

สวนที่  1 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทจุริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด

จากการการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคณุธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช 
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
    2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม                
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
    3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

  4) การผูกขาด ในบางกรณกีารดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ  
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 



๖ 
 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่              
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
    6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
   7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

**  หมายเหตุ :  การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เปนเพียง 
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แตละแหงสามารถนํา SWOT  Analysis  และ McKinsey’s  7s  หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี                       

ความรุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption  Perception  Index  –  CPI)  ซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชประเมิน
การทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International  –  IT) 
พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดย
ในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 
2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการ
คอรรัปชันอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอย
ถอยลง 
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ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต              
คอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปน
สวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือ
ของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
    ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปพ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด                        
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น                  
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด การดําเนินงานหลักออกเปน ๔ 
มิต ิ ดังนี ้

 มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทจุริต  

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 
   2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

3) เ พ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหาร                      
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

4)  เ พ่ื อส ง เ ส ริ มบทบาทกา รมี ส ว น ร ว ม   ( people's  participation)  และตร วจสอบ                  
(People’s  audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
4. เปาหมาย 

1)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข                     
แกประชาชนทอง ถ่ิน ปราศจากการกอให เกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม                           
การขัดกัน แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม              
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการขององคกร                     
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี                  
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ                  
ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทจุริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

สวนที่ 2 
    แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สรางสังคม
ที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร
ขาราชการ
เมืองสภา
ทองถิ่นและ
ฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

๑.๑.๑ 1) โครงการ
เสรมิสรางการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

2) โครงการสงเสริม
เพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายอื่นๆแก
ประชาชนเขตเทศบาล 
 

๑.๑.๒ ๑) มาตรการ 
สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบล
จระเขหิน 
 

๒) มาตรการ เสริมสราง 
องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต 
 

๑.๑.๓ ๑) กิจกรรมให

ความรู เรื่อง ผล 

ประโยชนทับซอนใหกับ

พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางเทศบาล

ตําบลจระเขหิน 

๒) “มาตรการจัดทํา
คูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจ           
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แกประชาชน

ทุกภาคสวนใน

ทองถิ่น 

1) โครงการสงเสริมและ

สนับสนุน การสราง

ความปรองดองและ

สมานฉันทของคนใน

ชาต ิ

2) โครงการสงเสริมการ

นําหลักปรัชญาเศรษฐ 

กิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตและประกอบ

อาชีพ 

3) โครงการสงเสริม

อนุรักษผืนปาชุมชน 

แหลงเรียนรูพืชสมนุไพร

ไทย 

๔) โครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรต ิ

50,000 
 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

50,000 
 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

50,000 
 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

50,000 
 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

1.3 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แกเด็กและ

เยาวชน 

1) โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมให

เด็กและเยาวชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(กิจกรรมโตไปไมโกง) 

2) โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดรูอน 

3) โครงการ TO be 

number one 

4) โครงการพัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรม แก

เยาวชน ในเขตเทศบาล 

20,000 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

20,000 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

20,000 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

20,000 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 รวม จํานวน 10 โครงการ 3
มาตรการ 1กิจกรรม 

6200,000 6200,000 6200,000 6200,000  

 



๑๓ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ            
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ปองกัน

การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ 1) มาตรการการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 
2) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการพิจาณา
เลือนขั้นเงนิเดือน 
 
๒.๒.๒ ๑) กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจายเงนิ
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
 
๒) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงนิ
งบประมาณ 
 
๓) มาตรการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจาง 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ            
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๒.๒.๓ ๑) มาตรการ

ปองกันทุจริตและสราง
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน 
 

๒) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 
 

๓) โครงการจัดทาํ
วารสารเผยแพรกิจกรรม
เทศบาล 
 

๔) โครงการความพึง
พอใจของผูรับบริการ  

- 

 

 

- 

 

 

150,000 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

 

150,000 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

 

150,000 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

 

150,000 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ ให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบางเมือง
ที่ดี 
 

๒.๓.๑ 1) กิจกรรมการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติ 
งาน 
 

๒.๓.๒ ๑) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๓) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 



๑๕ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ             
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชู

เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ 
 

๒.๔.๑ 1) กิจกรรม            
พอ – แม ดีเดน  
 
2) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน /บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ 
 
๒.๔.๒ ๑) กิจกรรมยก
ยองและเชิดชูแกบุคคล 
หนวยงานองคกรดีเดน 
ผูทําคุณประโยชนหรือ
เขารวมกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๒) กิจกรรมเชิดชเูกียรติ
ประชาชนผูมีจติ
สาธารณะ 
 
๒.๔.๓ ๑) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2) โครงการคัดเลือก
พนักงานลูกจางดีเดน 
 
3) โครงการประกวด
ชุมชนนาอยู หมูบาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ                
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับ
แจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ 1) มาตรการ
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๕.๒ ๑) กิจกรรมให
ความรูรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบทีไ่ดดาํเนิน 
การตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 
 

๒) มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
 

๒.๕.๓ ๑) มาตรการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนกรณีบุคคล 
ภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ
เทศบาลตาํบลจระเขหิน 
วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ 
 

๒) โครงการพัฒนา
ระบบชองทางรับแจง
เบาะแสการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบผานตู
รองเรียนและเว็บไซด 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 รวม จํานวน 5 โครงการ 
10 มาตรการ 11
กิจกรรม 

 
280,000 

 
280,000 

 
280,000 

 
280,000 

 



๑๗ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ              
ตามมิติ 

 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25xx  ป 25xx  ป 25xx ป 25xx  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ

สงเสริม

บทบาท

และการมี

สวนรวม

ของภาค

ประชาช

น 

3.1 จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางท่ี
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ 1) มาตรการ
ปรับปรุงศนูยขอมลู
ขาวสารของเทศบาล 
ตําบลจระเขหิน ใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
2) กิจกรรมอบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
3.๑.๒ ๑) มาตรการ
เผยแพรขอมลู           
ขาวสารที่สาํคัญและ
หลายหลาย 
 
๒) กิจกรรมการ
เผยแพรขอมลูขาวสาร 
ดานการเงนิ การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาล และการ
รับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการ
คลัง 
 
๓.๑.๓ ๑) มาตรการ
จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ          
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับ

ฟงความคดิ 
เห็นการรับ
และตอบ- 
สนองเรื่อง
รองเรียน / 
รองทุกขของ
ประชาชน 
 

๓.๒.๑ 1) โครงการจดั
ประชุมประชาคม
ทองถิ่นเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

2) การดําเนินงานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตาํบลจระเขหิน 
 

๓.๒.๒ ๑) โครงการ
เทศบาลตาํบลจระเขหิน
เคลื่อนที ่
 

๓.๒.๓ ๑) มาตรการ
แกไขเหตเุดอืดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

๒) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จ 
จริง ใหผูรองเรยีน/          
รองทกุขรับทราบ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 3.3 การ
สงเสริมให
ประชาชนมี
สวนรวม
บริหาร
กิจการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๓.๓.๑ 1) มาตรการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 
 
2) ประชมุประชาคม
หมูบานและประชาคม
ตําบลประจําป 
 
3) การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 



๑๙ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ                
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๓.๓.๒ ๑) โครงการ

สนับสนุนการตรวจสอบ
งานจางใหแกตัวแทน
หนวยงาน ตัวแทน
ประชาชน ตัวแทน
ชุมชน 
 
๓.๓.๓ ๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 
 
๒) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของ
เทศบาลตาํบลจระเขหิน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 รวม จํานวน 2 โครงการ 7 
มาตรการ 5 กิจกรรม  

160,000 
 

160,000 160,000 160,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ

เสริมสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกร

ปกครอง

สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ 
กรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดิน
กําหนด 
 

๔.๑.๑ 1) มาตรการ
จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป ฯ 
 

2) มาตรการจดัทํา
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 

๔.๑.๒ ๑) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

๒ ) มาตรการตดิตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลจระเขหิน 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.2 การ
สนับสนุนให
ภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 
 

๔.๒.๑ ๑ ) มาตรการ
สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหาร 
งานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน 
ยาย 
 

๔.๒.๒ ๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช
จายเงนิใหประชาชน
ไดรับทราบ 
 
๒) กิจกรรมการมสีวน
รวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของ
เทศบาลตาํบลจระเขหิน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 



๒๑ 

 
มิติ 

 
ภารกิจ            
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 

๔.๒.๓ ๑) โครงการสงเสริม
อบรมใหประชาชนมสีวนรวม
ในการตรวจสอบงาน           
กอสรางฯ หมูที่ 1,2,3,4,6,8 

30,000 30,000 30,000 30,000  

4.3 การ
สงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ทองถิ่น 
 

๔.๓.๑ ๑) กิจกรรมอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
 
๒) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
 
๔.๓.๒ ๑) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติ งานของฝายบรหิาร 
 
๒) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการรวมฝายสภา
เทศบาลตาํบลจระเขหิน 
 
๓) กิจการการมสีวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจ             
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริม
พลังการมี
สวนรวมของ
ชุมชน 
(Communi
ty) และ
บูรณาการ
ทุกภาคสวน
เพ่ือตอตาน
การทุจริต 
 

๔.๔.๑ 1) มาตรการเฝา
ระวังการคอรรปัชันโดยภาค
ประชาชน 
 
2) กิจกรรมการตดิปาย
ประชาสมัพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 
 
๔.๔.๒ ๑) มาตรการการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต 
 
๒) โครงการรณรงคและ
ประชาสมัพันธการมสีวน
รวมของประชาชนในทองถ่ิน
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 รวม จํานวน 2 โครงการ 7 
มาตรการ 8 กิจกรรม 

60,000 60,000 60,000 60,000  



สวนที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทุจริต    1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด 
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. โครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่สําคัญซึ่งไดแพรกระจายขยายวงกวางไปทั่วโลก ปจจุบันพบวาใน

ประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น  ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
ซึ่งเขามารวมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสงผลกระทบอยางรายแรงตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  เสถียรภาพทางการเมือง  ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ  เหตุผลสําคัญที่ทําให
ปญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้  เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมที่
เปนอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  อาทิเชน คานิยมในการบริโภค  ความสะดวกสบาย  ยกยอง
คนที่มีฐานะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน  เปนผลใหเกิดความเสื่อมของ
คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ประกอบกับปญหาความลาชาและความไมโปรงใสในการใหบริการของ
ภาครัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัดและมีประสิทธิภาพ    
ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัยที่เอื้อตอการทจุริตเปนอยางมาก  

ปจจุบันการทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอยางเปนระบบมีรูปแบบ
การทุจริตท่ีแตกตางและหลากหลาย  อาทิ  การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง  การทุจริตในการใหสัมปทาน ฯลฯ  ซึ่งลวนแตมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ              
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรค  มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมใหเจาหนาที่
ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ รวมกันสรางภูมิคุมกันที่ถาวรแข็งแรงใน
การปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพื่อกระตุนเตือนและสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดตระหนักและใหความสําคัญ
กับการประพฤติปฏิบัติโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่รวมทั้งเพื่อเปนการระดม                 
ความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหชัดเจนและ                 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
จระเขหิน ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและสรางภาพลักษณที่ดี “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการเสริมสราง
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น   

 



๒๕ 
 

๓.วัตถุประสงค  
๑. เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสใหคณะผูบริหาร  หัวหนา-            

สวนราชการ  พนักงานเทศบาล และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน   
๒. เพื่อเสริมสรางใหสมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  

พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน มีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย  
สุจริต  มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น               
มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพ่ือประชาชน  

๓. เพื่อหาแนวทางในการประสานความรวมมือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  
 

๔. เปาหมาย  
๑. ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ–จัดจาง               

งานชาง กรรมการกําหนดราคากลาง ผูควบคุมงาน กรรมการตรวจรับงาน การจัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืน การจัดทํา
งบประมาณ  การเบิกจายเงิน  การจัดทําบัญชี  และการตรวจสอบภายใน   

๒. สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๓. เจาหนาที่ของสวนราชการอื่นในพ้ืนที่ที่สนใจ เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลจระเขหิน 

๔. ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความสนใจ 
 

๕. ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 
๑.  การดําเนินกิจกรรม  

๑.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติตอนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
๑.๒ เชิญกลุมเปาหมายและจัดโครงการ  

   

๖. วัน เวลา และสถานที่  
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๗. หนวยงานผูรับผิดชอบ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนผูจัดเตรียมเอกสาร  สถานที่อบรม  รวมทั้งรับรองแกผูเขา

รับการอบรมตลอดโครงการ  โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
นครราชสีมามาและสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหความรูแกผูรับการอบรม  

 

๘. งบประมาณ  
  -ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ 20,000 บาท 

 
 



 
๒๖ 

 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑. สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่เขารับการฝกอบรมเขาใจระเบียบ  กฎหมาย  ที่เกี่ยวของกับการปองการและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

๒ คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล              
จระเขหิน ตระหนักและใหความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีสวนรวมในการเฝาระวัง  และการตรวจสอบการทุจริต  และประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน จิตสํานึกและนําความรูที่ไดรับไปยึดถือปฏิบัติ สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและสรางภาพลักษณ             
ที่ดี “องคกรปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด” 

๓. สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงาน
เทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน รวมเปนภาคีเครือขายการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจง
เบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางชุมชนเขมแข็งและ
เปนสุข  

๔. ปญหาเ ก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร                    
หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน หรือขอทักทวงจากหนวยรับ
ตรวจลดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. โครงการสงเสริมเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่นๆแกประชาชนเขตเทศบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิของมนุษยที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดไมวาจะเปนสิทธิทางสังคม ทางดาน

การศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมและสามารถออกความคิดเห็นได แตในปจจุบัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในสังคมมาก คนที่มีความรูนอยจะถูกหลอกไดงายและนําไปสูการถูกลวง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

 ดังนั้น ผูจัดทําจึงเห็นถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนจําเปนที่จะตองเรียนรูจึงไดจัดทํา
โครงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นทั้งนี้เพื่อใหความรูเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ เปนหลักในการดําเนินชีวิตที่จะปกปอง
คุมครองสิทธิของตนได ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะปกปองคุมครองสิทธิของคนใน
สังคมคนอื่นๆ ไดอีกดวย และเพื่อศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน ความหมายและความสําคัญ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ ประเภทของสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อใหผูที่เขา
มาศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และนําความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเปนแนวทางในการดํารงชีวิต
ตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
1. สรางความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับกลุมเปาหมาย อันไดแก เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
2. สงเสริมศักยภาพของเยาวชนและคนทํางานสามารถนําแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน

ไปใชในการดําเนินชีวิตใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่นได 
3. ประชาสัมพันธหลักสูตรและกิจกรรมของโครงการจัดตั้งฯ ใหกับคนที่สนใจ 
 

๔. วิธีการดําเนินการ 
1. ผูที่มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนดานตางๆ 
2. จัดการอบรมในรูปแบบตางๆ เชน คาย การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. เก็บขอมูลในการอบรมเพ่ือเปนตนแบบสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนดานสิทธิมนุษยชน

และดานอื่นๆที่เก่ียวของตอไป 
 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ 50,000 บาท 

 
 
 
 



๒๘ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีความเขาใจหลักการดานสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 
2.สามารถนําแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใชในการดําเนินชีวิตใหเปนประโยชนตอ

ตนเองและผูอื่นได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเขหิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเขหิน พ.ศ.2557 

โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรง              
แหงการกระทําประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น
ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย 
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมปีระโยชน ทบัซอน,ยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณกีารเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่ มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลจระเขหิน ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
จระเขหิน ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเขหิน” ขึ้น 
เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต              
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมผีลประโยชนทับซอน 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลจระเขหิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 



๓๐ 
 

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชนและ                  
ตอสังคมตามลําดับ 

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

6. วิธีดําเนินการ 
   1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเขหิน เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการ   
ทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจระเขหิน เปดเผยเปนการทั่วไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน และงานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล

จระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาล 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบล             
จระเขหิน จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
   3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ              
ปลูกจิตสํานึก 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



๓๒ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
   1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 
การมีผลประโยชนทับซอน 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลจระเข
หิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
    “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น 
แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการ ปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 
3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 



๓๔ 
 

    3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลจระเขหิน มีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทจุริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 

๔. เปาหมาย 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนนิการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
ผลลัพธ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน

ไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒  
 

๑. “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น                
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม                
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน                
ทับซอนในภาครัฐทกุระดับ 
    ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต                
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                  
การปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
รวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทา
ระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
   ๑.  เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลจระเขหิน ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

๒.  เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 
 
 
 



๓๖ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
๓. ตรวจสอบความถูกตอง 
๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
๕. แจกจายใหบุคลากร 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 

1.โครงการสงเสริมและสนับสนุนปรองดองสมานฉันท 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางปฏิบัติของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อเสริมสราง
ความปรองดองสมานฉันทของประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตรวมกันได แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในดาน
ตางๆ  รวมทั้งความสามัคคีของคนในชาติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ใหเปนไปตามระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกตองเที่ยงธรรม มีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมุงสูการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สถาบันที่สําคัญในการที่จะชวยเปนหลักในการขับเคลื่อนและเปนที่ยึดของประชาชนใน
ชาติ ๓ สถาบัน ประกอบดวย สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนทกุแหง อาสาสมัครทุกกลุม ตลอดจนพ่ีนองประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่ ไดเขามามีสวนรวมในการสราง
ความรัก สามัคคี ความปรองดอง  เพ่ือใหทุกคน อยูกันในชุมชน ในสังคม ไดอยางมีความสุขและมีความเขาใจ ใน
การที่จะรวมสรางทัศนคตทิี่ดีในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทตอไป 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลจระเขหิน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการรับนโย
บายดังกลาวมาขับเคลื่อนเพื่อรวมปลูกฝงคานิยมของประชาชนในชุมชนใหเห็นคุณคาของความสามัคคี เปนศูนย
รวมในการรวมพลังขับเคลื่อนความสมานฉันทของคนในชุมชนใหมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง                     
และนอกจากนี้คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการในการดําเนินการจัดตั้ง                
ศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปทั้งในระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ในการรวมสรางความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนโดยเริ่มตนที่ครอบครัว ชุมชน               
จึงจําเปนที่ทุกครอบครัวจะตองหันกลับมาดูแลเปนที่พึ่งซึ่งกันและกัน เริ่มที่สมาชิกในครอบครัว ขยายเปนชุมชน 
เปนหมูบาน โดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือใหทุกภาคสวนและ
ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันมากข้ึนเพื่อเปนการสนองตอบตามนโยบายดังกลาวขาง
ตน เพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทาํโครงการนี้ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีความปรองดองใหกับประชาชนในเทศบาลตําบลจระเขหิน มีความ
สามัคคีและแผขยายกวางมากขึ้น 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางความรู ใหกับประชาชนและการเขาถึงการใหบริการภาครัฐและเอกชน 
 ๓. เพ่ือใหทุกคนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสราง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน และโครงการสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของประชาชนในชุมชน มากขึ้น 
 ๔. ประชาชนทุกคนที่เขารวมกิจกรรมมคีวามเขาใจในการดําเนินงานการสรางความปรองดองเพ่ือใหความ
สามัคคีของคนในชาติมากขึ้น 
 



๓๘ 
 

๔. สถานที่จัดกิจกรรม 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน  
๕. เปาหมายการดําเนินงาน 
 - ประชาชน 
 - กลุมพลังมวลชน  ผูนําชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมผูสูงอายุ  เด็กและเยาวชน 
 - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 (ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 

๗. ลักษณะของกิจกรรมและการดําเนินงาน 
 - เขารวมประชุมกับทางอําเภอครบุรี เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางในการดําเนินงานนํามาเสนอผูบริหาร
เพ่ือการพิจารณา 
 - จัดเขียนโครงการ เพื่อการขออนุมัติตอผูบริหาร 
 - ประสานการทํางาน ระหวางเทศบาลกับผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในเขตตําบลและในระดับอําเภอเพ่ือ
การบูรณาการรวมกัน 
 - ดําเนินการประสานผูนําชุมชนในการจัดมวลชนเพื่อการรวมกิจกรรมตามโครงการและกําหนดการที่
กําหนดไว 
 - ดําเนินการออกคําสั่งเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลและเจาหนาที่เทศบาลในการปฏิบัติงานในฝายตางๆ  
 - เทศบาลดําเนินการชี้แจงทางเสียงตามสาย  ทําความเขาใจกับประชาชนในการเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันท เพ่ือการเขารวมกิจกรรมตามกําหนดการในการเขารับบริการจากทางจังหวัดที่ออกมาใหบริการ 
 - การรวมรองเพลงแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 - การรวมประชุมกับผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด อําเภอ ในการรับมอบนโยบายหรือ
การนําเสนอโครงการในการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
๘. งบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ 50,000 บาท 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ประชาชนในชุมชนในมีความเขาใจ และรวมเคารพรักษากฎหมายกฎระเบียบทางสังคมเพ่ือรวมสราง
ความสามัคคีกันมากขึ้น  
 ๙.๒ ประชาชนในชุมชนมีความสมานฉันทและสามารถอยูในสังคมในชุมชนไดอยางมีความสุข ตามระเบียบ
สังคมในทองที่ที่ตนอยู 
 ๙.๓ สถาบันหลักทั้ง ๓ สถาบัน  เปนหลักยึดศูนยรวมของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน และสรางความสามัคคีท่ีดีตอกัน 
 ๙.๔ ประชาชนมีความเขาในในการปฏิบัติงานของทางราชการมากขึ้นและพรอมที่จะใหความรวมมือใน
การรวมสรางความปรองดองที่ดีตอไป 
๑๐. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 



๓๙ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ ๒ 
 

๑. โครงการสงเสริมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
และทําอยางเปนขั้นเปนตอน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน และเปนพ้ืนฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหแข็งเข็ง เพื่อเปน
รากฐานของการพัฒนาประเทศตอไป 

เทศบาลตําบลจระเขหิน  เห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชไปใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  ขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเปนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ใหมีวิถีชีวิตตามแนวคิดและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนการเปดโลกทัศน แลกเปลี่ยน
เรียนรูจากหนวยงานอ่ืน และสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
 

๓. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนประสบการณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนตาม  

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยนําความรูและประสบการณที่ไดจากการดูงานมาปรับใชกับการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนตามอํานาจหนาที่  
            ๒.๒ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ และตัวแทนกลุมเกษตรอาสาในตําบลเขากวางทอง ไดศึกษาหาความรูและ
ประสบการณจากสถานที่ตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน  
            ๒.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณการทํางาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสรางความสามัคค ีความสัมพันธอันดี ระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ และตัวแทนกลุมเกษตรอาสาในตําบลเขากวางทอง ท่ีเขารวม
โครงการ 
 

๔. เปาหมาย 
 ๓.๑ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓.๒ ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓.๓ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓.๔ บุคคลที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 ๓.๕ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
 



๔๐ 
 
              ๓.๖ เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ในการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการพัฒนาทองถิ่นใหเปนรูปธรรม 
 

๕. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและประสานคณะวิทยากร 
 ๔.๓ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๔.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. วัน  เวลา  และสถานที่อบรม 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ      
๑๐.๑ ประชาชนมีความรูและประสบการณที่ไดจากการดูงานมาปรับใชกับตัวเองและพัฒนาทองถิ่นรวมทั้ง

มีคุณภาพชีวิตและมีความเปนอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๐.๒  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ และตัวแทน

กลุมเกษตรอาสาในพ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจากสถานที่ตางๆ เพื่อนํามา
พัฒนาองคกรและชุมชน  

๑๐.๓ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ และตัวแทน
กลุมเกษตรอาสาในตําบลจระเขหิน ไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณการทํางาน พัฒนาบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสรางความสามัคคี ความสัมพันธอันดี ระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน  พนักงานเทศบาล  ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ และตัวแทนกลุมเกษตรอาสาในเทศบาล
ตําบลจระเขหินที่เขารวมโครงการ                                                                                
           ๑๐.๔ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
           ๑๐.๕ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูการพัฒนาทองถ่ินใหเปนรูปธรรม 
 
 
 
 



๔๑ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ ๓ 
 

๑. โครงการสงเสริมอนุรักษผืนปาชุมชน แหลงเรียนรูพืชสมุนไพรไทย 
 

 ๒. หลักการและเหตุผล 
 ความสําคัญและประเด็นที่เกี่ยวของ 

ปาไมและพืชสมุนไพรเปนสิ่งที่อยูคูคนไทยมานับพันป  แตเมื่อการแพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามามีบทบาท
ในบานเรา สรรพคุณและคุณคาของสมุนไพรไทยอันเปนสิ่งที่ เรียกไดวา ภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบัง               
ไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุดซึ่งความเปนจริงคนสวนใหญก็พอรูกันวา สมุนไพรไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาใช
ประโยชนไดจริง และใชไดอยางกวางขวางแตเปนเพราะเราใชวิธีรักษาโรคแผนใหมมานานมากจนวิชาการแพทย
แผนโบราณที่มีสมุนไพรเปนยาหลักถูกลืมจนตอไมติด ทําใหเยาวชนรุนหลังๆรูจักสมุนไพรไทยไดนอยมาก                
และแทบจะไมรูจักเลย ทั้งๆที่สมุนไพรเหลานั้นอยูใกล ๆ ตัวเรานี้เอง 

 

ความคิดริเริ่ม 
 สืบเนื่องมาจากผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีความประสงคที่จะหาสถานที่เพ่ือปลูกสมุนไพรไทยเพ่ือประโยชน
ใชสอยและสําหรับใหลูกหลาน เยาวชนไดศึกษาและเรียนรู  เชน การนํามาทําเปนยาสามัญ  ประจําบาน สําหรับใส
แผลหรืออาการเจ็บปวยตางๆ สํานักปลัดเทศบาล จึงทําโครงการการอนุรักษผืนปาชุมชนเพ่ือจัดทําสวนสมุนไพร 
เพื่อเก็บรวบรวมสมุนไพรไทยไวเพื่อการนํามาเปนยา  หรือเพ่ือประโยชนใชสอยอื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนไทยรุน
หลังไดใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู โดยไดบูรณาการรวมกับ บาน วัด โรงเรียน สวนราชการ  และประชาชนในเขต
เทศบาล  

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการ “โครงการอนุรักษผืนปาชุมชน
เพื่อการสรางแหลงเรียนรูสมุนไพรไทยเทศบาลจระเขหิน” ขึ้น เพื่อการสรางแหลงเรียนรูสมุนไพรไทย ทั้งนี้ 
ผูสูงอายุหลายทานเปนผูมีความรู ดานสุมนไทย และทุกภาคสวนใหความสนใจที่จะรวมมือกันเพ่ือการอนุรักษพ้ืนปา
ในเขตเทศบาล  และนําสมุนไพรไทยที่มีอยูในหมูบาน ชุมชน นํามาปลูกเพ่ือการศึกษาเรียนรูตอไป  
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานการอนุรักษสมุนไพรและปาไม 
๒. เพ่ือเปนการรักษาสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
๓. เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชน 
๔. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและถายทอดความรูดานสมุนไพรใหแกชุมชน 
๕. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด โรงเรียน ในชุมชนใหเกิดความรักความสามัคคี 
 

๔. กลุมเปาหมายและพื้นท่ีดําเนินงาน 
  กลุมเปาหมาย 

๑. เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๒. สวนราชการ เอกชน และหนวยงานตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 
 



๔๒ 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินงาน 
  พ้ืนที่ปาชุมชนเทศบาลตําบลจระเขหิน  ตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมตั ิ  

๒. ดําเนินการประชุมผูนําชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผูสูงอายุ กลุมพลังมวลชนในพ้ืนที่ เด็ก  
เยาวชน และสวนราชการทุกภาคสวนเพ่ือการหาแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม 

๓. ประสานผูนําชุมชน  ชมรมผูสูงอายุ  สวนราชการ  เพ่ือดําเนินการในการลงพ้ืนที่กําหนด
แนวทางและขอบเขตการดําเนินงาน 

๔. จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกตนไมและพันธุสมุนไพร  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย           
๕. จัดเตรียมตนไมและพันธุสมุนไพรไทยเพื่อนํามาปลูกในพื้นที่ 

 ๖. นําพันธุสมนุไพรไทย ติดปายชื่อพันธุสมุนไพรไทยและคุณสมบัติ ประโยชนการใชสอยตางๆ  
ใหผูที่เขาชมไดรับทราบและเกิดความรู 
            ๗. ศึกษาลักษณะตางๆ ของสมุนไพรไทยแตละพันธุอยางละเอียดทําการบันทึกไวอยางเปนระบบ
พรอมถายภาพเก็บไวอยางเปนระบบ 
   ๘. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัดเทศบาล 

 

๙. งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด 
  ๑. พ้ืนปาชุมชนจะมีพืชพันธุสมุนไพรไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรู ไมนอยกวา    ๕๐   ชนิด 

          ๒. มีการจัดทําทะเบียนพันธุสมุนไพรไทยเพื่อการศึกษาเปนแหลงเรียนรู 
๓. พ้ืนที่ปาชุมชนจะมีพืชสมุนไพรไทยและเปนตัวอยางพันธุสมุนไพรไทยไวเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใน

อนาคต     
๔. สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนองคความรูจากผูรูปราชญชาวบานนํามาถายทอดความรู

ใหแกเยาวชนไทยมาศึกษาประโยชนที่ไดจากสมุนไพรไทย 
๕. เกิดแหลงเรียนรูในชุมชนที่ไดรับการถายทอดจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 
๖. ไดรับความรวมมือดวยดีจากชุมชน เปนการสรางสัมพันธ เกิดความสามัคคใีนชุมชน  
 

 
 
 



๔๓ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๔ 
 

๑. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
          ประเทศไทยของเราเปนประเทศที่มีความโชคดี  ที่มีสถาบันหลัก  ๓  สถาบัน  คือ  ชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย  เปนที่ยึดมั่นและยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบัน
พระมหากษัตริย  นับวามีความสําคัญกับปวงชนชาวไทยเปนอยางย่ิง  เพราะเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทุกคน  
พระองคทรงเปนพระมหากษัตริย ที่ปกครองพสกนิกร โดยทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม   ๑๐  ประการ  เปน
แนวทางในการปกครองแผน เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค  และเปนการแสดงความกตัญู
กตเวที พสกนิกรจึงไดพรอมใจกันจัดทําโครงการข้ึน เพื่อรวมใจกันปฏิบัติธรรมถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   และเปนการชักนําประชาชนใหเขาวัดปฏิบัติธรรม  พรอมทั้งเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชน  ใหเห็นความสําคัญในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะไดนําไปเปนหลักประพฤติปฏิบัติให
เปนคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค: 
๑  เพ่ือเปนการรวมใจกันเฉลิมพระเกียรติฯ   
๒  เพ่ือรวมกันทําความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
๓  เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  สาสนา  และพระมหากษัตริย  
๔  เพ่ือเปนการปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมแกประชาชนและเยาวชนสืบไป 
๕  เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนไดนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเปนหลักในการดําเนิน

ชีวิตสืบไป 
๖  เพ่ือเปนการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป 

 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ    
ดําเนินกิจกรรมโครงการทุกวันพระ  ในชวงเทศกาลเขาพรรษา 
 

๕. สถานที่ดําเนินการ  
 ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน  
 

๖. กิจกรรม 
                   ๑  อุบาสก-อุบาสิกา-ประชาชน-เยาวชน-นักเรียน  รวมทําบุญตักบาตร 
                   ๒  สมาทานรักษาศีล  ๕   และอุบาสก-อุบาสิการวมกันรักษาศีลอุโบสถ 
                   ๓  รวมฟงพระธรรมเทศนา 
                   ๔  รวมกันไหวพระสวดมนต  (ทําวัดเชา –เย็น) 
                   ๕  ปฏิบัติธรรม  เดินจงกรม –นั่งสมาธิ –เจริญเมตตาภาวนา  แผเมตตาจิต 
 

๗. งบประมาณ   
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ จํานวน  50,000  บาท 



๔๔ 
 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
          ๑  ทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
          ๒  ทําใหประชาชนไดรวมทําความดี  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
          ๓  ทําใหประชาชนไดแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
          ๔  ทําใหประชาชนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย 
          ๕  ทําใหประชาชนและเยาวชนนักเรียนมีความตระหนักและสนใจในหลักธรรมคาํสั่งสอนทาง 
 พระพุทธศาสนาและนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันสืบไป 
   ๖  ทําใหประชาชน-เยาวชน  ไดเห็นโทษของพิษภัยยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 
   ๗  ทําใหประชาชนเกิดความสงบสุขรมเย็น  ในชุมชนสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 

1. กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กจิกรรมโตไปไมโกง) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
  ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทาํลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่

สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน  
    เทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนตําบลจระเขหิน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทํา
ใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม 
 

๔. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน xxx คน 
เชิงคุณภาพ 

   เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลตําบลจระหิน 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
20,000  บาท 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  
  

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดดําเนินการจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค

ฤดูรอนในชวงเดือนเมษายนของทุกป โดยการอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติอยูในหลักศีลธรรม  และสามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนการหางไกลอบายมุข 
โดยเฉพาะยาเสพติดท่ีเปนภัยรายแรงทําลายสังคมใหเสื่อมลง  

 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ืออบรมเยาวชนใหมีความรู ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
๓. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนรูจักหนาที่ มรีะเบียบวินัย ใฝใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๔. เพ่ือรณรงคใหเยาวชนไดรูจักโทษของยาเสพยติด 

  

๔. เปาหมายในการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย 

 เยาวชนชายบรรพชา  ตั้งแตอายุ ๑๓  ปข้ึนไป 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๖. งบประมาณดําเนินการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ฯ 50,000  บาท 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. สรางความเขาใจอันดีงามระหวางหนวยราชการ วัด และประชาชน 
๒. เยาวชนมีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 
๓. เยาวชนรูจักนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน 
๔. เยาวชนเห็นความสําคัญของศลิปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นตน 

 
 
 
 



๔๘ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ 3 
 

๑. โครงการ TO be number one  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
"ยาเสพติด" ปญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการแกไขอยางจริงจัง 

ทั้งนี้เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สงผล 
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศ เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระ
แหงชาติ และกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ยึดเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติดการสรางภูมิคุม กันและสรางระบบปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน เด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเปนวัยที่เอ้ือตอการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดทั้งปจจัยจากตนเอง คือ เปนวัยที่ตองการเรียนรู
อยากลอง ตองการเรียกรองความสนใจ ตองการคนหา สรางตัวตน สรางการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณสูง
กลาเสี่ยง กลาทําสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายาเสพติดตางมองวา เยาวชนสวนใหญมีเงิน จึงมีความมั่นใจวาการคา
ยาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทําใหมีลูกคาอยูสมํ่าเสมอ จากสถิติคายาเสพติดพบวา เด็กและเยาวชนที่เขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดเริ่มมีอายุนอยลง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตอง สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูวิธี
ปองกันยาเสพติด และสรางพลังของคนรุนใหมในการเปนสวนหนึ่งที่จะรณรงคใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่มีอยูในปจจุบัน  

เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทําโครงการแกไขปญหายาเสพติด ภายใตโครงการ To Be 
Number One ป ๒๕XX  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการใหความรูสรางแรงจูงใจที่ดีใหกับ เด็กเยาวชนนักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ และผูปกครองไดหลีกไกลจากยาเสพติด ใหรูถึงพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด เพื่อลด
การแพรระบาดของยาเสพติดทุกชนิด และสรางกลไกของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาใหเกิดขึ้น อีกทั้งยังสนอง
ตอพระดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประสงคจะแกไขปญหายาเสพติดโดย
ผานการจัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด ท้ังในดาน

ลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณการแพรระบาด วิธีการปองกันไมใหติดยา/สารเสพติด 
๒. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และผูปกครอง มีความสามารถในการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ยา/สารเสพติดและการปองกันไปยัง ครอบครัว ชุมชนได 
๓. เพ่ือกระตุนใหแด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษและขอเสียของยาเสพติด และมีทักษะในการใช

ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได 
 

๔. เปาหมาย 
๑. กลุมเด็กและเยาวชน  
๒. กลุมผูปกครอง กลุมผูนําภาคปกครองทองท่ี ผูนําทองถิ่น  

 
 
 



๔๙ 
 
๕. รายละเอียดกิจกรรม 

๑. จัดอบรม สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหายาเสพติด ใหความรูถึงสถานการณปญหายา
เสพติดในปจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด 

๒. รวมกันวิเคราะหแนวทางในการชวยกันแกไขปญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพ่ือสรางเปนรั้ว 
ปองกันภัยยาเสพติดไมใหเขาสูชุมชนที่ตนอยูอาศัย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอนายกเทศมนตรีฯ  
๒. จัดดําเนินโครงการฯ 
๓. ประเมินผลและรายงานการดําเนินโครงการฯตอนายกเทศมนตรีฯ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘. สถานที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๙. งบประมาณ 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. กลุมเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด ทั้งในดาน

ลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณการแพรระบาด และวิธีการปองกันไมใหติดยา/สารเสพติด 
๒. กลุมเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ผูนําภาคปกครองทองที่ ผูนําทองถิ่น มีความสามารถในการ

เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับยา/สารเสพติดและการปองกันไปยัง ครอบครัว ชุมชนได 
๓. กลุมเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงโทษและขอเสียของยาเสพติด และมีทักษะในการใชชีวิต

โดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได 
 

๑๒. การติดตามและการประเมินผล 
๑. พิจารณาจากจํานวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เขารวมโครงการ 
๒. พิจารณาจากความสําเร็จตามวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๔ 
 

๑. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม แกเยาวชน ในเขตเทศบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

         ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  
ยังสงผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบตอสังคม ทุจริต คดโกง ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคม
ที่จะตานทานกับปญหา  ตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา เชน สําหรับเด็กและเยาวชน  
ไดแก  ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาท  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  
ปญหาการติดเกมส  มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน คดโกงเปนตน 
       เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวโดยเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไข
ปญหาดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและ
สติปญญา โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกปฏิบัติธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะทําใหพื้นฐานทางจิตใจอยูในกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม  ยอมสงผลใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมได และทําให
ประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว  

เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการดังกลาวประกอบกับนโยบายของรัฐ 
ที่ตองการสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมและพัฒนาใหเด็กและเยาวชน  
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพและเปนพลังของแผนดินที่จะชวยกันพัฒนาประเทศชาติตอไปเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงขอเสนอ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แกเยาวชน ในเขตเทศบาล ขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค  
       ๑.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
        ๒.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเด็กและเยาวชน ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๔.เปาหมาย 
      ดานปริมาณ  
       กลุมเดก็และเยาวชนที่เขารวมโครงการ        

ดานคุณภาพ   
- สามารถแกปญหาชีวิตโดยนําธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดทกัษะในการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 
- เกิดทกัษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด  
- รูคุณคาของหลักธรรมในทางศาสนาวาสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมี 
-  

ความสุข 



๕๑ 
 
๕. สถานที่ฝกอบรม 

 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
       - การติดตอประสานงานและการประชาสัมพันธ 
      - เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดทําหนังสือแจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ  
 

๘. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม   
        4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ จํานวน  10๐,๐๐๐  บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
        เด็กและเยาวชน  ทําใหเด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม  
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางทรัพยากรบุคคลของชาติ
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเปนปจจัยในการพัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิผลตอไป 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  ๕๒ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได 
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทจุริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 
 
 



๕๓ 
 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทจุริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง 
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทาํนองเดียวกันนี้ก็ 
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานใน
ทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทาํงานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทจุริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ดังนั้น จึงมคีวามจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
    เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยการจัดทาํแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติ ของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๒. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 
๓. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๕. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
๘. รายงานผลการดําเนินงาน 
 



๕๔ 
 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ 
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนบุคลากรที่มี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน   
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
คํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม            
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 
   ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คน

เกงเขามาทํางาน 
 
 
 



๕๖ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑0. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ 
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 

 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจาณาเลือนข้ันเงินเดือน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน  
ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ขาราชการเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
จระเขหิน  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลจระเขหิน โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบล
จระเขหินที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
จระเขหิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
จระเขหิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
จารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาทบทวนผล
การ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการเทศบาลตําบลจระเขหินเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดฯ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลฯ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองการเจาหนาที่ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน 
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง 
เครงครัด 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑.กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน จัดทาํทะเบียนคุมเงนิรายจายใหความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติ ทาํใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เก่ียวของ 

3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม

งบประมาณที่ตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 



๖๐ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวของ 
10.2  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทาง 
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑.. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 



๖๒ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
 

๑. มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากเทศบาลตําบลจระเขหิน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ นาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน                   
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง                    
ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของ เทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปองกันการทจุริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)                 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

 - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง 
พอใจ แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการปองกันทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน  มีภารกิจใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนใหบริการประชาชน
เก่ียวกับการแจงเกิด แจงตาย ยายท่ีอยู กําหนดเลขที่บาน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดยดําเนินการ                  
ณ ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop  Service)  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล   
จระเขหิน  เพ่ือบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการที่ดี ในข้ันตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ไดกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันการทุจริตและสราง
ความโปรงใสในการ ดําเนินงานโดย 
   - ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเขาสู
ระบบตอง เปนผูรับผิดชอบเฉพาะ ที่ตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพนิ้วมือของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติและ ผูอนุมัติ/นําระบบถายสําเนาลายพิมพนิ้วมือมาใชในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลกอนการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และสรางความมั่นใจแกประชาชนในเรื่อง
ความถูกตองของระบบงานทะเบียนและ บัตรประจําตัวประชาชนอีกดวย 
   - ใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อปองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยนาย ทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแตละวัน) ดวยตนเอง อยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง ดวยโปรแกรม การตรวจสอบและปองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในชองทาง
ระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน เครือขายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เขาสูโปรแกรมทางชองทาง                   
http : intranet.dopa.go.th/padmic 
   นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ใหบริการ ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการ
ปองกันการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัต ิ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร

ประจําตัวประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตองของระบบงาน
ทะเบียนและบัตร ประจําตัวประชาชน 



๖๕ 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลจระเขหิน 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดย ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ  
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลจระเขหิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม

พหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม                      
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลัก
ความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชน
เปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย 
สุจริต สามารถตรวจสอบได 
   ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงมีการนําเทคโนโลยี
มาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยาง
ชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึง                
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
   6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 
 



๖๗ 
 
   6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ 

6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 
6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาระยุกต

ใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจระเขหิน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจระเขหิน 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
กองชาง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
๑.โครงการจัดทําวารสารเผยแพรกิจกรรมเทศบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน นั่นคือ
ประชาชนมีสิทธิในการรับรูสิ่งท่ีรัฐบาลกระทํา และมีสิทธิในการวิพากษวิจารณการกระทําภาครัฐได โดยภาครัฐตอง
รับฟงและดําเนินการแกไข เพราะการที่หนวยงานภาครัฐจะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองไดรับ
ความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นหนาที่ที่สําคัญของการประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐคือ
การเผยแพรขาวสารเก่ียวกับผลงานและกิจกรรมตางๆ ของสวนราชการ สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของรัฐตอประชาชน ปลูกฝงทัศนคติ คานิยมและภาพลักษณอันดี ทั้งนี้เพื่อปองกันและแกไขความ
เขาใจที่ผิดพลาดเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ  
 เทศบาลตําบลจระเขหิน ในฐานะหนวยงานภาครัฐภายใตระเบียบกฎหมายที่กําหนดจึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูล และรับทราบถึงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํา
ขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานประจําเดือน ตลอดจนขอมูล ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตอประชาชน เพื่อ
เผยแพรใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบ และรวมใหขอเสนอแนะในการทํางานของหนวยงานเพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางสูงสุด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหสาธารณชนไดทราบถึงบริการตางๆ ของเทศบาลที่มีอยู อันจะสงผลใหเกิดการสนับสนุนและ
ไดรับประโยชนจากการใชบริการหนวยงานนั้นๆ ไดอยางเต็มที่ 
 3.2 เพ่ือใหไดรับความเห็นชอบและขอเสนอแนะตางๆ จากสาธารณชนในการดําเนินงานของเทศบาลตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3 เพ่ือสรางใหเกิดการสนับสนุนจากประชามติ และความรวมมืออันดีจากสาธารณชน ดวยการชี้แจง 
ถึงความจําเปนและความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ 

3.4 เพ่ือสรางความนิยมและความสัมพันธอันดีจากสาธารณชน 
4. เปาหมาย 
  ดําเนินการจัดทําวารสารเผยแพรกิจกรรมเทศบาล ความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการ
ปองกันการทุจริตในสังคม จํานวน 12 ฉบับ/ป สําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



๖๙ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการแตงตั้งและมอบหมายงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการทํางาน 

6.2 รวบรวมและการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทํางานประจําเดือน 
6.3 รวบรวมและการจัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมการปองกันการ

ทุจริต 
 6.๔  มีการติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – ปงบประมาณ 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 150,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 
  ประชาชนทั่วไปไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลจระเขหินและ
สามารถใหขอแนะนําตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตองและชอบธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๔  
๑. โครงการความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

๒. หลักการและเหตุผล / ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญ

ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซึ่งเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น 
ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) 
แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะ
เกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และ
รวมทั้งขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังนี้ การ
ลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตอความ
ตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการ
ปกครองทองถ่ินมบีทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น 

จากแนวความคิดในการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐบาลในอัน
ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินสามารถ
สรุปไดดังนี้ 1) การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองถิ่น
จะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันมีสวนไดสวน
เสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยู
อาศัยอันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 2) การปกครองทองถิ่นทําให
ประชาชนรูจักทองถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ประการหนึ่งก็คอื การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน โดยเปนการที่ประชาชนมีสวน
รวมในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความ
รวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออก
เสียงประชามติ (Reference) ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกใน
ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถ่ินของตน  3) การปกครองทองถิ่น
เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยาง
กวางขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมข้ึน ขณะที่แตละทองถิ่นยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน ประชาชนจึง
เปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ิน 
ไมเก่ียวกับทองถ่ินอ่ืน ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชน 
ทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ทั้งนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทําใหรัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ 
หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
ของรัฐบาลจะมีมากขึ้น 4) การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมี 
 



๗๑ 
 
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมคีวามแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ 
 และปญหายอมตางกันออกไป ผู ท่ีใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นเอง 5) การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทาง
การเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถ่ินยอมเรียนรูประสบการณทาง
การเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพ้ืนฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน 
และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย 6) การปกครองทองถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนให มากที่สุดและการ
บริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถิ่นกับประชาชน  เพราะถามี
บริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ   และมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอ
หนวยงานดวย คณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในงานตางๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไร และเพ่ือตองการทราบถึงปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งนี้เพ่ือที่นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 
 

3.  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของ เทศบาลตําบลจระเขหิน ในการใหบริการ 3 ดาน 
ไดแก  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลจระเขหิน ในงานที่
ใหบริการจํานวน  (เลือกงานท่ีจะประเมิน 3-5 งาน)     
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล               
จระเขหิน 
 

4.  เปาหมาย   

 การสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการที่ มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลจระเขหิน                      

ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัด : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เปาหมาย :  

ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป 
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5.  วิธีดําเนินการ 
 1.  กําหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เขามารับบริการในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน โดยกําหนด
กลุมตัวอยาง จํานวน  XXX  คน   
 2.  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 3.ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
  3.๑  บันทกึขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  
  3.๒  สรุปผลการวิเคราะหและจัดทาํรูปเลมรายงานผลการสํารวจ 
  3.๓  สงมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ 
 

6.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  25XX 
 

7.  หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

8.  งบประมาณ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 20,000 บาท 
 

9.  การติดตามประเมินผล 
 มีการติดตามประเมินผลเปนระยะขั้นตอน  
 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน  ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
 2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน  ในงานตางๆ ที่ใหบริการ 
 3.  ผลจากการศึกษาทําใหผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ 
และนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึง
พอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอาํนาจหนาที่ ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบางเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี            
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา 
เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคญั 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทาํงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน ใหสั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลจระเขหิน    
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของของเทศบาลตําบลจระเขหิน    
4.5 ผูบังคบับัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 



๗๔ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน    

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคบับัญชา 

  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทํา
แผนภูมแิสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลจระเขหิน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาที่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลจระเขหิน   เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี

ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

 

 



๗๕ 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือ การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็

เพื่อเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

 

3. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหการบริหารราชการของของเทศบาลตําบลจระเขหิน ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

4. เปาหมาย 
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือ หัวหนาสวนราชการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่ งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 

ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน รองปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน  หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่ งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน                          

รองปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน   หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 
 
 
 



๗๖ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึน ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน        
                     

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 



๗๘ 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
๑.มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลจระเขหินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ 

ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส           
ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวี
สติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่น ตามที่มีกฎหมาย
กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ             
การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชน 
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทจุริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย 

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน เทศบาลตําบลจระเขหิน 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ              
สั่งการ 

6.2 จัดทาํหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
หัวหนาสํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 



๘๐ 
  
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 
 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

1. กิจกรรมพอ – แม ดีเดน  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่อง 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการ
จัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือรําลึกและเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยาง
หาที่เปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น 
   ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหินจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนใน
พ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล ประกาศเกียรติคณุฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมได
ตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญยิ่งของพอ และแม ที่สําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือใหพอ แม ที่ไดรับการคดัเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เปาหมาย 
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 90 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการ
คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
   6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 6 ชุมชน เพ่ือใหแตละ
ชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
   6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ตางๆ ภายในเขตเทศบาล 
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 
ครั้ง/ป โดยเชิญนายอําเภอมาเปนประธานในพิธีมอบโล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในวันที่ ๕ ธันวาคม และ ๑๒ สิหาคม ของทุกป 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
10.2 ผลลัพธ 

- มีพอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
- มีพอ แมดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน /บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ทําให
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน                
จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี               
เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน  

กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 

6. วิธีดําเนินการ 
   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลxxx เว็บไซตเทศบาลxxx สื่อสังคม (Social Media)  
เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานการเจาหนาที่  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 



๘๓ 
 
  2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกจิการสาธารณะของทองถิ่น 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. กิจกรรมยกยองและเชิดชูแกบุคคล หนวยงานองคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชน ตําบลจระเขหินผูที่ทําคุณประโยชนหรือ
เต็มใจเขารวมในกิจกรรมของ เทศบาลตําบลจระเขหินอยางสม่ําเสมอ 

เทศบาลตําบลจระเขหินจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการ
ทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของ เทศบาลตําบลจระเขหินโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทํา
คุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลจระเขหินมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ เทศบาลตําบล             

จระเขหิน 
  3.2  เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
เทศบาลตําบลจระเขหิน ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
  3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต เทศบาลตําบลจระเขหิน
มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต เทศบาลตําบลจระเขหิน 
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขต เทศบาลตําบลจระเขหิน ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



๘๔ 
 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง 
   6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและได คะแนนสูงสุด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม 

ของ เทศบาลตําบลจระเขหิน   
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต เทศบาลตําบลจระเขหินมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคณุคา

ของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี              

สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศลิปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นใน
ชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 
3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เปาหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

5. สถานที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ดานอนุรักษศลิปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 



๘๖ 
 

6.4 ดําเนินการจัดทาํกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหนาย ทํา
ใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทํา
ใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง “การปลูกผัก สวน
ครัวรั้วกินได”  จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ให
เกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย  
  เทศบาลตําบลจระเขหินไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรกและประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบไดอีก
ทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลอง
กับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เก่ียวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได 
 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 

ประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
 

4. สถานที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําเทศบาลตําบลจระเขหิน 
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 25xx 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.4 ประชาสัมพันธโครงการ  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

9. ตัวช้ีวัด 
9.1 ตัวชีว้ัดที่ 1  

ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชีว้ัดที่ 2  

ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอด โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา 
ศึกษาโครงการฯ  

 

10. ผลลัพธ 
   10.1 เกษตรกรที่นํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
   10.2 ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ 2 
 

๑. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง               

ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปกครอง การครองตน เสียสละ และ
อุทิศตนสรางประโยชนแกทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเดน ใหไดรับการยกยองสรรเสริญ
และคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาลดีเดน เพ่ือยกยองและประกาศเกียรติคุณ เปนขวัญกําลังใจในการทํางาน พรอม
ทั้งเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในเทศบาลตําบลจระเขหิน  ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือก
พนักงาน ลูกจางดีเดน ขึ้น เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และยกยองคุณความดี เปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหแกเทศบาลตําบลจระเขหินตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและยกยองใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผู มีความประพฤติตน              

เปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนใหไดรับการยกยอง                
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

 

4. เปาหมาย 
4.1 คัดเลือกพนักงานเทศบาล ดีเดน จํานวน 1 คน 
4.2 คัดเลือกลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน จํานวน 1 คน 
 

5. วิธีการดําเนินงาน 
5.1 ดําเนินการจัดทาํและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน ดีเดน ประจําปงบประมาณ 25XX 
5.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลจระเขหิน ดีเดน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑคัดเลือก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลจระเขหิน ผูมีความประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน 
และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน  

การพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 1) ระหวางเดือน ตุลาคม – มีนาคม พิจารณาคัดเลือกในเดือน มีนาคม 
 2) ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน พิจารณาคัดเลือกในเดือน กันยายน 

5.4 ประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทราบ 
 5.5 มอบเกียรติบัตรและประชาสัมพันธผลการ คดัเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน 

จางของเทศบาลตําบลจระเขหิน ดีเดน  
5.6 สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรี 
 



๙๐ 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

7. งบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ จํานวน 20,000 บาท 
 

8. สถานที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

10. ตัวช้ีวัด 
10.1 ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาลดีเดน จํานวน 1 คน 
 10.2 ผูไดรับการคัดเลือกเปนลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน จํานวน 1 คน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
  11.1 แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเดน 

11.2 แบบประเมนิการคัดเลือกลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน 
 11.3 สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
 

12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูมีความประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ในดานการ

ครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติ
คุณเปนพนักงานดีเดน และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
 

๑. โครงการประกวดชุมชนนาอยู หมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนหนวยงานราชการ การปกครองสวนทองถิ่นมีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน อันสนองตอนโยบายของรัฐบาล ในการกระจาย
รายไดและความเจริญใหกับทองถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของประชาชนใหดีขึ้น โดยสงเสริมการ
มีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชน เพื่อใหครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองได เศรษฐกิจชุมชน
ดี และสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

 การประกวดหมูบานพัฒนาดีเดนภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปนวิธีการสําคัญในการกระตุนให
องคกร  ชุมชน  และประชาชนทุกครัวเรือนในหมูบาน ตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังความสามารถของ
ตนเอง  เขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 

 

๓.วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนรวมใจกัน  รวมคิด  รวมทํา  รวมกันรับผิดชอบและรวมกันพัฒนา

คุณภาพกิจกรรมในชุมชนอยางเปนองครวม 
๒.๒ เพ่ือเปนยกยองเชิดชูเกียรติ  และใหกําลังใจแกบุคคล  องคกร  และชุมชนที่สามารถดําเนินกิจกรรม

จนเปนผลสําเร็จ 
๒.๓ เพ่ือใหเกิดการแขงขันกระทําความดีในชุมชน จนเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และตอเนื่อง 
๒.๔ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีงาม  และสามารถขยายผลไปสูบุคคล  องคกร  และชุมชนอ่ืน ๆ 

๓. เปาหมาย 
 จัดประกวดหมูบานพัฒนาดีเดน   
 

๔.วิธีดําเนินการ 
  ๔.๑ ขั้นตอน 

๔.๑.๑ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัตินายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
๔.๑.๒ แจงรายละเอียดโครงการใหชุมชนทราบ 
๔.๑.๓ จัดการประกวดหมูบานพัฒนาดีเดนภายในเทศบาล   
๔.๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกหมูบานพัฒนาดีเดน  ภายใตแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง   
 

๔.๒ หลักเกณฑการตัดสิน 
.ใหพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  ๖  กิจกรรม  ไดแก ๑) การลด

รายจาย  ๒) การเพ่ิมรายได  ๓) การออม  ๔) การดํารงชีวิต  ๕) การอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ๖) การเอ้ืออาทร   

 
 
 
 



๙๒ 
 

๕. งบประมาณ 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ จํานวน 60,000 บาท 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ                    
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๖  -  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๘.๑ องคกรประชาชนและประชาชนมีความเขาใจในหลักการ และวิธีการพัฒนาแบบ  องครวมมากยิ่งข้ึน  

โดยเฉพาะในประเด็นความสําคัญของการมีบทบาทและการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน               
๘.๒  องคกรประชาชนและประชาชนมีความตื่นตัวที่จะเขามามีบทบาท  และมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยตระหนักในพลังความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น 
๘.๓  มีจํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง 6 หมูบาน 
๘.๔  ประชาชนในพ้ืนที่  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการขจัดความ

ยากจน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ  

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

๑. มาตรการการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง

ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ

เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต 

ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให

กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ

ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 

และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  ที่กําหนดดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปน

การพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให

สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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    2.5.2 มีการใหความรวมมือกบัหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ 

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 

๑. กิจกรรมใหความรูรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลจระเขหิน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลจระเขหินเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลxxxเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว เทศบาลตําบล      
จระเขหินยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความ
รวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงาน
ผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชา
ไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมี
เหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน    45 
วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย                          
งานนิติการและดําเนินการทางวินัย งานวิเคราะหนโยบายและแผน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ 

  นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  - ทุกสํานัก/กอง//งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 เทศบาลตําบลจระเขหิน มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต  
10.2 เทศบาลตําบลจระเขหิน มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี 
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 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 

๑. มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมาย 

  กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”  ขึ้น                     
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ

เปนอยางมี ประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน 

6. วิธีดําเนินการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 

LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลจระเขหิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxx

จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

2.5.3 ดําเนนิการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ 
เทศบาลตําบลจระเขหินวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้ เทศบาลตําบลจระเขหินจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ เทศบาลตําบลจระเขหิน วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบล

จระเขหิน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 
4. เปาหมาย 

  “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล  พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจาง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ 

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมลู เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูให
ขอมูล ในการใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบชองทางรับแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบผานตูรองเรียนและ
เว็บไซด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันปญหาคอรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆทั่วโลก ไมวา จะเปน
ประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ดอยพัฒนา และการคอรัปชั่นไดกลายมาเปนปญหาที่มี ความสําคัญที่สุดปญหา
หนึ่งของหลายประเทศ โดยปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวี ความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ 
แมวาหลายประเทศไดกาวเขาสูความทันสมัย มีระบบการ บริหารราชการสมยัใหมมีการรณณรงคจากองคกรของรัฐ
หรือองคกรอิสระตางๆที่ตางเห็นพองกันวาการคอรัปชั่นเปนปญหาที่ นําไปสูความยากจน และเปนอุปสรรคที่
ขัดขวางการพัฒนาอยางแทจริง สําหรับประเทศไทยนั้น เปนที่ทราบกันทั่วไปวาปญหาเรื่องการคอรัปชั่นเปนปญหา 
สําคัญลําดับตนๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมาชา นานจนฝงรากลึก
และพบเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมา อยางยาวนาน หรือกลาวไดวา
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแลว หลายหนวยงานพยายามที่จะแกปญหาการทุจริตดังกลาวโดยดําเนินการใน
หลายวิธี และการแจงเบาะแสการทุจริตเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการตอตานคอรัปชั่น การทุจริต การประพฤติมิ
ชอบที่สงผลเสียหายตอความเชื่อถือทางการเงิน สิทธิมนุษยชน และตอสิ่งแวดลอม การแจงเบาะแสจึงชวยรักษา
ชีวิตเม็ดเงินจํานวนมหาศาล ขณะเดียวกันก็ปองกันวิกฤติการณไดแตการแจงเบาะแสกลับเพ่ิมความเสี่ยงระดับ
บุคคลสูระดับสูงสุด เพราะอาจจะถูกไลออก ดําเนินคดี เปนบุคคลในบัญชีดํา ถูกจับกุม ขมขู ทําราย หรือถูกฆา จึง
ทําใหกลไกการคุมครองผูใหเบาะแสจึงจําเปนมากในการสงเสริมธรรมาภิบาลและกําจัดคอรัปชั่น ขณะเดียวกันก็
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการดวยการเปดกวางรับขอมูลและเพ่ิมความรับผิดชอบ สมควรใหมีการพัฒนาชอง
ทางการรับแจงเบาะแสเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของผูแจง เทศบาลตําบลจระเขหินจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบชองทางรับแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบผานตูรองเรียนและเว็บไซดข้ึน  
 

3.  วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปรงใส  สามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
  2.  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกตอง 
  3.  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหา  และสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนได 
  4.  มีการปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานบริการ
ประชาชนผูมารับการติดตอการบริการ 
  5.เพ่ือใหระบบการรับแจงเบาะการทุจริตมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแกผูแจง 
  
 
 



๑๐๒ 
  
4.  เปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน  รอยละ  70  สามารถแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิ
ชอบผานตูรองเรียนและเว็บไซด 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 
  1.  เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  2.  แตงตั้งคณะทํางาน 
  3.  ประชุมคณะทํางานฯ 
  4.  ประกาศกําหนดขั้นตอนการรับแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบผานตูรองเรียนและ              
เว็บไซด  
  5.  ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
   6.1  จัดทําปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   6.2  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
   6.4  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารชองทางตาง ๆ 
    -  ทาง  Internet 
    -  วิทยุ 
    -  วารสาร 
    -  แผนพับ 
    -  อื่น ๆ 
   6.5  จัดทําตูรองเรียนและเว็บไซด 
   6.6  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
  7.  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ (แบบสอบถาม) 
  8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
  9.  รายงานผลโครงการฯ ตอผูบังคบับัญชา 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เทศบัญญัติงบประมาณฯ 30,000 บาท 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

8.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดรับบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วขึ้น 
  2. มีสถิติจํานวนเรื่องแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทํา
ใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแล ผานระบบรับแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤตมิชอบผานตู
รองเรียนและเว็บไซด 
  3.  สามารถดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตตามที่ไดรับแจงผานชองทางดังกลาว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทันทวงที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
   

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลจระเขหิน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล
จระเขหิน โดยมีสํานักปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองได
โดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  
๓.๒  เ พ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล                  

ตําบลจระเขหิน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน ๑ แหง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
๒. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 
 
 



๑๐๕ 
 
๓. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน               

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด 

๔.  มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕.  มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๖.  มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
๗.  มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

๘. ดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมี
ในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘  บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการ
รับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
วาในระบอบประชาธิปไตยการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
มากยิ่งข้ึน 
   การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลจระเขหิน ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลจระเขหิน มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิ
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความ
เขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชน
ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค 
   เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ                 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูเขารวมอบรม    จํานวน  ๙๐  คน 
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๘๐ คน) 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 
๖. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี ๑ สํารวจความตองการอบรม  
ขั้นตอนท่ี ๒ ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนท่ี ๓ ดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี ๔ วัดผลความรู 
ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนผูเขารวมอบรม  
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 
   ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลจระเขหินไดงายและสะดวกมากขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
 



๑๐๙ 
 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ 
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 

  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๖. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน
การคลัง ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลจระเขหิน  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒61– ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 
 



๑๑๑ 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลจระเขหิน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 

  ดงันั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)  หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
๒.  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.  เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลจระเขหิน ราานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนที ่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให

ประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 



๑๑๒ 
 

- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัด
แถลงขาว 

- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟซบุก ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – 2563) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2)  2559 มีผลใชบังคับ 29 กันยายน 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซึ่งมีวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบาน  และแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําสําหรับมีงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาและปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงโครงการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ข้ึน เพ่ือรับทราบ
ปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นปตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทําโครงการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕xx–๒๕
xx) ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหทราบถึงปญหาของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 
  ๒. เพ่ือใหมีการนําเสนอขอมูลเพ่ือการพัฒนา และความตองการของประชาชนเพ่ือจะไดนําขอมูล                    
หรือปญหาไปกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
  ๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดใชสิทธิตามบทบาทหนาท่ีโดยมีสวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  สงผลใหบริหารงานอยางโปรงใส ใชจายงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเปนไปอยางรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 
 
 



๑๑๔ 
  

  ๕. เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาสี่ปเปนเครื่องมอืการบริหารงาน 
  6. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดตรงจุดภายใตการบริหารงานงบประมาณของ
เทศบาลตําบลจระเขหินที่มอียูอยางจํากัด และมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สัดสวนประชาคมเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน ๖  หมูบาน/ชุมชน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๑. นําเสนอโครงการแกผูบริหาร 
  ๒. ประสานผูนําชุมชน กํานัน / ผูใหญบาน  เพ่ือขอใชสถานที่จัดการประชาคมแตละหมูบาน 
  ๓. ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการผานหอกระจายขาวของแตละหมูบาน 
  ๔. จัดประชาคมแตละหมูบาน รวม ๖ หมูบาน / ชุมชน 
  ๕. รวบรวมประเด็นปญหาที่ไดจากประชาคม จัดทํารางแผนพัฒนา 
  ๖.  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล             
ตําบลจระเขหิน 
  ๗. ขออนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
  ๘. จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน แจกจายผูที่เก่ียวของ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) มีนาคม - มิถุนายน  
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
  เทศบัญญัติงบประมาณฯ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. เพ่ือนําแผนไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว 
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือใหโครงการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนโดยแทจริง 

 
 
 
 



๑๑๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ       
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว                  
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน  
๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

๔. เปาหมาย 
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดสรางความเชื่อมั่นไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาเหมาะสมเและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข 
๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ

เรงดวน 
๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/ รองเรียน ดังนี้ 

๑. สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๒. ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๙๙๑-๔๔๗ – ๘   
๓. ทางเว็บไซต 
๔. ทางไปรษณยี 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม

ในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๒.  สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลจระเขหิน  จัดวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น โดยสามารถใหบริการประชาชนในหลาย
รูปแบบที่นอกเหนือจากการปรับปรุงและพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ แลว
ยังสามารถบริหารประชาชนตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ซึ่งประชาชนตองไดรับบริการอยางทั่วถึง และ
เสมอภาค อาทิ เชน การบริการดานสุขภาพ  กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน สงเสริมอาชีพ 
กลุมแมบาน การพัฒนาสภาพแวดลอม และสภาพความเปนอยูของประชาชน 

 เทศบาลตําบลจระเขหิน มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาที่เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน และหนึ่งในภารกิจหลักคือการบริการประชาชน ดังนั้นเทศบาลตําบลจระเขหิน                  
จึงกําหนดจัดโครงการข้ึนโดยรวมกับอําเภอครบุรีและสวนราชการอําเภอครบุรี รวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชน
ไดเขาถึงบริการจากหนวยงานภาครัฐไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหา
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางทันทวงที โดยมีวัตถุประสงคดังนี้     

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือรับทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน 
๒. เพ่ือเปนการพบปะประชาชนอยางใกลชิดและทั่วถึงเพ่ือเสริมสรางทัศนคตทิี่ดีตอเทศบาล 
๓. เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงบริการจากหนวยงานภาครัฐไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
๔. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
๕. เพื่ออํานวยความสะดวกในการมารับบริการดานตางๆ แกประชาชน เชน การชําระภาษี  คาธรรมเนียม 

ใบอนุญาต การรับปญหาดานทะเบียนราษฎร การตรวจสุขภาพ เปนตน 
๖. เพ่ือเผยแพรใหความรูดานตางๆ ที่ควรรูแกประชาชน เพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจําวันและในการไป

ติดตอราชการไดอยางถูกตอง 
 

 

 

 



๑๑๘ 

 

๔. เปาหมาย 

 ประชาชนทั้ง ๖ ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดรับทราบขอมูล ขาวสารและความรูเก่ียวกับ

โครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและไดนําเสนอถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงไดประสานรวมมือ

ระหวางเทศบาลหนวยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

๕. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ       

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ     

4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

๗. สถานที ่        

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๘. วิธีดําเนินการ  

๑. ประชุมหัวหนาสวนการงานเพ่ือวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 
๒. จัดทําโครงการเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ 
๓. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ดําเนินการ 
๔. ดําเนินงานตามโครงการ  
 

๙. งบประมาณ 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  เทศบาลตําบลจระเขหินหวังวาจะไดรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนไดตรงกับความตองการของประชาชน เกิดความรูสึกที่ดี

ยิ่งขึ้นระหวางประชาชนกับบุคลากรของเทศบาล ประชาชนไดรับความรูดานตางๆ ที่ควรรู เพ่ือนําไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันและการติดตอราชการไดอยางถูกตอง และทําใหประชาชนในหมูบาน / ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ

ในการพัฒนาและแกไขปญหาทองถิ่นรวมกัน ประชาชนสามารถเขาถึงบริการจากหนวยงานภาครัฐไดสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น 

 

 



๑๑๙ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจระเขหิน เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ

ดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง

มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี

การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่ เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น

เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ

นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ เ ก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 

3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย 

รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล                 

จระเขหิน 

5. วิธีดําเนินการ 

   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลจระเขหิน 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ

เจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/ รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลจระเขหิน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/

รองทุกข 

 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
๑. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ              
ทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
 

๓.วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจริต 
๒. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
๓. เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน

รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔.เปาหมายการดําเนินการ 
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 

 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑.  การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
๒.  ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

 

 



๑๒๒ 

 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลจระเขหิน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล              
จระเขหิน ข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน และแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบล         
จระเขหิน ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
จระเขหิน กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน xx คน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระ

การดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี    กันยายน 25xx เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕xx เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกร
จัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ ที่กําหนด 

 



๑๒๓ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือเปน
องคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน และรางแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน ความตองการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทําโครงการ ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคม ตําบลประจําป ๒๕xx ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการมสีวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 

๓. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx อีกทาง
หนึ่งดวย 
 

๔. เปาหมาย 
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน แพทยประจํา

ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จํานวนไมนอยกวา  XXX  คน 

 

๕. วิธีดําเนินการ 
๑.  ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่ 
๒.  แตงตั้งคณะทํางาน 
๓.  วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
๔.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน 
๕.  ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

๗. งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ  

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 



๑๒๕ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
 

๑. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเปน
สําคัญจึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชนสรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง             
ดังความหมายของแผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกันปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเองตลอดจนการทําโครงการแกไข ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุก            
ภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบัน
และปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 

๓. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 
 

๔. เปาหมาย 
ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๑. ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน  
๓. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทกุหมูบานตามกําหนดการ 
๔. สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู ได                    

อยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม                     
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดีเอ้ืออาทรตอกันไดรวมทั้งปลูกฝงทัศนคติคานิยมที่ดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

 1. กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการตรวจสอบงานจางใหแกตัวแทนหนวยงาน ตัวแทนประชาชน ตัวแทน
ชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน ประกอบดวย 2 หมูบาน 6 ชุมชน พ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลจระเขหินรวม
พ้ืนที่ 6 ตารางกิโลเมตร การใหบริการสาธารณะเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนที่ตองติดตามการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแบบรูปรายการ เทศบาลตําบลจระเขหินได
ตระหนักถึงการมีสวนรวม สรางความโปรงใสในการทํางาน จึงไดใหแตละชุมชนไดสงผูแทนรวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ตลอดจนสรางเครือขายใหชุมชนไดแจงใหเทศบาลทราบ กรณีตรวจพบการดําเนินการไมเปนไปตาม
สัญญา 

ดังนั้น เพ่ือสรางบรรทัดฐานใหผูแทนประชาชน คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานไดเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ มีความรูเกี่ยวกับงานที่ดําเนินการกอสรางแลว ในชุมชนเกิดจิตสํานึกท่ีจะชวยเทศบาลในการดูแล
การดําเนินการกอสราง ใหงานที่ไดเปนไปตามความตองการของชุมชน เกิดความโปรงใสในการทํางาน  

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศน และ กระบวนการทํางานใหถูกตองแกเจาหนาที่ดานชาง 

2. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
3. เพ่ือสรางความรวมมือและสรางเครือขายในการพัฒนาระหวางภาครัฐและประชาชน 
 

4. เปาหมาย 
 1. จัดการอบรมประกอบดวย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่รวมเปนคณะกรรมการตรวจ
การจาง อยางนอยหมูบานละ 2 คน รวม 12 คน 
2. ผูใหญบาน ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน 10 คน 
3. ผูอํานวยการกองทุกกอง พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง เทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน 20 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติตอผูบริหาร, 

2. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในการจัดหาวิทยากร เพ่ือมาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน 
ดานชาง และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง 

3. ประสานงานกับกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนชุมชนที่เก่ียวของในการดําเนินการเขารวมโครงการ 
4. จัดทํากิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปประเมนิผล 



๑๒๘ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – ปงบประมาณ 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 เทศบัญญัติงบประมาณฯ จํานวน 100,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 
 10.1 ทําใหการดําเนินโครงการกอสรางเปนไปตามรูปแบบและรายการ 

10.2  ชุมชนเกิดจิตสํานึกที่จะชวยเทศบาลในการดูแลการดําเนินการกอสราง ใหงานที่ไดเปนไปตาม 
ปญหาความตองการของชุมชนเกิดความโปรงใสในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวาสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx 

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสารโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๒. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลจระเขหิน และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๓. เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
๒. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)                  
จํานวน   XX  คน ประกอบดวย 



๑๓๐ 
 

  ๑) ตัวแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  X คน 
  ๒) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล     X คน 
  ๓) ผูทรงคณุวุฒิ      X คน 
  ๔) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ๕) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  ๖) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
   ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมอืงที่ดี 
  ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน ปละ ๒ ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ 
ประเมินใหเทศบาลตําบลจระเขหินทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๓) จัดทําแบบประเมนิผลและแบบรายงานผลการประเมนิการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลจระเขหินมอบหมาย 
๕) ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๖) การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๗) การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดาํเนินงาน 
๘) จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลxxxพรอม

ตัวชี้วัด 
๙)  การติดตามและประเมินผล 
๑๐) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแกไขตอไป 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  

 
 
 
 



๑๓๑ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับ                

หมวด ๕ และ หมวด ๗  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี                       
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลจระเขหินใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด๕ และหมวด 
๗ แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง บทบาทของ

ประชาชน 
๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 
 

๔. เปาหมาย 
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการโครงการ 
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
๓. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 
 
 
 



๑๓๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือโครงการที่มีผลกระทบ
ตอความเปนอยูของประชาชนทําใหมีความโปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 
มิติ ๔. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปฯ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลจระเขหิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ 
ลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ                   
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน  

ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไปอยางถูกตองและเปนไป             
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน   

พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ 
๓.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั คําสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
๔.  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
๕.  เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดมีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหินทราบ ตาม

แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
๓.. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
   ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทํา
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานให               
ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
 
 
 



๑๓๖ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับ ดูแล 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคญัและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค                
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่
ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล                     
ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาล ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ที่อาจ มขีึ้น 

๒. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

๓. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 
 



๑๓๘ 
 

๔. เปาหมาย 
   เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ  
 

๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน /๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว   
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
๓. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
๕. ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 



๑๓๙ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดให เทศบาลจระเขหินในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน
เปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของ
หนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทจุริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
   การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑.เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ 

๒. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด 

๓. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลจระเขหิน(ระดับองคกร) จัดสง

รายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป 

๒. หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมนิ ผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

๓. หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลจระเขหินประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ   

ความเสี่ยง  
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินผูกํากับดูแล

ภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 
 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ 
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร จึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลจระเขหินเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ

โอน ยาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ 
บรรจุแตงตั้งเทศบาลจระเขหินไดดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
    - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลจระเขหิน 
 
 



๑๔๒ 
 

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลจระเขหิน 
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ 

แตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาล กอน 
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลจระเขหิน จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
เทศบาลจระเขหินรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 

การเล่ือนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน 

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลจระเขหินไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับ
ที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการแจงผูที่มคีณุสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน 
ตําแหนง 
    - มกีารประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลจระเขหิน 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมนิเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมนิผลงานการเลื่อน 

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

    - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 
    - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลจระเขหินจะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอน วันท่ีเทศบาลจระเขหินรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน  

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน 
การที่เทศบาลจระเขหินไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
อยางเครงครดั 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ 
ใหบุคลากรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 



๑๔๓ 
 

    - มีการแจงผลการประเมนิใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง
ผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม 

- นายกเทศมนตรีจระเขหิน ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงนิเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลจระเขหิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 

ของเทศบาลจระเขหินและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่
เกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-  
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน                
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบและตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ        
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 
๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ       
ถูกตองได 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหินภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ตลอดปงบประมาณ  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลังเทศบาลตําบลจระเขหิน 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒  มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓  มีการเสริมสรางการมสีวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนที่
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน  
 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลจระเขหิน เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
 

๔. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. วิธีการดําเนินการ 
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
- สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง

เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 



๑๔๗ 
 

๙. ตัวช้ีวัด 
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

 

๑๐. ผลลัพธ 
   ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลจระเขหิน ทําให
เกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 
  ๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

๑. โครงการสงเสริมอบรมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกอสราง หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๘   
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การกระจายอํานาจเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหรัฐสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง และ 
ตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดจะตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ซึ่งมิไดหมายความแคการใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตหมายความรวมถึงการที่ประชาชนใน
ทองถิ่นมีสวนรวมรับรูกิจกรรมตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแตระดับรวมรับรู  รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ                         
และรวมตรวจสอบ ดังนั้น ถาหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแตเริ่มกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ ของ
ทองถิ่นแลว จะทําใหบริการสาธารณะตางๆ ที่เกิดขึ้นในทองถ่ินสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
มากที่สุด นอกจากนี้การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รับทราบข้ันตอนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีผลใหการดําเนินการตางๆ                       
ของทองถิ่นเปนไปดวยความโปรงใส มีความเปนธรรม ลดการทุจริต และความขัดแยงในการทํางาน งานกอสราง
โครงการตางๆ ของทองถิ่นถือวามีความสําคัญตอการใชงบประมาณ หากมีการทุจริตแลวยอมสรางความเสียหายตอ
ประชาชนและทองถิ่น เทศบาลบางตําบลจระเขหินเห็นความสําคัญในการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
งานกอสรางที่ดําเนินการในพื้นที่ จึงไดจัดโครงการสงเสริมอบรมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบงาน
กอสราง หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๘ ขึ้นดังกลาว          
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และขยายกลุมเครือขาย แนวรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๒. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความโปรงใส 
๓. เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส ตรงตามความตองการของ

ประชาชน รับผิดชอบตอประชาชนใหมากขึ้น 
๔. เพ่ือใหงานกอสรางของทองถ่ินมีความโปรงใส 

 

๔. เปาหมาย 
 ๑. ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓. บุคคลที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

๕. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการและประสานคณะวิทยากร 
 ๓. ดําเนินการตามโครงการ 
 ๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 เทศบัญญัติงบประมาณฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. วัน  เวลา  และสถานที่อบรม 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ      
 ๑.  การดําเนินงานโครงการกอสรางของเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต    
 ๒.  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกอสราง ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 ๓.  งบประมาณของเทศบาลตําบลจระเขหินถูกใชดําเนินการตามวัตถุประสงคการกอสราง ปองความ
ความเสียหายที่จะเกิดจากการทจุริต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ 

หนาที่ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู  ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไมตอง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
   ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๒. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน 
 
 



๑๕๑ 
 

๓. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

๔. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่อง การทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓                      
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน xx คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน 12 คน 

รวม xx คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการ/แผนงาน 
๒. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม 
๓. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๔. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
เทศบัญญัติงบประมาณฯ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจระเขหิน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและ หนี้สิน 
๓. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต 

๔. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



๑๕๒ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ทีเ่ทศบาลตําบลจระเขหิน ไดดําเนินการเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น 
มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ
กับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   ดังนั้น เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
อยูเสมอเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมี
ความเจริญกาวหนา 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑.เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน

ตาม บทบาทและอํานาจหนาที่ 
๒.เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  
๓. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน   จํานวน 12 คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
ทั้งในเทศบาลตําบลจระเขหิน   และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๑. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลและหนวยงาน 

ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก

สภา ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 



๑๕๓ 
 

๓. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 

๔. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน ทราบ  

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน   
 

๑๐. ตัวชี้วัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน xx ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดู

งาน 
 

๑๑. ผลลัพธ 
๑. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
๒. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 
    ๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทอองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรสามารถนําไปสูความโปรงใสและลดการทุจริต 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
สมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้ง
ยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 

  ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
 

๔. เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จํานวน 12 คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน   

 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
๒.แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

๓. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน   
 
 



๑๕๕ 
 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน   
 

๑๐. ผลลัพธ 
๑. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๒. การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

1. ชื่อมาตรการ :   มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการรวมฝายสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๓๘ แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  จากบทบาทหนาที่ดังกลาว  จะเห็นไดวามีขอบเขตกวางขวางและเก่ียวของกับปญหาซึ่ง
สลับซับซอน  จําเปนตองมีบุคคลเขามาชวยเหลือใหคําปรึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 ดังนั้น  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบได  เสริมสราง
บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล  เขามามีสวนรวมกับประชาคม / ตําบล / ชุมชน / หมูบาน  และเพ่ือใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๓๘ แกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  จึงเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมฝายสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไป
ดวยความถูกตอง  เรียบรอยตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบได  เสริมสรางบทบาท 

 ของสมาชิกสภาเทศบาล 
2.เพ่ือเปดโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเทศบาล 
 

4. เปาหมาย 
ฝายผูบริหารเทศบาล ฝายสภาเทศบาล ฝายขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิของเทศบาลตําบล

จระเขหิน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
 

6. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
     ๖.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 

๖.๒ จัดสงคาํสั่งใหผูไดรบัการแตงตั้งรับทราบ  
๖.๓ ประสานใหการชวยเหลือของการนัดประชุม และจัดการประชุมใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด 
๖.๔ รายงานผลการพิจารณาใหประธานสภาเทศบาลตามระเบียบฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตามประกาศกําหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาล 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 
 
 



๑๕๗ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริการสาธารณะ หรือโครงการที่อาจมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ทําใหเทศบาลมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถิ่นอันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตน
อยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดลุอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการ
มีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

  เทศบาลตําบลจระเขหินเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการ
สงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมคีวามเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหินมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน

รวมในการทํางาน 
 ๒. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 ๓. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

 

๔.  เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน 12 คน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๖. วิธีดําเนินงาน 
๑. แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหินเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน 

   - แตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถายโอน 
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  

๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลจระเขหินเพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 

 
 



๑๕๙ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ผลลัพธ 
การพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด

ทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

  ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน                
การทุจริต 

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล 
 

๓. วัตถุประสงค 
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 



๑๖๑ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
๒. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ

เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค
สวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทจุริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
๒. ปดประกาศประชาสัมพันธ  
๓. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
๔. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
๕. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
๖. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
๒. นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 



๑๖๓ 
 

๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 1 
 

๑. มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา
ดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และ
นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ 
การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหา
เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
เทศบาลตําบลจระเขหิน  มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมี
สวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในทองถ่ิน ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนา
ไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขาย
รวมกับเทศบาลเทศบาลตําบลจระเขหินในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

 เทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง 

 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจระเขหิน                 

๔. เปาหมาย 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน                
เขามามีสวนรวมในการเปน เครอืขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลจระเขหิน   
               
 
 
 



๑๖๔ 
 
๕. สถานที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 
   

๖. วิธีดําเนินงาน 
๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการ ทจุริตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 

โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
๓. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน

ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลจระเขหิน กับบุคคล องคกร สวนราชการ และ

องคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
๑.  ทําใหเกิดแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๒.  ทําใหทุกภาคสวนมคีวามรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
๓.  ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ ๒ 
 

๑. โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไม
วาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้นภาคประชาชนในทองถิ่นนั้น จึงมีสวนสําคัญที่จะตองมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความเสียหายตอสวนรวมไมวาในองคกรใด เทศบาลตําบลจระเข
หินเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดจัดทํา
โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  

๓. วัตถุประสงค 
๑.เพื่อเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และขยายกลุมเครือขาย แนวรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๒.เพ่ือตองการใหประชาชนเกิดความผูกพัน รูสึกรัก และมีจิตสํานึกเปนเจาของทองถิ่นรวมกัน 
๓. เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส ตรงตามความตองการของ

ประชาชน รับผิดชอบตอประชาชนใหมากขึ้น 
๔. เพ่ือใหมีการตรวจสอบการบริการจัดการของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกขั้นตอน 

 

๔. เปาหมาย 
 ๓.๑ ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 ๓.๓ บุคคลที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 

๕. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและประสานคณะวิทยากร 
 ๔.๓ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๔.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 
 



๑๖๖ 
 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 เทศบัญญัติงบประมาณฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. วัน  เวลา  และสถานที่อบรม 
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ      
 ๙.๑  มีกลุมเครือขาย แนวรวมประชาชนในทองถ่ินในการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
 ๙.๒  ประชาชนในทองถิ่นเกิดการเรียนรู ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต    
 ๙.๓ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นลดนอยลง                 
 
 


