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ค าน า 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ                     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐ             
แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา                   
ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ เน้นย  าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน       
พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)          
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี               
ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ              
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ 
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น  และสนับสนุน  ให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด”  ทั่วประเทศ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม  ส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งม่ันที่จะ
น าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

       

 

             เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า                 หน้า 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร       ๕ 

- หลักการและเหตุผล           ๖ 

- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน          ๘ 

- เป้าหมาย            ๘ 

- ประโยชน์ของการจัดท าแผน          ๙ 

 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจ านวนงบประมาณด าเนินการที่ด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

- มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        ๑๒ 

- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต         ๑๕ 

- มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน       ๑๘ 

- มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น             ๒๑ 

 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    ๒๕ 

  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ                                
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ น                       
มีประสิทธิภาพมากขึ นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ นเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการะดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ น 
    3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน                 
ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี  

  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่                     
การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื นฐานภาครัฐ 
 
 



๖ 
 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
    6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี  ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

**  หมายเหตุ :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT  Analysis  และ McKinsey’s  7 s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์                  
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื อรังที่นับวันยิ่งจะทวี                      

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  Perception  Index  –  CPI)                  
ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ 
(Transparency International  –  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 
35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก                
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ               
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น 
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United  Nations  
Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ. 2546 การจัดตั งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง 
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ซึ่งเป็นสังคมที่ตั งอยู่บนพื นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริ ต              
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
    ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 
เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม                      
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ นได้นั น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดการด าเนินงานหลักออกเป็น ๔ มิติ  ดังนี  

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)                     
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร                      
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

4)  เ พ่ือส่ ง เสริมบทบาทการมีส่ วนร่ วม (people's  participation)  และตรวจสอบ                   
(People’s  audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข                     
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม                            
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม              
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร                     
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                                          ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
********************************** 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม ส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ                       
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด า เนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว              
จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลจระเข้หินยึดถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี  

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั นตอน และ              
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************************** 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ประเด็นที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 1.1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 

- พ.ค.- มิ.ย.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม 

- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์ฯ 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้  
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

- พ.ค.-มิ.ย.  จ านวนข้อมูล /องค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร่ 

- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์ฯ 
- งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการ  การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1.1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้วยการไม่กระท าให้เกิดการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค. 60 
ก.ย. 61 

- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่                
ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์          
ทับซ้อน 

- ทต.จระเข้หิน 

2 มาตรการจัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ธ.ค. 60 -มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ทต.จระเข้หิน 



๑๓ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผืนป่า

ชุมชนแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย 
๒๐๐,๐๐๐ มิ.ย. ๖๐ – 

มิ.ย. ๖๑ 
๑. พื นป่าชุมชนจะมีพืชพันธุ์
สมุนไพรไทยเพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชนิด 
๒. มีการจัดท าทะเบียนพันธุ์
สมุนไพรไทยเพ่ือการศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๓. พื นที่ป่าชุมชนจะมีพืช
สมุนไพรไทยและเป็นตัวอย่าง
พันธุ์สมุนไพรไทยไว้เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ในอนาคต     
๔. สามารถน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้จาก
ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านน ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน
ไทยมาศึกษาประโยชน์ที่ได้
จากสมุนไพรไทย 
๕. เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่
ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่น
เก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
๖. ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากชุมชน เป็นการสร้าง
สัมพันธ์ เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

-งานวิเคราะห์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ 1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
แนวทางท่ี 1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

แก่เยาวชน ในเขตเทศบาล 
๑๐๐,๐๐๐ ก.ค. ๖๑ เด็กและเยาวชน  ท าให้เด็ก

และเยาวชนของชาติตระหนัก
ในค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถน าไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาประเทศให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

-กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเด็นที่ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางที่ 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง /เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ “สร้างความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล  
- ต.ค.60 

- ก.ย.61 
- ลดข้อร้องเรียนด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ
ไม่น้อยกว่า 90 % 
-บุคลากรเทศบาลฯมีความพึง
พอใจต่อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ า 
กว่าระดับ 3 
-การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลฯมีความโปร่งใส  
สามารถป้องกันการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ได้ 

ส านักปลัดฯ 
 

 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางที่ 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจัดซื อจัดจ้าง 
- ต.ค.60 - 

ก.ย.61 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัด
จ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื อจัดจ้าง
ทั งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั นตอน 
- สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื อจัดจ้างได้ 

 - คลัง 

 



๑๖ 

 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเด็นที่ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

แนวทางที่ 2.3.1  จัดท าแผนภูมิขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการบริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ท าการ
และในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมการลดขั นตอนการ

ปฏิบัติงาน  
- ต.ค.60 – 

ก.ย.61 
การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน
การบริการสาธารณะที่ชัดเจน
มีความโปร่งใส สามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

ทุกกอง /ส านัก 

 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
แนวทางที่ 2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ

แทนหรือด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 มาตรการ“การออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ” 

- ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

-มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการทีไ่ด้รับอยู่ในระดับดี 
-ประชาชนได้รับความสะดวก
และลดการผูกขาดอ านาจ
หน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 

ส านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗ 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
แนวทางที่ 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

- การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องตามเอกสาร และ
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

- ทุกส านัก/กอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                  
ทุกขั นตอน 

แนวทางท่ี 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

- ต.ค.-พ.ย.
60, เม.ย.- 
มิ.ย.61 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลฯมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

ส านักปลัด 

 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                   
ทุกขั นตอน 

แนวทางที่ 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่  
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้  ประชนทราบและ
ตรวจสอบได้  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่ส าคัญและหลากหลาย” 
- ต.ค.60 - 

ก.ย.61 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้
เผยแพร่ 

ส านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
แนวทางที่ 3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดประชุมประชาคม

ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

๓๐,๐๐๐ มี.ค. - มิ.ย.
61 

- เพ่ือน าแผนไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติในการด าเนินการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้โครงการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนโดยแท้จริง 

- ทต.จระเข้หิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์              
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล
จระเข้หิน 
 

- ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

- มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/
ประจ าเดือน ท าให้เห็น
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่
ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 
- สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- แจ้งผลการด าเนินการให้             
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน               
15 วัน 

ส านักปลัด 

 

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

การได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรม“รายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
รับทราบ” 
 

- ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

- การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
- ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                         
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

แนวทางท่ี 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ "การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปีฯ" 
 

- ต.ค.60- 
ก.ย.61 

 -บุ คลากรมี ความรู้ ค ว าม
เข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
-ลดโอกาสความผิดพลาด 
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงาน 
-เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
และประชาชนโดยรวม 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา
ฯ 
-กองกิจการ  
สภาฯ 

2 มาตรการ จัดท ารายงานควบคุม 
ภายในประจ าปี” 
 

- ต.ค.60- 
ก.ย.61 

ลด โอกาสความผิ ดพลาด
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

แนวทางที่ 4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้               
ผู้ก ากับดูแล  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรม “การติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 

- ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

ลดโอกาสความผิดพลาด
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 

 
 
 
 



 
๒๒ 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่ สามารถด าเนินการได ้

แนวทางท่ี 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั ง โอนย้าย” 
 
 

- ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั ง การโอน ย้ายของ 
เทศบาลฯและมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่าง 
ชัดเจน พร้อมทั งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ น
ดังกล่าวได้ 

- งานบุคลากร 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่ สามารถด าเนินการได ้

แนวทางที่ 4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณ                  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ 
 

- ต.ค.60 -  
ก.ย.61 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลและมี
ความเข้าใจในระเบียบหนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

คลัง 
-การเงิน,บัญชี 

 

 
 
 



 
๒๓ 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                

ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1  กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร” 

- ต.ค.60 – 
ส.ค.61 

- สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
- การปฏิบัติงานต่างๆ มี             
ความโปร่งใส 

กิจการสภาฯ 

2 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  

- ต.ค.60 - 
ส.ค.61 

การพัฒนาเทศบาลต าบล
จระเข้หิน เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 

กิจการสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๓ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************************** 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ประเด็นที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 1.1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลจระเข้หิน” 
2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลจระเข้หิน                 
พ.ศ.2557 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ               
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั นตอนการลงโทษ              
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี  ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการ
ต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่ มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11                
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลจระเข้หิน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน                      
เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
จระเข้หิน” ขึ น เพ่ือให้บุคลากรทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้า ที่                     
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ                  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 



๒๖ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั งในระดับองค์กร

และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา                      
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ น รวมทั งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ                   
มีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ค. – มิ.ย. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 

 
 
 



๒๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย              
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน                      
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั งชาติต้าน
ทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption -
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

  ดังนั น เพ่ือให้การบริหารงานในพื นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่                  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ              
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม  – มิถุนายน พ.ศ.  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 



๒๘ 
 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการ  การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1.1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้วยการไม่กระท าให้เกิดการขัดกัน                   

แห่งผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล                     
ต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว     
ทั งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือ                
พวกพ้อง 
    “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตน                
อยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั งพรรคพวกเข้าไป                
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดย               
มิชอบ ทั งนี หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม                                       
ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์                  
ทับซ้อน 

ดังนั น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ  การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ        
ของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีจิตส านึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ.  2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี วัด  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๑. “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
    ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและ               
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอื อต่อการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพื นฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
   ๑.  เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

๒.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 
 



๓๑ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ประเด็นที่ ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
 

๑. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

 ความส าคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 ป่าไม้และพืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี  แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้า

มามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรไทยอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า ภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูก
บดบัง ไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ งไปในที่สุดซึ่งความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่เป็นเพราะเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจน
วิชาการแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด ท าให้เยาวชนรุ่นหลังๆรู้จักสมุนไพรไทยได้
น้อยมากและแทบจะไม่รู้จักเลย ทั งๆท่ีสมุนไพรเหล่านั นอยู่ใกล้ ๆ ตัวเรานี เอง 

 

ความคิดริเริ่ม 
 สืบเนื่องมาจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีความประสงค์ที่จะหาสถานที่เพ่ือปลูกสมุนไพรไทย

เพ่ือประโยชน์ใช้สอยและส าหรับให้ลูกหลาน เยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้  เช่น การน ามาท าเป็นยาสามัญ  
ประจ าบ้าน ส าหรับใส่แผลหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ ส านักปลัดเทศบาล จึงท าโครงการการอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน
เพ่ือจัดท าสวนสมุนไพร เพ่ือเก็บรวบรวมสมุนไพรไทยไว้เพ่ือการน ามาเป็นยา  หรือเพ่ือประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ  
ทั งนี เพ่ือให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยได้บูรณาการร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียน                    
ส่วนราชการ  และประชาชนในเขตเทศบาล  

เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ “โครงการ
อนุรักษ์ผืนป่าชุมชนเพ่ือการสร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทยเทศบาลจระเข้หิน” ขึ น เพ่ือการสร้างแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรไทย ทั งนี  ผู้สูงอายุหลายท่านเป็นผู้มีความรู้ ด้านสุมนไทย และทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะร่วมมือ
กันเพ่ือการอนุรักษ์พื นป่าในเขตเทศบาล  และน าสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน น ามาปลูกเพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการอนุรักษ์สมุนไพรและป่าไม้ 
๒. เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
๓. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้กับชุมชน 
๔. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรให้แก่ชุมชน 
๕. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี 

 

๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงาน 
  กลุ่มเป้าหมาย 

๑. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. ส่วนราชการ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 
 



๓๓ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
  พื นที่ป่าชุมชนเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   

๒. ด าเนินการประชุมผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้สูงอายุ กลุ่มพลังมวลชนในพื นท่ี เด็ก  
เยาวชน และส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อการหาแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม 

๓. ประสานผู้น าชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ  ส่วนราชการ  เพื่อด าเนินการในการลงพื นที่ก าหนด
แนวทางและขอบเขตการด าเนินงาน 

๔. จัดเตรียมพื นที่ปลูกต้นไม้และพันธุ์สมุนไพร เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย           
๕. จัดเตรียมต้นไม้และพันธุ์สมุนไพรไทยเพ่ือน ามาปลูกในพื นที่ 

 ๖. น าพันธุ์สมุนไพรไทย ติดป้ายชื่อพันธุ์สมุนไพรไทยและคุณสมบัติ ประโยชน์การใช้สอย
ต่างๆ  ให้ผู้ที่เข้าชมได้รับทราบและเกิดความรู้ 
            ๗. ศึกษาลักษณะต่างๆ ของสมุนไพรไทยแต่ละพันธุ์อย่างละเอียดท าการบันทึกไว้อย่าง               
เป็นระบบพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
   ๘. สรุปและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดเทศบาล 

๙. งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
  ๑. พื นป่าชุมชนจะมีพืชพันธุ์สมุนไพรไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชนิด 

          ๒. มีการจัดท าทะเบียนพันธุ์สมุนไพรไทยเพ่ือการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๓. พื นที่ป่าชุมชนจะมีพืชสมุนไพรไทยและเป็นตัวอย่างพันธุ์สมุนไพรไทยไว้เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในอนาคต     
๔. สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้จากผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านน ามาถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เยาวชนไทยมาศึกษาประโยชน์ที่ได้จากสมุนไพรไทย 
๕. เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
๖. ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธ์ เกิดความสามัคคีในชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นที่ 1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
แนวทางท่ี 1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน ในเขตเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
         ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ทุจริต คดโกง ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น 
ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกม  มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน คดโกงเป็นต้น 
       เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวโดยเล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนั น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและ
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะท าให้พื นฐานทางจิตใจอยู่ใน
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และท าให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  

เทศบาลต าบลจระเข้หิน  จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวประกอบกับนโยบายของ
รัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชน  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชด ารั สของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว จึงขอเสนอโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน ในเขตเทศบาล ขึ น 
๓.วัตถุประสงค ์ 
       ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
        ๒.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
๔.เป้าหมาย 
      ด้านปริมาณ  
       กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ        

ด้านคุณภาพ   
- สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ

และ 
เกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

- เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

- รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี 
ความสุข 



๓๕ 
 
๕. สถานที่ฝึกอบรม 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
       - การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 
      - เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ได้ท าหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  
๘. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม   
        กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ จ านวน  10๐,๐๐๐  บาท 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        เด็กและเยาวชน  ท าให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 แนวทางท่ี 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั งในเรื่อง
การ บรรจุแต่งตั ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง  /เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย                           
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของ       
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ                      
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา                     
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ดังนั น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล 
3.4 เ พ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 



๓๗ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั ง โยกย้าย โอนเลื่อน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

๑0. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นที่ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางที่ 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั น การที่เทศบาล           
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ น้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาล
มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั งนี  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร             
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้                    
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก                    
ธรรมาภิบาล 

3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 
 

๓๙ 



 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี  
- ประกาศการจัดซื อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื อจัดจ้างทั งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเด็นที่ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

แนวทางที่ 2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                      
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 
วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ น 

 
๔๑ 



 
3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการลดขั นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงาน เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งงมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
 

 
 

๔๒ 



 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเด็นที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
แนวทางที่ 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลจระเข้หิน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด และลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลจระเข้หิน ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี แจง และอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง 
กรณีท่ีชี แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย                          
งานนิติการและด าเนินการทางวินัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 นอกจากนี  ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 
 
 

๔๓ 



 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง/ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
6. วิธีด าเนินการ 

- ทุกส านัก/กอง//งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง/ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เทศบาลต าบลจระเข้หิน มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  

10.2 เทศบาลต าบลจระเข้หิน มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประเด็นที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                 
ทุกขั นตอน 

แนวทางท่ี 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

๑. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลจระเข้หิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน                  
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลจระเข้หิน โดยมีส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  ในการแสดงความคิดเห็นและ              
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล                  
ต าบลจระเข้หิน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจระเข้หิน  จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. มีการจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๒. มีการแต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบไดข้้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๔.  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๗.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๔๕ 



 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 
๘. ด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๖ 



 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ประเด็นที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการอ านวยความสะดวก                        
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ไดทุ้กขั นตอน 

แนวทางที่ 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

 

๑. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

   ดังนั น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล  
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลจระเข้หินได้ง่ายและสะดวกมากขึ น 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า                  

๑๐ ประเภทขึ นไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

พื นที่ทั งในและนอกเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั งในและนอกพื นที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

 
 

๔๗ 



 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔๘ 



 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ประเด็นที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
แนวทางที่ 3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

๑. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) 2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขึ น เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีต่อไป ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื นท่ีเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  ๒. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้       
น าข้อมูลหรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  
  ๕. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน 
  6. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลจระเข้หินที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สัดส่วนประชาคมเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน ๖  หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

๔๙ 



 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. น าเสนอโครงการแก่ผู้บริหาร 
  ๒. ประสานผู้น าชุมชน ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อขอใช้สถานที่จัดการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
  ๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการผ่านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน 
  ๔. จัดประชาคมแต่ละหมู่บ้าน รวม ๖ หมู่บ้าน / ชุมชน 
  ๕. รวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้จากประชาคม จัดท าร่างแผนพัฒนา 
  ๖. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล             
ต าบลจระเข้หิน 
  ๗. ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  ๘. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้หิน แจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  เทศบัญญัติงบประมาณฯ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. เพ่ือน าแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้โครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 
๑. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ                
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

     ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงมีการจัดตั งศูนย์รับเรื่องราว              
ร้องทุกข ์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
จระเข้หิน  

๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื นที่ 
๔. เป้าหมาย 

   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ น
ตามมาได ้
๕. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งด่วน 
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.                 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี  

๑. ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๙๙๑-๔๔๗ – ๘   
๓. ทางเว็บไซต ์
๔. ทางไปรษณีย์ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

๕๑ 



 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
รว่มในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๒.  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ประเด็นที่ 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
แนวทางที่ 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

๑. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ทุกครั งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข ์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
๓.วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔.เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๙. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
๒.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

๕๓  



 
มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น 
 

 ประเด็นที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

แนวทางท่ี ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีฯ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลจระเข้หินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั งยังช่วยป้องกันหรือลดความ เสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  

ดังนั น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสัง่ มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

๔.  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๕.  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ น 

๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๔. ลูกหนี ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ นปีงบประมาณ 

  ดังนั น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน

ทราบ ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
๓.. เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๒. แต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม

เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. 2562 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 

๕๖ 



 
มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

แนวทางที่ 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้                 
ผู้ก ากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ                  
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั งนี  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด                          
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

   เทศบาลต าบลจระเข้หิน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาล ขึ น 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั นตอนการปฏิบัติงานที่ซ  าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ น 

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
๕๗ 



 
๔. เป้าหมาย 

   เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ             
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล            
จระเข้หินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 

๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น และอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ  
๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีวางไว้   
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 
๕๘ 



 
มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

แนวทางท่ี ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ 
การบรรจุ แต่งตั ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กร จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลของ เทศบาลต าบลจระเข้หินเป็นไป                 
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั งการโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล บริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแต่งตั งเทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลจระเข้หิน 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลจระเข้หิน 
- ในการบรรจุแต่งตั งได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึง

มีการแต่งตั งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั ง 
 

๕๙ 



 
- การบรรจุแต่งตั งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั งเทศบาลจระเข้หิน จะออกค าสั่งแต่งตั งได้ต้องไม่ก่อน

วันที่เทศบาลจระเข้หินรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร                      
งานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ     
เลื่อนต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลจระเข้หิน 
- มีขั นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ

การด าเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 
       - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลจระเข้หินจะออกค าสั่ง

แต่งตั งได้ต้องไม่ก่อน วันที่เทศบาลจระเข้หินรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน  
- แต่งตั งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 

ในการที่เทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการเลื่อนขั นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ             
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

      - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีจระเข้หิน ออกค าสั่งการเลื่อนขั นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 

๖๐ 



 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลจระเข้หิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

การโอน ย้าย ของเทศบาลจระเข้หินและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ นดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 



 
มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

แนวทางที่ ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการ  
รับ – จา่ยเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยสิ์นของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นขั นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ                 
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ                
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

   กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงิ นและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ - รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินของ งเทศบาลต าบลจระเข้หิน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
- มีการแต่งตั งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม

เป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖๒ 



 
๙. ตัวช้ีวัด 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั นตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
    ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ – จ่ายเงินของ เทศบาลต าบล
จระเข้หิน ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับ - จ่ายเงินของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๓ 



 
มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ประเด็นที่ ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ              
ฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง                 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้มีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใส
และลดการทุจริต 

   เทศบาลต าบลจระเข้หิน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น                      
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ น 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน  จ านวน 12 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน   

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๒.แต่งตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื อ

จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

๖๔ 



 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 



 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ                 
หลายองค์ประกอบและหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
โดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่าง       
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ                  
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

 ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.  เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน 12 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๑. แต่งตั งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น  
- แต่งตั งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน 
- แต่งตั งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แต่งตั งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
- แต่งตั งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน ที่ได้รับการแต่งตั ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๖๖ 



 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 


