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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                   
ได้ให้ความส้าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ เน้นย ้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น้ามาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน       
พ.ศ. ๒๕๖๐ การด้าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยได้น้ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)          
ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี               
ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางด้าเนินการ              
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด้าเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ 
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น  และสนับสนุน  ให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ้าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด”  ทั่วประเทศ 

เทศบาลต้าบลจระเข้หิน จึงจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ือก้าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม  ส้าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะน้าหน่วยงานให้ด้าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

       
 

             เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
 

ส่วนที่ ๑ บทน า                 หน้า   
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     ๕  
- หลักการและเหตุผล         ๖   
- วัตถปุระสงค์ของการจัดท้าแผน        ๘ 
- เป้าหมาย          ๘   
- ประโยชน์ของการจัดท้าแผน        ๙

            

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจ้านวนงบประมาณด้าเนินการที่ด้าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

- มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      ๑๒     
         

- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      ๑๔ 
         

- มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    ๒๓ 
       

- มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น           ๒๘
               
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  ๓๗ – ๑๐๑
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ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ                                
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                        
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑ ) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชกา
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
    ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน                 
ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่                    
การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
    ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

**  หมำยเหตุ :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT  Analysis  และ McKinsey’s  ๗ s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์                 
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี                      

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  Perception  Index  –  CPI)                  
ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕  – ๒๕๕๘                    
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า                     
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ผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ               
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น 
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations  
Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลงซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการ  
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
    ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น  ฉบับที่ ๓ 
เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม                      
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดการด าเนินงานหลักออกเป็น ๔ มิติ  ดังนี้ 

 มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด        
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
   ๒ ) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ              
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร                      
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

๔ ) เพ่ื อส่ ง เส ริมบทบาทการมี ส่ วน ร่ วม  (people's participation) และตรวจสอบ                   
(People’s  audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๔. เป้ำหมำย 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข                     
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบั ติตามมาตรการจริยธรรม                            
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม              
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔ ) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร                     
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส               
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หิน 
********************************** 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม ส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ                       
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว              
จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลจระเข้หินยึดถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ              
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร และงบประมำณ  
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------------------------- 
มิติที่ ๑  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ประเด็นที่ ๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำร กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตะหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

๒๐,๐๐๐ เม.ย.- มิ.ย.
๖๓ 

- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  
- สมาชิกสภาฯ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
- เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ่ืน
ในพ้ืนที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

ส านักปลัด 
-นิติการ 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ มี.ค.-เม.ย. 
๖๓ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทั่วไป 

ส านักปลัด 
-นิติการ  
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ประเด็นที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการเมืองสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

-  - เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจน
พนักงานทั่วไป 
- เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจน
พนักงานทั่วไป 

ส านักปลัด 
-บุคลากร 
-นิติการ 
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ประเด็นที่ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 แนวทางท่ี 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 

- มี.ค.-เม.ย/
ก.ย.-ต.ค. 

- ลดข้อ ร้อ ง เรียน ในการ
ด าเนินการด้านบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 
90 % 

- บุคลากรของเทศบาลมี
ความพึงพอใจต่อระบบและ
มาตรฐานการบ ริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลของ
เท ศ บ าล มี ค ว าม โป ร่ ง ใส 
สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 

ส านักปลดั 
-งานบุคลากร 

๒ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจาณาเลือนขั้นเงินเดือน 

- มี.ค.-เม.ย/
ก.ย.-ต.ค. 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 
- บุคลากร 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
แนวทางที่ ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

- ต.ค.๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
-  ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง 
- เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
งบงบประมาณ 

กองคลัง  
-งานการเงิน/
บัญชี 
 
 

๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ต.ค.๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ 

กองคลัง  
-งานพัสดุ 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
แนวทางที่ ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ               

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑  มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 

- ต.ค.๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
 

-สป 
-กองสาธารณสุข 

-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

๒ โครงการความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๒๐,๐๐๐ มิ.ย.-ก.ย.๖๓ 1. ท าให้ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ใน
ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ ให้ บ ริ ก า รแ ล ะด้ าน สิ่ ง
อ านวยความสะดวก 
๒.ท าให้ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ใน
งานต่างๆ ที่ให้บริการ 
๓ .ท า ให้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้
ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และน า
ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
พัฒนาการให้บริการให้ มี
ประสิทธิภาพและสร้างความ
พึงพอใจให้ เกิดแก่ผู้ มาใช้
บริการต่อไป 
 

ส านักปลดั 
-ฝ่ายอ านวยการ 
-ประชาสัมพันธ์ 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน  

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
- ต.ค. ๖๒ – 

ก.ย.๖๓ 
- ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ
ขอรับบริการ และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
- การปฏิบัติราชการมีความ
คล่องตัว และบุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ 
- ท าให้ภาพลักษณ์ของ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน   
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหาร            
มากยิ่งขึ้น 

ทุ ก ก อ ง  / 
ส านัก 
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ประเด็นที่ ๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี 

แนวทางที่ ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือ การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการการมอบอ านาจของ 

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ต.ค. ๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

-มีการมอบอ านาจอย่างน้อย
จ านวน ๕ เรื่อง 
-ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด 
-บุคลากร 

๒ มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- ต.ค. ๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

- จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ  
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและพึงพอใจ เพื่อลด
การผูกขาดอ านาจหน้าที่อัน
เป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

ส านักปลัด 
-บุคลากร 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๔  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนบุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์
แนวทางท่ี ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมแม่ดีเด่น ๒๐,๐๐๐ ๑๒ ส.ค.๖๓ ผลผลิต 

- มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชู
เกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 
- มีแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบ
ประกาศเกียรติคุณ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า ระดับดี 
- มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคล
ต้นแบบแก่บุตร ธิดา และ
สังคมสืบไป 

- ส านักปลัด 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๔  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนบุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์
แนวทางท่ี ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้มีจิตสาธารณะ 
- ก.ย.-ต.ค.๖๓ - ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับ

การเชิดชูเกียรติประชาชน             
ผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น   
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน, 
สิ่งทอ  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน
,ดนตรีพื้นบ้าน 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดีเด่น การสอนดนตรี
ไทย 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นดีเด่น ด้านนาฏศิลป์ 

- งานพัฒนา
ชุมชน  
-กู้ชีพเทศบาลฯ 
(EMS) 
-กองการศึกษา 
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มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๔  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนบุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์
แนวทางท่ี ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ โครงการคัดเลือกพนักงาน  

ลูกจ้างดีเด่น 
๒๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ – 

ก.ย.๖๓ 
- คัดเลือกข้าราชการ              
ดีเดน จ านวน ๑ คน 
- คัดเลือกลูกจ้างประจ า 
ดีเด่น จ านวน ๑ คน 
- คัดเลือกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดีเดน จ านวน ๑ คน  
- คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน ๑ คน 

ส านักปลดั 
-ฝ่ายอ านวยการ 
- งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
 

 

มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
แนวทางที่ ๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - ต.ค. ๖๒ – 

ก.ย.๖๓ 
- เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
- เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ
น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
- เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความโปร่งใส                 
มีคุณธรรม 

ทุกส านัก 
 / กอง 
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ประเด็นที่ ๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
แนวทางที่ ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

- ต.ค. ๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

- เพ่ือสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูและ
การปฏิบัติราชการ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
 

- ทุ กส านั ก /
กอง 

 
ประเด็นที่ ๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
แนวทางที่ ๒.๕.๓  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน กรณีบุคคล 
ภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลจระเข้หินว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

- ก.ย.๖๒ - 
ต.ค.๖๓ 

- ร้อยละเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทใน
การเฝ้าระวัง และติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด 
-ธุรการ  
-ศูนย์
ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ 
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มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                   
ทุกข้ันตอน 

แนวทางที่ ๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่  
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้  ประชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย”  

- ต.ค. ๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้
เผยแพร่ 

- ทุกส านัก/ 
กอง 
-งานประชา- 
สัมพันธ์  
-ระบบงาน
คอมพิวเตอร ์

๒ กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สิน และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

- ต.ค. ๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

-ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญของทาง
ราชการ 
- ประชาชนมีโอกาส
ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ท าให้ลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
-เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  
-ปิดประกาศ เผยแพร่ 

กองคลัง 
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มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
ประเด็นที่ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้                   
ทุกข้ันตอน 

แนวทางที่ ๓.๑.๓  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ี

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

-จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 
-บอร์ดหน้าส านักงาน 
-บอร์ดตามหมู่บ้าน ชุมชน 
-เสียงตามสาย/หอกระจาย
ข่าว,รถประชาสัมพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
-หนังสือพิมพ์ 
-เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ก 
ไลน์ ฯลฯ 

- ทต.              
จระเข้หิน             
- ทุกส านัก/ 
กอง 
-งานประชา- 
สัมพันธ์  
-ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
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มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
ประเด็นที่ ๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
แนวทางที่ ๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่                  
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ กิจกรรม การด าเนินงาน                
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

- มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์ 
/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/
ประจ าเดือน ท าให้เห็น
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและ
การอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็น
ถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ 
- สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเรื่องที่
ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
- แจ้งผลการด าเนินการให้             
ผู้ร้องเรียนทราบ 

ส านักปลัด 
- ธุรการ  
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มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
ประเด็นที่  ๓.๒  กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชำชน 
แนวทางที่ ๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ

ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรม“รายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง                   
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
รับทราบ” 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

- การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
- เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แจ้งผู้ร้องให้ทราบโดยเร็ว
และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ส านักปลัด 
- ธุรการ  

 
มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ประเด็นที่ ๓.๓  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชน 
- ต.ค. ๖๒ - 

ก.ย. ๖๓ 
ชุมชนสามารถวางแผน
จัดการกับทรัพยากรหรือทุน
ในชุมชนโดยประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

ส านักปลัด 
- งาน
วิเคราะห์ฯ 
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มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
ประเด็นที่ ๓.๓  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๓.๓.๓  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ทต.จระเข้หิน  

๒ มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามาร่วมในการตัดสินใน
การบริหารงาน หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ทต.จระเข้หิน 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง                         
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

แนวทางท่ี ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ มาตรการ จัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

 - บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ  
 - ความเสี่ยงในการเบิก
จ่ายเงินลดน้อยลง 
- ใช้ทรัพยากรส านักงาน
อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
- จ านวนผู้เสียภาษีลด
น้อยลง 

กองคลัง 
-งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

๒  จัดท ารายงานควบคุมภายใน 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

- บุคลากรมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 
- ลดความผิดพลาด ป้องกัน 
และความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชนโดยรวม 

กองคลัง 
-งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
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มิติที่  ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

แนวทางที่ ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผน                
การปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน” 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

- มีรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในที่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
ไดด้ าเนินการแก้ไข 
- มีการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
- ระดบัความพึงพอใจในการ
จัดท ารายงานการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 

- ทุ กส านั ก /
กอง 

๒ มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

- มีการน าแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในไปด าเนิน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  
- มีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
- มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

กองคลัง 
-งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๒  กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

แนวทางที่ ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ มาตรการ “ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย” 
 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้ายของ 
เทศบาลฯและมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึน
ดังกล่าวได้ 

ส านักปลัด 
-บุคลากร 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๒ กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงที่ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

แนวทางที่ ๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ                  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๓ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ด าเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการพัฒนาการบริหาร
ด้านการเงินการคลังและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
-มี ก า ร เบิ ก จ่ า ย ถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- มีการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
หรือผู้รับบริการ 

กองคลัง 

๒ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับการจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล 
 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลและมี
ความเข้าใจในระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

กองคลัง 
- การเงิน/
บัญชี 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
แนวทางที่  ๔.๓.๑  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                

ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
ระ เบี ยบ  กฎ ห มายท้ อ งถิ่ น 
ผู้ บ ริห าร  แล ะสมาชิ กสภ า
ท้องถิ่น 

- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

-ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ได้
เพิ่ มพูนความรู้ความเข้ าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
-ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายกาทรัพยส์ิน 
และหนี้สนิ 
-ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
 มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจมิ ให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริต 
-ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ส า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ  ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ส านักปลัด 
-กิจการสภา 
-งานนิติการ 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                

ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๑ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 

- ต.ค. ๖๒ -
ก.ย. ๖๓ 

-สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  
-การปฏิบัติงานต่างๆ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 
-กิจการสภาฯ 

๒ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

- ต.ค. ๖๒ -
ก.ย. ๖๓ 

การพัฒนาเทศบาลต าบล
จระเข้หิน เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 เกิดทัศนคติท่ีดี 

ส านักปลัด 
-กิจการสภาฯ 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 แนวทางท่ี ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเผ้าระวังการทุจริต 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น
โดยภาคประชาชน 

- ต.ค. ๖๒ -
ก.ย. ๖๓ 

- มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การคอร์รัปชั่นและสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
- มอบหมายให้คณะกรรมการ
หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วย
เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับเทศบาลฯ 

ส านักปลัด 
-ฝ่ายอ านวยการ 
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มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นที่ ๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 แนวทางท่ี ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๓ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑ มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

- ต.ค. ๖๒ -
ก.ย. ๖๓ 

- เกิดแกนน า แนวร่วมและ
เครือข่ายในการรักษา
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
- ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้ 
เกิดจิตส านึกและตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
- เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ 

-ส านักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๒ -
ก.ย. ๖๓ 

-มีกลุ่ ม เครือข่ าย แนวร่วม
ประชาชนในท้องถิ่นในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    
-ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการ
เรี ยน รู้  ต ระหนั กถึ งค วาม 
ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    
-ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลดน้อยลง                 

ส านักปลัด 
-งานนิติการ 
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ส่วนที่ ๓ 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต    ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่ ส าคัญซึ่ งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่ วโลก                      
ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น                        
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ   อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบ                 
อย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความม่ันคง  
ของประเทศ  เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้  เนื่องจากคนไทย  
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อาทิเช่น ค่านิยม  
ในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน  เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้า 
และความไม่ โปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การทุจริตเป็นอย่างมาก   

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมี
รูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ  การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ   
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน  ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน 
เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์  มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวร
แข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ดังนั้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพ่ือ
เป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” จึงเห็นควรจัดให้มี
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น   

 

๓. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสให้คณะผู้บริหาร  หัวหน้า-            

ส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๒. เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีจิตส านึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงาน              
ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการ                       
เพ่ือประชาชน  

๓. เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร             
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตในการปฏิบัติงาน  
 

๔. เป้ำหมำย  
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ–จัดจ้าง               

งานช่าง กรรมการก าหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับงาน การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน                 
การจัดท างบประมาณ  การเบิกจ่ายเงิน  การจัดท าบัญชี  และการตรวจสอบภายใน   

๒ . สมาชิ กสภาเทศบาล ก านั น  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  คณ ะผู้ บ ริห าร หั วหน้ าส่ วนราชการ                             
พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ที่สนใจ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลจระเข้หิน 

๔. ประชาชนในพื้นท่ีที่มีความสนใจ 
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๕. ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
๑.  การด าเนินกิจกรรม  

๑.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 
๑.๒ เชิญกลุ่มเป้าหมายและจัดโครงการ  

   

๖. วัน เวลำ และสถำนที่  
เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

๗. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร  สถานที่อบรม  รวมทั้งรับรองแก่

ผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ  โดยเชิญวิทยากรจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ า
จังหวัดนครราชสีมามาและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม   

 

๘. งบประมำณ  
  - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
๑. สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ 

ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

๒ คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล              
จระเข้หิน ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  และการตรวจสอบการทุจริต  และประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน จิตส านึกและน าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” 

๓. สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และ
แจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชน
เข้มแข็งและเป็นสุข  

๔ . ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร                    
หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน หรือข้อทักท้วงจากหน่วยรับ
ตรวจลดลง  
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”             
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาล
ต าบลจระเข้หิน จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
    3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
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 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นที่ ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 แนวทางท่ี 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นบุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด  ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังห วัดนครราชสีมา                    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
    ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติ ราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่ง เข้ามาท างาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน  1 มาตรการ 
 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 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 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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  แนวทางที่ 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม              
ทั้งในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจาณาเลือนขั้นเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหาร ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ

สามารถ  ตรวจสอบได ้
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หิน ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
    6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หิน  
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ
เทศบาลต าบลจระเข้หินที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
    6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
    6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลจระเข้หิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
    6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หิน พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบลจระเข้หินเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง              
อย่างเคร่งครัด 
๑.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย               
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง 

 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท 

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๒ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๓  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทาง 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เนื่องจากเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์               
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ น้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้                
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล 
 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิ มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 10.2 ผลลัพธ์ 

 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจระเข้หิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทศบาล
ต าบลจระเข้หิน จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ
บริการประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                   
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ  
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด า เนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป                  
โดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
    ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่                   
ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิด                 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความ
เป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดให้มีระบบ หลักเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น 
    6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 

 6.5 จัดให้มีป้ายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart 

Box) มาระยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 - กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 - กองช่าง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 - กองการศึกษา  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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๑. โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมือง
การปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎี
และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมี
ภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
(Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security)                 
แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะ
อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละ
ชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ 
เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชน
นั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 

 จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ
รัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้  

 1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี              
ความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อ
ประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด  

 2) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิด
จากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากจะได้รับ
เลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมี
อ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมี 
ส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน   

 3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจาย
อ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่ นย่อมมี
ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
นั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระ
ดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 
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 4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน              
ความต้องการและปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง  

 5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย 6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบท                 
แบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
  จากแนวคิดของการกระจายอ านาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้           
มากที่สุดและการบริการถือว่าเป็นด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับ
ประชาชน  เพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมท าให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย เทศบาลต าบลจระเข้หินเห็นถึงความส าคัญของการให้บริการจึงต้องการ
ที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็น
อย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือที่น าผลการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้
บริการต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลต าบลจระเข้หิน ในการ
ให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
ในงานที่ให้บริการจ านวน  (เลือกงานที่จะประเมิน 3-5 งาน)     
  3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 
 

4.  เป้าหมาย   
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน                      
ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป้าหมาย :  ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  2.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  3.ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  3.๑  บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.๒  สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
  3.๓  ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  25๖๓ 
 

7.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

8.  งบประมาณ 
  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 20,000 บาท 
 

9.  การติดตามประเมินผล 
  มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะขั้นตอน  
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ                  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ในงานต่างๆ ที่ให้บริการ 
  3.  ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และน าผลการศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนกา รพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุ ง                
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว               
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน          
การท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ให้สั้นลง 

 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลจระเข้หิน    
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลต าบลจระเข้หิน    
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลจระเข้หิน    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือ การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน        
                     

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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๑.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 

   เทศบาลต าบลจระเข้หิน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการ ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี  ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก                        
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต

และประพฤติมิชอบในต 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 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมแม่ ดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ             
เป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมา เพ่ือร าลึกและเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ     
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา 
ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ              
ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลจระเข้หินจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นใน
พ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคม
ได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น แม่ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
    6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 6 ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
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    6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแมด่ีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ 

 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 

 - มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์ 

 - มีแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ             
ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
    เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน า            
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

 - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น   
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน,สิ่งทอ  
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน,ดนตรีพ้ืนบ้าน 
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนดนตรีไทย 
 - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดีเด่น ด้านนาฏศิลป์ 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน กองการศึกษา / พัฒนาชุมชน /กู้ชีพเทศบาลฯ (EMS) 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน ไดเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปกครอง                      
การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชนแกทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเดน 
ให้ไดรับการยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเห็นพนักงานเทศบาลดีเดน เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณ                  
และเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน พรอมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในเทศบาลต าบล              
จระเข้หิน   

 ดังนั้น จึงไดจัดท าโครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ขึ้น เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ                     
และยกย่องคุณความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พรอมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แกเทศบาลต าบลจระเข้หินต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือส่งเสริมและยกย่องให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ผู้มีความ
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน              
ให้ไดรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเดน และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

4. เป้าหมาย 
 4.1 คัดเลือกพนักงานข้าราชการเทศบาล ดีเดน จ านวน 1 คน  
 4.2 คัดเลือกลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเดน จ านวน 1 คน  
 4.๓ คัดเลือกลูกจ้างภารกิจดีเดน จ านวน 1 คน  
 ๔.๔ คัดเลือกลูกจ้างทั่วไป ดีเด่น จ านวน ๑ คน  
 

5. วิธีการด าเนินการ  
 5.1 จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน            

จ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ดีเดน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๓ 
 5.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ดีเดน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน 
และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเดน  

 การพิจารณาคัดเลือก แบออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
   1) ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม พิจารณาคัดเลือกในเดือน มีนาคม 
  2)ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน พิจารณาคัดเลือกในเดือน กันยายน 

 5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 5.5 มอบเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์ผลการ คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ดีเดน  
 5.6 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีทราบ 
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6. ผรูับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน   
  

7. งบประมาณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ จ านวน 20,000 บาท  
 

8. สถานทีด่ าเนินการ 
   เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

9. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  วันท้องถิ่นไทย  
 

10. ตัวชี้วัด 
 10.1 ผู้ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาลดีเดน จ านวน 1 คน 
  10.2 ผูไ้ดรับการคัดเลือกเปนลูกจางประจ าและพนักงานจางดีเดน จ านวน 1 คน 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจางภารกิจดีเดน จ านวน 1 คน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
   11.1 แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเดน 

 11.2 แบบประเมินการคัดเลือกลูกจางประจ า พนักงานจางดีเดน และพนักงานจ้างภารกิจ
ดีเด่น 

 11.3 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 
 

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใน

ด้านการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณเป็นพนักงานดีเด่น และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  64 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑. มาตรการการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ               
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”               
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒. หลักการและเหตุผล 

   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

   กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น   
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หินจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ปปท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลจระเข้หินจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

๑. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาลต าบลจระเข้หินว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่ อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ในการนี้ เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลจระเข้หิน ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  ของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทจุริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของ

เทศบาลต าบลจระเข้หิน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้าง เทศบาล
ต าบล จระเข้หิน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ             
เข้าองค์ประกอบความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได ้
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 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล       
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลจระเข้หินได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 

ประเภทขึ้นไป 
 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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๑. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ             
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์                 
การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลจระเข้หิน  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒61– ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจระเข้หิน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

 

   ดังนั้น เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม                      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๒.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓.  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน

สื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟซบุ๊ก ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – 2563) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่                  
และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
๑. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เทศบาลต าบลจระเข้หิน  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล

จระเข้หิน  
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

๔. เป้าหมาย 
    ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/                   
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่าเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.                                 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 

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

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 ๒.  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 ๒.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

๔. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
 ๓. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 ๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคม                       

ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ           
เท่าเทียม ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีเอ้ืออาทรต่อกันได้รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ             
ของเทศบาลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้จัดท าโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล
จระเข้หิน 

 ๓. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

จระเข้หิน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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๖. วิธีด าเนินการ  
 ๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 ๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 ๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ประกอบด้วย 
  ๑) ตัวแทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ประธาน 
  ๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
  ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  ๔) ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๕) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการ ประเมินให้เทศบาลต าบลจระเข้หินทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลจระเข้หินมอบหมาย 
 ๕) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
 ๖) การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๗) การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๘) จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

เทศบาลต าบลจระเข้หิน พร้อมตัวชี้วัด 
 ๙)  การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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๑. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด ๕ และหมวด ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลจระเข้หินให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง 

บทบาทของประชาชน 
 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 
 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน  หรือโครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มิติ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีฯ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนห นึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  

 ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)    

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ

ด้านอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 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 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร            
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

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

 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 
 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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๑. มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน             
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเทศบาลต าบล

จระเข้หิน 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน

ทราบ ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 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
รายงานให้  ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  85 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับ ดูแล 
๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ             
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ  
ไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
    เทศบาลต าบลจระเข้หิน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ                
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน 

 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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๔. เป้าหมาย 
    เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้
หินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ  

 

๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

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) 
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๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ เทศบาลจระเข้หินในฐานะหน่วยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ              
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ                       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบร รลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ               

ความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย                 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 ๒. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 ๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลจระเข้หิน                 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี 

 ๒. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิ ผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

 ๓. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลจระเข้หินประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  
 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 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

แต่งตั้งการโอน ย้าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลจระเข้หิน 

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลจระเข้หิน 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี

การแต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาล ก่อน 
   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลจระเข้หิน จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลจระเข้หินรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใน การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ             
สั่งการ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 
    - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลจระเข้หิน 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน 

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

    - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
    - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลจระเข้หินจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อน วันที่เทศบาลจระเข้หินรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่เทศบาลจระเข้หินได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ               
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
    - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 

- นายกเทศมนตรีจระเข้หิน ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด เทศบาลจระเข้หิน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

การโอนย้าย ของเทศบาลจระเข้หินและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวก ให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างาน                      
มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
    จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หินภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด                  
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ                        
ทุกสามเดือน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี ตลอดปีงบประมาณ  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็ นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ             
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงิน  และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลจระเข้หิน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม

เป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

 

๑๐. ผลลัพธ์ 
    ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบล
จระเข้หิน ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น               
ขาดประสิทธิภ าพ  ประสิทธิผล  ส่ งผลให้ การพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้องล่ าช้ า                         
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญ
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี             
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
   ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ          
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓                      
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลจระเข้หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่  ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลจระเข้หิน เข้ารับการอบรม  
 ๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
เทศบัญญัติงบประมาณฯ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ/งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

 ๔. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓              
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง             
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้มีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใส
และลดการทุจริต 
   เทศบาลต าบลจระเข้หิน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็ น                     
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส              
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

   ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน  จ านวน 12 คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๖. วิธีการด าเนินงาน 

 ๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๒.แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ

จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน   
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ             
หลายองค์ประกอบ และหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม โดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

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

 ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินมีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

  ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน 12 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน ,คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ,คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก,คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 ๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินเพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและตอ้งการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
๑๐. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ด ี
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๔ .๔  เสริมพลั งการมี ส่ วนร่วมของชุมชน  (Community) และบู รณ าการทุ กภาคส่ วน เพ่ื อต่อต้ าน                
การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 ๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ

คอร์รัปชั่นได ้
 ๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ

คอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 
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๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี             
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น     
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น          
จึงมีส่วนส าคัญที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความเสี ยหายต่อ
ส่วนรวมไม่ว่าในองค์กรใด  
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการด าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และขยายกลุ่มเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒.เพ่ือต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตส านึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน รับผิดชอบต่อประชาชนให้มากขึ้น 
 ๔. เพ่ือให้มีการตรวจสอบการบริการจัดการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

ขั้นตอน 
 

๔. เป้าหมาย 
  ๑. ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  ๒.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  ๓. บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 

๕. ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานคณะวิทยากร 
  ๓. ด าเนินการตามโครงการ 
  ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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๗. งบประมาณด าเนินการ 
  เทศบัญญัติงบประมาณฯ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. วัน  เวลา  และสถานที่อบรม 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์      
  ๑.  มีกลุ่มเครือข่าย แนวร่วมประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  ๒. ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต    
  ๓. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง                 
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