
 

 

 

 
 

 

แผนปฏบิัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 

 
 
 

หนวยงาน เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
อําเภอเมือง  จงัหวัดปตตาน ี

 
 
 
 

 
 





 
 

แผนปฏบิติัการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

หนวยงาน เทศบาลตําบลรสูะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
……………….…………………… 

 

หลักการและเหตุผล 
 

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและประเทศชาติ ที่
บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบันไดทวีความรุนแรง และขยายวงกวางข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีความ
สลับซับซอนจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานราชการจะตองเรง
ดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอรรัปชั่น ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํา
แผน/แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  และเพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนไปอยางตอเนื่อง  สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม   ในการรณรงค  
และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซึ่ง
เปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 254๖   
 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

“เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองแหงการพัฒนา คุณภาพชีวิตกาวหนา สูอาเซียนอยางยั่งยืน” 
 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
 

      1. ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ไดรับ
การศึกษาไมนอยกวาข้ันพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
รวมกันอนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 
      2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหแกประชาชน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน 
 



-2- 
 
 

      3. พัฒนาตําบลรูสะมิแลใหเปนเมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม ระบบนิเวศนดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารการพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักการบริหารที่ดี คุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
                  5. สงเสริมใหประชาชน กลุมองคกรประชาชน มีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคี ชวยเหลือและ
พ่ึงตนเองได เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                  6. สนับสนุนสงเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานเพิ่มมูลคา
สินคาและขยายการจําหนายไปสูอาเซียน 
 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดยึดถือแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
 
 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ ๔  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

 

โดยเทศบาลตําบลรูสะมิแล   ไดนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัต ิดังนี้  

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก                          
ภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึก ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตําบลรูสะมิแล รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2559 ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

1.สงเสรมิการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โครงการสงเสริม
สนับสนนุการ
เรียนรูในการ
ดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 จัดอบรมและศึกษาดู
งานใหกับสมาชิก
สภา ขาราชการ 
พนักงานจาง 
สามารถนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรบัใชใน
การทํางาน 
 
 

สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
พนักงานจาง 
สามารถนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรบัใช
ในการทํางานได  
 

รอยละ 
100 ของ
ผูเขารับ
การอบรม 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕59 

2.สงเสรมิการใช
และกําหนด   
บทลงโทษใน
ประมวล
จริยธรรมแกทุก
ภาคสวน 
 
 

 

(๑) กิจกรรมการ
ใหความรู
เก่ียวกับประมวล
จริยธรรมใหแก
ขาราชการ 
พนักงานจาง 
และฝาย
การเมือง 

- จัดประชุมเพ่ือให
ความรูเก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรม
และกําหนด
บทลงโทษกรณีไมทํา
ตามประมวลใหแก 
สมาชิกสภาเทศบาล/
ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง ทุกคน
ในสังกัดปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมฯ 
 
 

กลุมเปาหมาย
สามารถปฏบิัติ
ตามประมวล
จริยธรรมฝาย
การเมืองและ
ขาราชการ คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

ปงบ 
ประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59 

(๒) โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ดานคุณธรรม
และจริยธรรมแก
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางและ
พนักงานจาง 

- ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล 

ขาราชการ/
ลูกจาง/พนักงาน
จาง  ที่เขาอบรมฯ 
สามารถลดการ
ทุจริตฯ ใน
หนวยงานใหหมด
ไป คิดเปนรอยละ 
๘๐ 
 
 
 

รอยละ 
100  
ของกลุม
เปา หมาย 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2559 ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

3.โครงการ
สงเสริมยกยอง
บุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรม
และจริยธรรม  
 

 

(๑) กิจกรรม
สงเสริมบุคคล
ตนแบบดาน
คุณธรรม
จริยธรรมภายใน
องคกร 

- จัดกิจกรรม โดยการ
คัดเลือกบุคคล
ตนแบบ โดยยึด
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความวิริยะ 
อุตสาหะ กลาหาญ 
และเสียสละเพื่อ
สังคมสวนรวม โดย
ไดมีการคัดเลือก
ขาราชการ/ลูกจาง
พนักงานจางทุกคน 
เพ่ือรับมอบประกาศ
เกียรติคณุยกยอง
การทําความดี
ดังกลาว 
 

กลุมเปาหมาย
ขาราชการ/
พนักงานจาง 
 

ขาราชการ 
1 คน 
พนักงาน
จาง 1 คน 

ปงบ 
ประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59 

(๒) กิจกรรม
สงเสริมบุคคล
ตนแบบดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
ภายนอกองคกร 

- จัดกิจกรรม โดยยึด
หลักการดํารงชีวิต 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ และ
การมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
วิรยิะ อุตสาหะ กลา
หาญ และเสียสละ
เพ่ือสังคมสวนรวม 
โดยไดมีการคัดเลือก
แบบอยางของบุคคล
ตนแบบ 6หมูบานใน
เขตเทศบาล เพื่อรับ
มอบประกาศเกียรติ
คุณยกยองการทํา
ความดีดังกลาว 
 

ขาราชการ/
ลูกจาง/
พนักงานจาง  
ที่เขาอบรมฯ 
สามารถลดการ
ทุจริตฯ ใน
หนวยงานให
หมดไป คิดเปน
รอยละ ๘๐ 
 

หมูบานละ 
1 คน 
 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 
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ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

  วัตถุประสงค  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสริมสรางและพัฒนาเครือขายประชาชน
ใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2559 ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

1. ประสาน
การทํางานและ
การบริหาร
ระหวางองคกร
ตาม
รัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมการสง
บุคลากรของ
เทศบาลฯ เขา
รวมอบรม/
สัมมนา/ประชุม
กับหนวยงานตาง 
เชน ปปท. ปปช. 
สตง. เพื่อรับ 
ทราบระเบียบ 
ขอกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
 

คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล 

คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ขาราชการ/
ลูกจาง/
พนักงานจาง 
เขารับการ
อบรมฯ และมี
ความรูมากขึ้น 
คิดเปนรอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 

2..บูรณาการ
ระหวาง
หนวยงานใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหาการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
 

(1) โครงการรบั
ฟงความคิดเห็น
เวทีประชาคม 
(2) จัดทํา 
Facebook , 
Line และ เวป
ไซต แจงเหตุ
ทุจริต 
(3) จัดทําตูรบัฟง
ความคิดเห็นและ
แจงเหตุทุจริต 
ตามหมูบาน
(4).จัดตั้งศูนยรับ
เรือ่งราวรองทุกข 
 

- คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง /และ
ประชาชนทั่วไป 

สามารถรับฟง
ความคิดเห็น
ของประชาชน
ผานเวที
ประชาคม
Facebook , 
Line และ เวป
ไซต แจงเหตุ
ทุจริต ตูรับฟง
ความคิดเห็น 
ศูนยรับ
เรื่องราวรอง
ทุกขและศูนย
ดํารงธรรม 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะ และภาคประชาชนเขา 
มามีสวนรวมตอตานการทุจริต เกิดความไววางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2559 หวงระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

๑. สรางเสริม
ระบบแจง
เบาะแสและ
คุมครองพยาน 
การเสริมสราง
ศักยภาพและ
การมีสวนรวม
ในการแกไข
ปญหาทุจริต
ใหกับเครือขาย
ภาคประชาชน 

(๑) โครงการ   
ประชุม
ประชาคมตําบล 
รูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ จัดประชุมประชาคม
ในตําบลรสูะมิแล 
อยางนอยปละ ๑-๒ 
ครั้ง  

ประชาชนเขามี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน
และเสนอ
แนวทางในการ
ตอตานการ
ทุจริต อันเปน
ชองทางในการ
แจงเบาะแส 
รอยละ ๘๐ 
 
 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม -
กันยายน  
๒๕59 

(๒) โครงการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปกปอง
และเชิดชสูถาบนั
สําคัญของชาต ิอยาง
นอยปละ ๑-๒ ครั้ง 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ
ของสถาบัน
แหงชาติและ
เขามามีสวน
รวมในการ
ตอตานทุจริต
เพ่ิมขึ้น คิดเปน
รอยละ ๘๐ 
 
 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สรางเสริม
ระบบรบัเรื่อง
รองเรียนรวม
ตอตานการ
ทุจริต 
 
 

จัดใหมีชองทาง
ในการรับเรื่อง
รองเรียน 5 
ชองทางข้ึนไป 
 

- จํานวนชองทางใน
การรับเรื่องรองเรยีน  
จํานวน 5 ชองทาง 
 

ประชาชนมี
ชองทาง
เบาะแสการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น  

จํานวน 6 
ชองทาง 

มกราคม-
กันยายน 
 ๒๕59 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2559 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

3. จัดทําระบบ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
ถวงดุลการ
ตรวจสอบ 

(1) จัดกิจกรรม
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- จัดทําแผนการ
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ
แตละกอง อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง  
 
 

สามารถลดการ
ทุจริตฯ ใน
หนวยงานให
หมดไป คิดเปน
รอยละ 100 
 
 
 
 

รอยละ 
100 
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม -
กันยายน  
๒๕59 

(2) เผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ราคากลาง ทาง
ประกาศและ 
เวปไซต 
 

- ประชาสัมพันธการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารราคากลาง 
ทางประกาศ และ 
เวปไซต 
 

ประชาชน
สามารถ
รับทราบขอมูล
ขาวสารราคา
กลาง ทาง
ประกาศ
และเวปไซต 
คิดเปนรอยละ 
80 
 
 
 
 

รอยละ 
80ของ 
จํานวน
ประชากร 

มกราคม -
กันยายน  
๒๕59 

(3) จัดทํา
แผนการจัดซื้อ
จัดจาง 
แผนการใช
จายเงิน และ
เผยแพรให
ประชาชน
ทราบ 
 

- ประชาสัมพันธ
แผนการจัดซื้อจัด
จาง แผนการใช
จายเงิน ทาง
ประกาศ และ 
เวปไซต 

ประชาชน
สามารถ
รับทราบขอมูล
แผนการจัดซื้อ
จัดจาง 
แผนการใช
จายเงิน ทาง
ประกาศ และ 
เวปไซต คิด
เปนรอยละ 80 
 
 
 

รอยละ 
80ของ 
จํานวน
ประชากร 

มกราคม -
กันยายน  
๒๕59 
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ยุทธศาสตรที่ ๔   เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

          วัตถุประสงค  เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริตในดานการ

ตอตานใหเทาทันสถานการณและไดมาตรฐานสากล 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2559 หวงระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

๑.พัฒนาระบบ
การจัดการองค
ความรู 
 

โครงการฝก 
อบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายทองถ่ิน 
ใหแก คณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯตลอดจน
ขาราชการ/ 
ลูกจาง /และ
พนักงานจางใน
สังกัด 

- - จัดฝกอบรมให 
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาตลอดจน
ขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานจางใน
สังกัด จํานวน 100 
คน  
- ประชาสัมพนัธ
ใหกับประชาชน
ไดรับทราบเก่ียวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายทองถ่ิน 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
ขาราชการ 
ลูกจาง พนัก –
งานจาง
สามารถยก 
ระดับความรู
ดานกฎหมาย
และมีสวนรวม
ในการตอตาน
ทุจริตเพิ่มขึ้น 
รอยละ ๘๐ 
 

รอยละ 
๑๐๐  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน  
๒๕59 

                                                       

    (ลงชื่อ)    ผูจัดทําแผน 
                                              (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 
 
 

 

(ลงชื่อ)    ผูสนับสนุนแผน 
                      (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด)      
                        หัวหนาสํานักปลัด 
 

(ลงชื่อ)      ผูเห็นชอบแผน 
     (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 

                                                       รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

      (ลงชื่อ)       ผูอนุมัติแผน 
    (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

    ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 


