
 
 
 

 
คําสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ที่ 164 / 2560 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปรงใสในการทํางาน 

……………………………..……………………………….……… 

  ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีเจตนารมณมุงเนนพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติของพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ตามแนวนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาวใหเกิดประโยชน เทศบาลตําบลรูสะมิแลสนับสนุน       
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและดําเนินการสรางความโปรงใสใหเกิดขึ้นภายใน
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพ่ือความโปรงใส  
ในการทํางาน ดังนี้ 
  1. นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล     หัวหนาคณะทํางาน 
  2. นางสาวเนตรชนก ดําลอง  รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล คณะทํางาน 
  3. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะทํางาน 
  4. นายเสะยูนุ  เสะอาล ี ผูอํานวยการกองคลัง  คณะทํางาน 
  5. นายภูรพล  วานิชรักษ ผูอํานวยการกองชาง  คณะทํางาน 
  6. นางจําลักษณ  ลาภเกิด  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทํางาน 
  7. นางสาวเฉลิมพร แซตั้ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เลขานุการ 
  8. นางสาวสุไรดา เสกเมธ ี  เจาพนักงานธุรการ  ผูชวยเลขานุการ 

  ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดแนวทางในการ  
จัดตั้งกลุม กําหนดระเบียบของกลุม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานพนักงานสังกัดเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล และรายงานผลและประเมินการดําเนินงานตอนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนของพนักงานพนักงานสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลตอไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

          สั่ง ณ วันที ่16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
 

  
 (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  จัดตั้งกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพื่อความโปรงใสในการทํางาน 
……………………………..……………………………….……… 

  ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดตั้งกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ือดําเนินกิจกรรมของ
พนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคล
การตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทําใดๆนั้น สามารถตรวจสอบ
และชี้แจงได 
  เพ่ือใหการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดจัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมของพนักงานเทศบาลเพ่ือความโปรงใส
ในการทํางาน 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
 

  

 (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
            นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพื่อความโปรงใสในการทํางาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  กลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน หมายถึง พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
  ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ชององคกรที่แสดงถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปดเผยตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบคุลากรตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตย      
มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งการกระทําใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได  

ความโปรงใสท่ีใชในการบริหารงาน หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวน    
ไดเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดง      
ความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับ  
วาเที่ยงตรง และเชื่อถือได โลกยุคปจจุบันไดเนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญที่ชวย
ปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ชวยใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือม ี         
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง        
มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ภาครัฐจะตองมีมาตรการ และแนวทางในการสราง      
ความโปรงใสใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือที่รวมตัวเพ่ือความโปรงใสในการทํางาน    
คนทํางานจะตองปฏิบัติใหเกิดความถูกตอง โปรงใส รวมถึงจิตใตสํานึกของแตละบุคคลที่มีความฝกใฝที่จะ
ดําเนินการใหเกิดความถูกตองเปนหลัก เปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ของตนเอง ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงโดยยึดแนวทางตาม   
พระราชดดําริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของการ    
ปฏิบัติราชการ 

 
หมวดท่ี 1 
ชื่อ-สถานที ่

 1. ชื่อ กลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 
 2. สถานท่ีตั้งกลุม เทศบาลตําบลรูสะมิแล หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค 

 3. วัตถุประสงคกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  3.1 เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
  3.2 สงเสริมใหกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหเห็นความสําคัญและเสริมสราง
ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
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หมวดท่ี 3 
สมาชิก 

 4. สมาชิกลุม 
  พนักงานทุกคนสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนสมาชิกลุมพนักงาน
เทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 

 
หมวดท่ี 4 

การพนสมาชิกภาพ 

 5. การพนจากสมาชิกภาพ ดังนี ้
  5.1 ตาย 
  5.2 โอนยายไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
 

หมวดท่ี 5 
หนาที่ของสมาชกิ 

 6. สมาชิกมีหนาที ่
  ประพฤติปฏิบัติตนอยูบนฐานคติของความซื่อสัตย มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาที่ เปดเผย เปดโอกาส  
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร   
การแสดงความรับผิดชอบ พรอมการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการ
ยอมรับวาเท่ียงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริต
คอรัปชั่น ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง 
เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง    
ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงโดยยึดแนวทางตามพระราชดดําริ         
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของการปฏิบัติราชการ 
    

หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  1. นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล     ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเนตรชนก ดําลอง  รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล กรรมการ 
  3. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
  4. นายเสะยูนุ  เสะอาล ี ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
  5. นายภูรพล  วานิชรักษ ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
  6. นางจําลกัษณ  ลาภเกิด  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  7. นางสาวเฉลิมพร แซตั้ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เลขานุการ 
  8. นางสาวสุไรดา เสกเมธ ี  เจาพนักงานธุรการ  ผูชวยเลขานุการ 



-3- 
 

หมวดท่ี 7 
การประชุมสมาชิก 

 8. การจัดประชมุสมาชิกประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 9. ระเบียบนี้ใหใชไปจนกวาจะมีการยกเลิก 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 
 
 

   (นายบันเทิง    ลองจันทร) 
ประธานกรรมการกลุมพนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


