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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําการทุจริต เ พ่ือพิจารณาวาการควบคุม 
และการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ 
มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 
 1.1.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต 
  1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาดานการทุจริตที่นิยมอางอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald 
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ท่ีวาการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงการทุจริต
เกิดขึ้นทั้ง 3 ดาน คือ 
   1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผูทุจริตมีความกดดัน
หรือมีแรงจูงใจใหกระทําทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก 
    (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เชน กิจการกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมายโดยใชตัวชี้วัดผลลัพธทางการเงินระยะสั้น เชน ยอดขาย ผลกําไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไมได
จะถูกลงโทษ มักเปนความกดดันใหทุจริตโดยการแกไขรายงานและตัวเลขบัญช ี
    (2) ความกดดันและแรงจูงใจสวนตัว เชน ความเดือนรอนทางการเงิน
เฉพาะหนาหรือจากอุปนิสัยสวนตัว เชน ติดการพนัน สุรุยสุราย หรือเปนคนฉลาดชอบความทาทาย เปนตน 
   1.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ไดแก โอกาสในการกระทําทุจริต
โอกาสที่จะปกปดการกระทํา และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพยสินที่ไดจากการทุจริต โอกาสในการกระทําผิด
เกิดจากจุดออนในการควบคุมภายในที่จะปองกันและคนพบการทุจริตใหทันกาล การควบคุมแบบปองกัน  
เชน ขาดการแบงแยกหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอความเสียหายขององคกรที่มีสาระสําคัญ การละเมิดหรือยกเวน
การควบคุมไมตองไดรับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเขาถึงทรัพยสินสภาพคลอง และระบบสารสนเทศ
สําคัญ สวนการควบคุมแบบคนพบ เชน ไมมีระบบรองรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ทําใหสามารถ        
ทําความผิดไดโดยไรรองรอย หรือตรวจพบยาก ไมมีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือคนพบไดในเวลา 
เกิดจริง ไมมีการตรวจนับทรัพยสิน และการกระทบยอดบัญชีสําคัญทุกเดือน เปนตน 
   1.3 มีขออางหรือเหตุผลที่ทําใหผูกระทํามีความรูสึกดีข้ึน (Rationale) เชน อางดาน 
ความจําเปนเดือดรอนสวนตัว อางวาเปนประเพณีทางธุรกิจ ไมทราบวาเปนความผิด เพราะเปนสิ่งท่ีใครๆ  
ก็ทําหรืออางวาทําเพื่อประโยชนสวนรวม เชน ตกแตงงบการเงินใหกําไร เพื่อใหผูถือหุนพอใจเพราะไดรับ 
เงินปนผล และราคาหุนสูง หรืออางวาทําเพ่ือไมใหกิจการลมละลาย เปนตน 
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 1.1.3 ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้
  1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ          
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย        
ในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 
 

 1.1.4 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้น            
จากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา        
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหลานี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน 
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก  
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน  
ทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับ 
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 
  7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต  เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้  
ผูท่ีมีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปน 
คนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
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1.๒ หลักการและเหตุผล           
  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี 

ความรุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ  
เปนปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริต       
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู เสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและ          
ความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก 
และเปนอันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  
และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑          
จาก ๑๗๖ ประเทศ1 ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูใน
ระดับสูง  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง มุ งสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน                 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน       
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔      
ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤต ิ      
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้   

 ยุทธศาสตรที่  ๑  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตรที่  ๔  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI)  
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน 
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การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  
อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางแทจริง 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมสถิติการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด อปท.วากระทํา 
การทุจริตตั้งแตปพ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ป พบวาบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถิ่น ถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต รวมทั้งสิ้น 24,791 เรื่อง มีผูถูกกลาวหา 
13,501 ราย ถูกกลาวหาวาทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

 
ลําดับ หนวยงาน ถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต/เรื่อง 

1. องคการบริหารสวนตําบล 12,789 
2. เทศบาลตําบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องคการบริหารสวนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางที่ 1 แสดงการกลาวหาวากระทําการทุจริต(2551-2560) 
ที่มา : ศูนยประมวลขอมลูสํานักงาน ป.ป.ช.  (ขอมูล วันที่ 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันการทุจริตใน อปท.  
ไดสะทอนสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบงสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริต 
ใน อปท. ไดดังนี ้

 1. สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี  
การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง 

 สวนใหญพบวากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับดานงบประมาณ การทําบัญชี 
การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไมปฏิบัติหรือไมทําตามระเบียบฯ 
และอางวาไมทราบเก่ียวกับ เรื่องที่มีการใหจัดทํา และไมจัดทําซึ่งเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล 
ในสวนเรื่องที่กลุม อปท. ไมจัดทําอันเปนผลกอใหเกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอยางเชน 

 1) อปท. ไมทําทะเบียนยืมเงิน รอยละ 14  
 2) อปท. ไมทําบัญชีคมุรายรับรายจายพัสดุใหเปนปจจุบัน รอยละ 12  
 3) อปท. ไมมีการทําหลักฐานในการเบิกจายพัสดุ รอยละ 13  
 4) อปท. ไมมีการทําการลงบัญชีรายรับรายจาย รอยละ 11  
 5) อปท. ไมมีการทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือน รอยละ 15  
 6) อปท. ไมมีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุ

ประจําป รอยละ 12  
 7) อปท. ไมจัดใหมีการแตงตั้งผูแทนชุมชน หรือผูแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดใหมีก็เปนการแตงตั้งคนหนาเดิมๆ ในการตรวจรับงานจาง รอยละ 6  
 8) อปท. ที่สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีญาติมารับเหมาเก่ียวกับการจัดซื้อ     

จัดจางใน อปท. รอยละ 11.5  
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 9) อปท. ไดแตงตั้งประชาชนเขามาเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับงานจางบางสวน  
รอยละ 34.7 ยังไมเปนที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝาย 

 
 2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ขอมูลตัวเลขจากการสํารวจพบวา การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ิน 

และสมาชิกสภาทองถ่ินบางสวน ปรากฏวา รอยละ 12 มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซื้อจัดจาง    
ที่มีการเอื้อประโยชนใหพวกพองหรือกลุมญาติของตัวเอง 

 รอยละ 35 บุคคลที่เปนพนักงานทองถ่ิน กับผูบริหารทองถ่ินซึ่งบางสวนใชตําแหนงของตน
แสวงหาผลประโยชน 

 รอยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายไดแลวไมสงคลัง หรือวามีการแกไขหลักฐาน
การเงิน 

 รอยละ 7 บุคลากรและผูบริหารทองถิ่นบางสวนมีการจายเงินของการคลังโดยไมมีหลักฐาน 
เชน การเขียนเติมจํานวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บคาขยะ เก็บเงินมาแลวก็ไมนําสงใหคลัง 
ซึ่งเมื่อมีการกระทําอยางเปนประจํา หรือบางทีพอเก็บเงินไดมากๆ ก็ไมนําสงหรือมีการหนีไป หรือสวนหนึ่ง
เจาหนาท่ีคลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนําของหลวงหรือของทางราชการไปใชเปนการสวนตัว ตลอดจน 
การปดบังขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย
  ในสวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะหระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสรางของ อปท. เอง ซึ่งผูใหขอมูลสวนใหญ ระบุวา ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไมท่ัวถึง 

 รอยละ 14.3 ตอบวา กฎหมายเปดชองวางใหมีการทุจริตได โดยมีการใหสังเกตโครงสราง 
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 และในกฎหมาย อปท. ใหผูบริหารทองถ่ินมีความเขมแข็งเพ่ือใหอยูใน 
ตําแหนงตลอด 4 ป ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ิน เปนทีมเดียวกับผูบริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเปนชองทาง 
ใหทุจริตได เพราะระบบถวงดุลขาดความเขมแข็ง 

 4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 

 จากการศึกษาคนควาพบวามีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานทองถิ่นที่ไดบรรจุเขา 
รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับ ปวช. ขึ้นไป และผานการนิเทศงานมานอยหรือไมมีความรู 
เฉพาะดานดีพอ เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
และสวนหนึ่ง พบวาหัวหนาสวนการคลังไมไดมีความรูทางดานการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็มี          
ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรูความเขาใจโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของ อบต.กับเทศบาลตําบล ท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนสวนหนึ่งผูบริหารทองถิ่น 
และพนักงานทองถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยชองโหวของกฎหมายแสดงใหเห็นถึง 
การไมมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ของ อปท. ที่ขาดความรูความเขาใจ 
ในหลักการบริหารทองถิ่น ขอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆจําเปนตองมีการเพ่ิมพูนความรูและ
ควรรูเพราะถาบางสวนไมมีความรูความเขาใจเปนผลทําใหปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได 
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 5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ 

 จากการศึกษาคนควา พบวา มี อปท. สวนหนึ่งไมชี้แจงประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสาร
ของ อปท. ตางๆ ใหประชาชนทราบ เชน  

 รอยละ 15 ไมแจงงบประมาณของ อปท. ใหประชาชนทราบและไมสงขาวสารทางราชการ 
ใหประชาชนทราบ 

 รอยละ 8 ไมมีการประกาศในชองทางการสื่อสารใหประชาชนทราบในการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมตางๆ ไมมีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณใหชาวบานทราบเชนกัน 
  รอยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไมทราบวา ปจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญช ี
มีจํานวนเทาไร 

 6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  

 จากการศึกษาพบวาผูตรวจสอบ อปท. ที่เปน สตง. เพียงหนวยงานเดียวมีกําลังคนไมเพียงพอ 
และ สตง.สวนกลาง มีกําลังคนเพียงแตไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพ้ืนที่ ที่กระทําไดก็เปนเพียงเปนการสุมตัวอยาง
เทานั้น ในสวนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เชนเดียวกัน จึงมีขอเสนอใหทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. 
จังหวัด และใหจัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนสวนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบวา
ผูบริหารทองถิ่นของ อปท. ไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ  
อยางเครงครัด และฝายสภาทองถิ่นของ อปท. ที่ตองทําหนาที่เปนฝายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบ 
การทํางานของฝายบริหารของ อปท. ใหถูกตองเหมาะสม เพื่อประโยชนของประชาชน แตกลับพบวาปจจุบัน
ฝายสภาทองถ่ิน โดยสวนใหญกับกลายเปนกลุมเดียวกับผูบริหารทองถิ่น จึงทําใหสมาชิกสภาทองถิ่นเขาไป 
มีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถ่ินไดนอย 

 7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล  
 จากการศึกษาพบวาใน อปท. บางแหงยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่สงผลใหเกิดการทุจริตได 

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองที่ครอบงํา หรือสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที ่
หรือขาราชการทองถ่ินตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให             
ผูมีสวนเก่ียวของตรวจรับงานโครงการตางๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถิ่นไมกลาที่จะใหการเปนพยาน 
เพ่ือเอาผิดกับผูทุจริต และสวนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผูมีบารมี การสํานึกบุญคุณของผูมีพระคุณ สิ่งเหลานี้ทําใหผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจหนาที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน 

 ดังนั้น ปญหาที่มี ในทองถ่ิน คือ ความสัมพันธ ท่ีแข็งแกรงระหวางนักการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับทองถิ่น นักการเมืองระดับทองถ่ินกับนักธุรกิจ กลุมผลประโยชน 
และนักการเมืองระดับทองถิ่นกับขาราชการ บุคคลกลุมนี้ยังมีความเขมแข็งมากกวาพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งทีต่องสงเสริมก็คือ ทําอยางไรใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งเพ่ือ
คานอํานาจอิทธิพลได 
 
1.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผน   

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
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 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการ              
ฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)   

 ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
1.๔ เปาหมาย   

  ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข         
แก ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม          
การขัดกัน แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติ งานที่สามารถปองกันปญหาเ ก่ียวกับการทุจริต              
และประพฤติมิชอบของขาราชการ   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม   

 ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  

1.๕ ประโยชนของการจัดทําแผน   
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณ 
ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

 ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได   

 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนทีม่ีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต   

 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน  
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สวนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสราง
จิตสํานกึและ 
ความตระหนกั 
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝาย
ประจําของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การสราง
จิตสํานกึและ 
ความตระหนกัแก
ประชาชนทุก 
ภาคสวนในทองถิ่น 
 
 

1.1.1. สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัตริาชการ
ตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสขุแกประชาชนใน
ทองถิ่น 
          (๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฎิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง ประจําปงบประมาณ 2562 
 
๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนกัในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
          (๑) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ” 
 
๑.๑.๓. สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักท่ีจะไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
ทับซอน 
          (1) โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 
๑.๒.๑. สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนกัในการตอตาน
การทุจริต 
          (๑) โครงการคาราวาน
รวมใจตอตานการทุจรติคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

57,550 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 

57,550 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 

57,550 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ การสราง
จิตสํานกึและ 
ความตระหนกัแก
ประชาชนทุก 
ภาคสวนในทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสราง
จิตสํานกึและ 
ความตระหนกัแก
เดก็และเยาวชน 

๑.๒.๒. สรางจิตสํานกึและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
          (๑) กิจกรรมจิตอาสา
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชน  
       
๑.๒.๓. สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัตตินตาม
หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
          (๑) โครงการฝกอบรม
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๑.๓.๑. สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนกัในความซื่อสัตย
สุจริต 
          (๑) โครงการสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ใหแกเด็ก
และเยาวชนตําบลรูสะมิแล 
 
๑.๓.๒. สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนกัในการตอตาน
การทุจริต  
          (๑) โครงการคาย
เยาวชนรักประชาธิปไตยสราง
สังคมเปนสุข 
 
๑.๓.๓.สรางจิตสํานกึและความ
ตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
          (๑) กิจกรรมจิตอาสา
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 รวม 6โครงการ/2 กิจกรรม/ 

2 มาตรการ 
197,550 197,550 197,550  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกัน 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองใน 
การตอตานการทุจริต 
ของผูบริหาร 
 
 
 
๒.๒ มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (1) มาตรการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองใน 
การตอตานการทุจรติของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวยการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 
๒.๒.๑. สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบคุคลใหเปนไป
ตามหลักคณุธรรมทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 
เลื่อนตาํแหนง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
          (1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 
๒.๒.๒. สรางความโปรงใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ ท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
          (๑) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายงบประมาณ 
 
๒.๒.๓. สรางความโปรงใสใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
          (๑) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน 
        
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกัน 
การทุจริต 
 

๒.๓ มาตรการ 
การใชดุลยพินจิ
และใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรตแิก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดาํเนิน
กิจการการ
ประพฤตปิฏิบัตติน
ใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๓.๑. มกีารจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอยีดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ
และในระบบเครือขายสารสนเทศ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          (๑) มาตรฐานการยกระดบั 
การปฏิบัตหินาที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
๒.๓.๒. มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนญุาต อนุมัต ิปฏิบัตริาชการ
แทน หรือการดําเนนิการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 
          (๑) มาตรการมอบ
อํานาจสั่งการ อนุมัต ิอนญุาต 
หรือปฏิบัตริาชการแทน  
 
๒.๔.๑. ยกยองเชิดชูเกยีรตทิี่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
          (1) กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรตหินวยงาน/บุคคลที่ม ี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม 
 
๒.๔.๒. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ 
หรือมีจิตสาธารณะ 
          (1) กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติบคุคลที่ชวยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
๒.๔.๓. ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตน
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          (๑) กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติบคุคลดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
 (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกัน 
การทุจริต 
 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี       
ไดทราบหรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑. ขอตกลงหรือวิธกีารอื่น
ใดระหวางบุคลากรในองคกร 
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี 
          (๑) มาตรการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตัริาชการ 
 
๒.๕.๒. มีการใหความรวมมือ
กับหนวยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัตริาชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
          (๑) มาตรการให 
ความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
๒.๕.๓. ดําเนินการใหมเีจาหนาที่ 
ทีร่ับผดิชอบดาํเนินการใหเปนไป 
ตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียน 
กลาวหาบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบตัิ
ราชการตามอํานาจหนาท่ี 
โดยมิชอบ 
          (๑) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 รวม 
3 กิจกรรม/ 
9 มาตรการ 

- - -  
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การจัดใหมี
และเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก 
ประชาชนไดม ี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได 
ทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

 
 

๓.๑.๑. จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 

(๑) มาตรการปรับปรุง
และพัฒนาศูนยขอมลูขาวสารของ
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 

 
๓.๑.๒. มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาวสัด ุการคาํนวณ 
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัตงิาน เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพร
ใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได 

(๑) มาตรการ กํากับ
ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลรสูะมิแล  
 
๓.๑.๓. มีการปดประกาศเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

(๑) มาตรการ กํากับ
ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลรสูะมิแล 
 
๓.๒.๑. มกีระบวนการรับฟง          
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดาํเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการดาํเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระทบตอ 
ความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถิ่น 

(๑) โครงการจดัเวที
ประชาคม 

 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสงเสรมิ
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. การสงเสริม
ใหประชาชนมีสวน
รวมบริหารกจิการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๓.๒.๒. มีชองทางใหประชาชน
ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก 

(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
 
๓.๒.๓. มรีายงานและแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชน           
ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
 
3.3.1 ดําเนนิการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ 

(1) กิจกรรมสงเสริม 
การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารกิจการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 
 
๓.๓.๒. ดําเนินการใหประชาชน 
มีสวนรวมตรวจสอบและประเมิน 
ผลการปฏบิติังาน 

(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 รวม 
1 โครงการ/2 กิจกรรม/ 

5มาตรการ 
100,000 100,000 100,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสราง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัตริาชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ การจัดวาง
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ การ
สนับสนนุใหภาค
ประชาชน 
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัต ิหรือการ 
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๑. มกีารจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบควบคุมภายในให
ผูกํากับดูแล 
          (๑) โครงการจัดทําแผน 
การตรวจสอบภายในประจําป 
 
๔.๑.๒. มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน  
โดยดาํเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผล 
การติดตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหกับผูกํากับดแูล 
          (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
 
๔.๒.๑. สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดแูล
การบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
          (1) มาตรการสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
๔.๒.๒. สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดแูล
การบริหารงบประมาณ  
การรับ-จายเงิน การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ 
          (๑) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหาร
งบประมาณ การรบั-จายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสราง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัตริาชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๓. การสงเสริม 

บทบาทการ

ตรวจสอบ ของ

สภาทองถิ่น  

 

 

 
 

 

๔.๔ เสริมพลัง 

การมีสวนรวม 

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ 

ทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต 

๔.๒.๓. สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดแูล
การจัดหาพัสด ุ
         (๑) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการจัดซื้อจดัจาง 
 
๔.๓.๑. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชกิสภาทองถิ่นใหมี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัต ิ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
         (1) โครงการสงเสริม
ความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวของสําหรับ
ผูบริหาร,สมาชิกสภาทองถ่ิน  
 
 

๔.๓.๒. สงเสริมสมาชกิสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัตงิานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของได
กําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
         (๑) กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร,สมาชิก
สภาทองถ่ิน  
 

๔.๔.๑. สงเสริมใหมีการดําเนินการ
เฝาระวังการทุจริต 
          (1) กิจกรรมสงเสริมชุมชน 
เฝาระวังการทุจรติ 
 
๔.๔.๒. บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
          (๑) กิจกรรมบูรณาการ 
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 

 

 
 

- 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- 
 
 

 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

รวม 2 โครงการ/6 กิจกรรม/1มาตรการ 
 

- - -  

รวมทั้งสิ้น 
9 โครงการ/13 กิจกรรม/ 

17 มาตรการ 
297,550 297,550 297,550  
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มิติที่ 1  
การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 

สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
 
 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมืองปตตาน ี จังหวัดปตตาน ี
 

1.  ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาล  
                       และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562” 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร บุคลากรจึงจําเปนที่
จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรคและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การพัฒนาบุคลากร จึง
เปนการนําศักยภาพของแตละบคุคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถที่มีอยู รวมทั้ง กฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร ตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนา
ระบบในการทํางาน ซึ่งระบบในการทํางาน เมื่อมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวมีการปฏิบัติงานไปตาม
ระบบ แตศักยภาพของบุคลากรจะตอง    มีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรูในดานตาง ๆ ของบุคลากรเปน
เรื่องที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานได
อยางดีแลวยังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งจะ
ทําใหบุคลากรไดรับความรู เพ่ือนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่
พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือ 
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการ
บริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ให
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สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอ
ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม เสียใหม 
จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนน
การสรางความคิดใหมๆตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ          
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ภายใตบริบทของประเทศไทยที่ตองเผชิญหนาทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาการดานตาง ๆ ของประเทศขาด
ความสมดุลและกอใหเกิดสภาพปญหาที่ตอเนื่องเกี่ยวพันหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นท่ีสั่งสมติดตอกันมายาวนาน  ซึ่งเปนปญหาใหญของสังคมไทยที่สรางความสูญเสียที่มีมูลคาสูงมาก
และมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายผลักดันใหการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นเปนวาระแหงชาติ จึงตองใหความสําคัญกับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ดวยการสรางการมีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐเองและสวนราชการในรูปแบบตาง 
ๆ เชน รวมกันปลุกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนัก รวมสรางกลไกการปองกันการทุจริตในตนเองและองคกร 
รวมตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความโปรงใสและภาพลักษณใหมอันจะสราง
ความเชื่อมั่นใหกับประชาชนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงสรางคุณภาพของคนในภาครัฐใหมีคุณธรรม และจริยธรรม 
เปนฐาน  
  งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรูสะมิแล ตระหนักถึงความจําเปนในการ
ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสาระสําคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น และลดผลประโยชนทับซอน จึงไดจัดทํา “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562” ขึ้น เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจักเปนการ
ลดปญหาการกระทําผิดวินัย ชวยกันสงเสริมคนดี และกันคนไมดีออกไปจากองคกร สงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดี
ตอหนวยงาน ภาครัฐ และประเทศชาติ ตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 
1. สรางความรู ความเขาใจใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความรูเก่ียวกับการ

ปองกัน     การทุจริต ผลประโยชนทับซอนและตระหนักวาปญหาผลประโยชนทับซอน ถือเปนปญหา
คอรรัปชั่นรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเปนการใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน และเปน
การแสวงหาผลประโยชนสวนตนที่ผิดจริยธรรม 

2. ปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
และปฏิบัติการเชิงรุกดานการปองกันการทุจริต เกิดจิตสํานึกที่จะลดคานิยมท่ีผิด ๆ ใหนอยลง หรือใหหมดไป 

3. สรางความเชื่อมั่นใหประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
4.  เปาหมาย 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล จํานวน 111 คน 
ประกอบดวย 
  2. พนักงานเทศบาล      จํานวน  38  คน 
  3. พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน  26  คน 
  4. พนักงานจางท่ัวไป      จํานวน  47  คน 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
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5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
ณ  โรงแรม................................................  อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี 

 

6.  วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดการประชาสัมพันธ และเตรียมความพรอมในการดําเนินงานทุก ๆ ดาน 
3. ดําเนินงานตามโครงการ   
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   
  ปงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
งบประมาณเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจาย หมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝกอบรมบุคลากร ไวเปนเงินจํานวน 
......................... บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรมบุคลากร และคาใชจายในการ
สงบุคลากรเขาฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หรือ
หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หนา ............  โดยแยก
เปน 
  1. คาอาหาร สําหรับวิทยากร และผูเขารับการฝกอบรม (113 คน)  
   1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  
                                     (25 x 2) x 113    เปนเงิน   5,650  บาท 
   1.2 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท  
                                     (150 x 113)    เปนเงิน 16,950  บาท  
  2. คาเชาสถานที่จัดฝกอบรม    เปนเงิน 17,000  บาท 
  3. คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ที่ใชในการฝกอบรม    
                         (50 x 111)      เปนเงิน   5,550  บาท   
  4. คาวิทยากร  
      4 ชั่วโมง x 600 บาท     เปนเงิน   2,400  บาท  
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  47,550  บาท (เงินสี่หมื่นเจ็ดพนัหารอยหาสิบบาทถวน) 
  หมายเหต ุ คาใชจายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการ 
 

9.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
  งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. พนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่เขารวมการอบรม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ผลประโยชนทับซอน และตระหนักถึงภัยจากการกระทําดังกลาว 
2. พนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่เขารวมการอบรม มีองคความรูและแนวปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันปญหาจากผลประโยชนทับซอนในองคกร รวมถึงตอตานและปองกันการทุจริตในภาครัฐ 
3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน, ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, 
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัตงิานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํา
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา
ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
 3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร  
ที่ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90  

 1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลรูสะมิแล  จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือปองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ           
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 2. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 
 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชนทับซอน 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ทั้งในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 5. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 6. จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอ
สาธารณชน 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

         ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในองคกร 
 2. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการคาราวานรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอซึ่งไดสงผลกระทบตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครอง
สวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลกระทบในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่น   
ทั่วโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 
อยูที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยในป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูงแมวาในชวงที่ผานมา 
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่
ลดนอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึก  ในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวได
วาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตน
ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ 
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํา 
“โครงการคาราวานรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น” เพ่ือใหภาคราชการและภาคประชาชนไดมีสวนรวม ใน
การรณรงค  และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ 
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3.วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือรณรงคใหความรูกับประชาชนในตําบลรูสะมิแล เก่ียวกับปญหาและการปองกันการ 
ทุจริตคอรัปชั่นในองคกร 
 2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐทุกคนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีจิตสํานึก 
คานิยม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และมีวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต 
ไมรับสินบน มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทุมเทและเสียสละ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่น 
 3. เพ่ือประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ประชาชนท่ัวไป ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เปาหมาย 
   ขาราชการ พนักงานจาง สมาชิกสภา และ ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล   
จํานวน 150 คน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการ 
 4. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเก่ียวกับปญหาและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 5. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ปงบประมาณ 2562 
 

6. งบประมาณ   30,000.- บาท 
 ใชงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการคาราวานรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
เปนเงิน  30,000.- บาท 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนในตําบลรูสะมิแลไดรับความรู เก่ียวกับปญหาและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
องคกร 
 2. ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐทุกคนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีจิตสํานึก คานิยม มีคุณธรรม 
จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และมีวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมรับสินบน มุงม่ัน
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทุมเทและเสียสละ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต 
คอรัปชั่น 
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 3. สามารถประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. สามารถเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจิตอาสา สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง   
                    ทองเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด

กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวย 
ใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายาม
คิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานได
เสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” 
ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไว
ทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูก
ไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชน
สาธารณะ  
 2. เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ได 
 3. เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
จํานวน 6 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได เปนตน 
 2.  ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลรูสะมิแล จํานวน 6 หมูบาน และพ้ืนท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดย
บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุม
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  
 3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจที่ไดรับการถายโอนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ ประกอบ
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีแนว
พระราชดําริ โดยเปนหลักการที่สามารถนําไปใชในชีวิต สิ่งสําคัญคือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปน
เงื่อนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเองได ดวยสติปญญา และความเพียร ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการ
ดําเนินชีวิตอยางแทจริง การนอมนําพระราชดําริของพระองคทานมาเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพดาน
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การเกษตรอยางครบถวนรอบดาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับชุมชนกึ่งเมืองซึ่งมีขอจํากัดดานพ้ืนที่แตกตาง
จากพ้ืนที่ชนบท เพ่ือใหมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษในการบริโภค เพ่ือกอใหเกิดรายได 
และแกปญหาการวางงานของประชาชน เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได เกิดความสามัคคีข้ึนใน
ทองถ่ิน และชุมชนยังสามารถนําสินคามาจําหนายเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณ
ใกลเคยีงมาตอยอดกระบวนคิดแนวชุมชนพ่ึงตนเอง ชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวใหมีอาชีพเสริม สามารถอยู
รวมกันกับครอบครัวไดอยางมีความสุขตลอดจนสรางรายไดเสริมสามารถครองตนเองใหอยูไดอยางมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการนี้เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติ เพ่ือ
เปนแนวทางการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน อันจะเปนการสรางรายไดและเกิดความเขมแข็งของภาค

ประชาชน และเปนหลักแหงความสุขในการดํารงชีวิตอยางแทจริง จึงจัดใหมี “โครงการฝกอบรมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการสงเสริมอาชีพตลอดจนสรางรายไดใหประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมีความสุขอยาง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 
 

3. วัตถปุระสงค 
๑.  เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     

มาใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน อันจะนําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 
 ๒.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางถูกตองและครบถวน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
 3.  เพื่อเปนการเกิดแนวคิดในการพ่ึงพาตนเอง และสรางรายไดใหกับครอบครัวเพิ่มขึ้นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สงเสริมความรวมมืออันดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนารวมกันตอไป 

 

4.  เปาหมาย 
  ประชาชนผูสนใจในเขตพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล  จํานวน 30 ครัวเรือน  

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
   เทศบาลตําบลรูสะมิแล และพื้นที่ในตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี    

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการ 
 4. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 งบประมาณ 2562   
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8. งบประมาณ  
 งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบล      
รูสะมิแล ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 30,000 บาท 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี บูรณาการรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และปราชญชาวบานชุมชนเขตเมือง 
 

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ๑.  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน อันจะ
นําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 
 ๒.  ประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ถูกตองและครบถวน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

3.  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองและสรางรายไดใหกับครอบครัวเพ่ิมข้ึนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4.  เกิดความรวมมืออันดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเปนพ้ืนฐาน
ในการพัฒนารวมกันตอไป 
  

1.3 จิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กและเยาวชน ตําบลรูสะมิแล  
                      ประจําป ๒๕๖๒  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จะดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู
และประสบการณเชิงสรางสรรคในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนใหแกเด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือ
สงเสริมใหใชเวลาลางใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม จนถึงปจจุบัน มาตราที่ ๕๐ ที่กําหนดใหเทศบาล
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ขอ (๗) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ประกอบกับตามอํานาจหนาที่ ซึ่งมีหนาที่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ขอ (๑๐)การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสนั้น 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวช ในตําบลรูสะมิแล 
ชวงปดภาคเรียนฤดูรอน  เพื่อใหเด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา มีความรูมีจิตสํานึกท่ีดีดานคุณธรรม 
จริยธรรมของศาสนาอิสลาม สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสรางประสบการณการใชชีวิตที่ดีใน
สังคมและครอบครัว สรางความสามัคคีและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลาคิดกลาแสดงออก ฝกการเปนผูนํา 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเพ่ือใหมีความรูเรื่องยาเสพติดดํารงชีวิตไดหางไกลยาเสพติด  
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๓.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่เขารับการอบรม มีความรูมีจิตสํานึกที่ดี ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

 2. เพ่ือเสริมสรางเด็กและเยาวชนในตําบลรูสะมิแล ไดรับประสบการณการใชชีวิตที่ดีในสังคมและ

ครอบครัว 

 3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลรูสะมิแล มีความรัก มีความสามัคคีและรูจักชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน กลาคิดกลาแสดงออกมากขึ้น 

 4. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในตําบลรูสะมิแล รูจักฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีใชเวลาวางให

เปนประโยชนหางไกลยาเสพติด 

๔.  เปาหมาย 

 เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาใน ตําบลรูสะมิแล    จํานวน  ๖๐  คน   

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ โรงเรียนตาดีกา หมูที่  2 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

๖.  วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการผูจัดงาน 

๒. รางและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางวันที่  26 - 27  เมษายน พ.ศ.  256๒ รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 

๗.  สถานที่ดําเนนิการ 

 ณ โรงเรียนตาดีกา หมูที่  2 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

8.  งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน  

 20,000.- บาท 

9.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  บูรณาการรวมกับ กํานัน  

ผูใหญบาน สมาชิกสภา ผูปกครอง ในตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 1. เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่เขารับการอบรม มีความรูมีจิตสํานึกที่ดี ดานคุณธรรม 

จริยธรรมของศาสนา  

 2. เด็กและเยาวชนไดรับประสบการณโดยตรงในการใชชีวิตที่ดีในสังคมและครอบครัว 
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 3. เด็กและยาวชนในตําบลรูสะมิแล มีความรัก มีสามัคคีและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลาคิดกลา

แสดงออก 

 4. เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล ไดเรียนรูในการฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี ใชเวลาวางให
เปนประโยชนหางไกลยาเสพติด 
 

 1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสุข 
 

2. หลักการและเหตุผล    
 

 การสงเสริมสนับสนุน และเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตยนั้น จะตองเริ่มที่เด็กและ
เยาวชน  สถานศึกษาจึงเปนสถาบันที่สําคัญยิ่งในการปลูกฝง ฝกฝนเด็กและเยาวชนใหรูจักและคุนเคยกับ
พ้ืนฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการเปนพลเมืองดีและกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ
บานเมืองในอนาคต  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย ตลอดจนรณรงคและสงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมที่เสริมสรางวิถีประชาธิปไตยทุกแหง ที่
จะนําไปประยุกตในชีวิตประจําวัน ตลอดจนนําไปใชเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในหนาท่ีพลเมือง 
เพ่ือการสรางรากฐานที่ดีใหกับเยาวชนไทย ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและชุมชนไดอยางมีความสุข  และ
ไดมองเห็นความสําคัญของเรื่องการสรางจิตสํานึกรักประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมในการใชสิทธิใชเสียงใน
การเลือกตั้ง ซึ่งเปนพ้ืนฐานในทางดานประชาธิปไตย  จึงไดจัดทําโครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสราง
สังคมเปนสุข ใหกับเยาวชนเพ่ือขยายและกระจายโอกาส สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจน
นําไปใชเปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน เขาใจถึง สาระสําคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสําคัญของ

สิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เปนพลเมืองทีด่ีของประเทศ 
 2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มวีินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือสวนรวม  
 3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของตัวเอง และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ใหเกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 1. เด็กและเยาวชน ชาย/หญิง อายุระหวาง ๑0 – 12 ป ในระดับประถมศึกษา  
จํานวน 45 คน 
 2. เจาหนาที่ผูรวมโครงการ 15 คน 
            รวมจํานวนเยาวชนและเจาหนาทีท่ี่เขารวมโครงการท้ังสิ้น 60 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 

 จังหวัดสงขลา   
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6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
๔.๑ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
๔.๒ แตงตั้งคณะทํางาน 
๔.๔ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการ 
๔.๕ บรรยายใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย 
4.6 ศึกษาดูงานตามโครงการ 
๔.๖ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

7. งบประมาณ   30,000.- บาท 
 ใชงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปน
สุข  เปนเงิน 50,000.- บาท 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2562  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

          สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
9.1 เด็กและเยาวชนสามารถ เขาใจถึง สาระสําคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสําคัญ

ของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 9.2 เด็กและเยาวชน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือสวนรวม  
 9.3 เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงคุณคาของตัวเอง ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให
เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในสังคมอยางมีความสุข 

 1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่ออนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซึ่งนับวัน
จะหมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมมีมากขึ้น ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษยท่ีมี
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญ และ
ตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเจริญเติบโตเปน
พลเมืองดีที่จะเปนกําลังในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปญหาที่จะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา
โครงการเยาวชนสัมพันธ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปน
สมบัติของชาต ิ
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะ รูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 แหลงเรียนรูธรรมชาติที่กําหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 2. ประสานงานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 4. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
 5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิด
จิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 
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มิติที่ 2  
การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

 

 
 
 
 

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล 
                    รูสะมิแล ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่ง

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ซึ่ง
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,852 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึง่นําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิน่ 

 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถ่ินเอง ซึ่งจะเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดย
ไดยึดถือหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สูการ

รับรูของสาธารณชน  
 

4. เปาหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปองกันการทุจริตและตานการทุจริต  
 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนบุคลากรที่มีความสําคัญ
ตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชน
ตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป 
 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหารให
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบียบ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได 
 4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร  
 5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 
 6 กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระบียบ 
 3. กลไกใหเจาหนาที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 
 4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใชประโยชน 
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงได
จัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
  3. เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร 
 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 
 3. ประชุมคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 
 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 1. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
 2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกรผาน
ชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ิน
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
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 ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ  รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  เพ่ือใหเกิดความ 
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปน
ธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ

ประชาชน 
2. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ
 3. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเชื่อมั่นในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 2. จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนนิการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
 3. จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 4. จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับ 
ผูพิการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 สํานักการคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 สํานักการชาง ระบุชื่อ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 สํานักการศึกษา ระบุชื่อ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ

ประชาชน 
2. มีระบบการทํางานใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ

 3. ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
4. ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ  

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีการบรหิารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 

 เพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร 
เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคบับัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนด
ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ิมขึ้น 
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ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมี
อํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอาํนาจ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏบิัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ เปดเผยตอ

สาธารณชน  
 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของ ผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลรูสะมิแล  และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากขึ้น 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบตัิตนใหเปนทีป่ระจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม อาจสงผลกระทบตอ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทําใหเกิดปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน 
ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคสวน รวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้น ใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่วา ความดี ความซื่อสัตยสุจริตและ
คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดี อันเปน
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือสรางสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล
มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 - การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานฯ  
 2. ประชุมคณะทํางาน 
  -กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  

5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

6. เชิญบุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ

2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีใหความชวยเหลือกจิการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
                    ในการปฎิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล   
 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม 
ในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไก
หลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
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บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยาง
เต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราว
สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ดังนี ้
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
 

   ประการที่ 2  คือ การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี
นั้น 
   ประการที่ 3 คือการอดทนอดกลั้นและอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4 คือการรูจักละวางความชั่วความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 

   คุณธรรม 4  ประการนี ้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แลว  จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา
ตอไปไดดังประสงค  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตอง
เหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดําเนินการ
เพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัต ิ

 

1. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคตใิหแกเจาหนาที่ใน 
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมที่พึงละเวน 
 

2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย
การมอบโล  การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทํา 

 

3. การเปนแบบอยาง(modle)คือการนําตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็นโดยจุดเนนสําคัญ  คือ ตัว
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทํา ตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคบับัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 

 

4.การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัต ิ
 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
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องคกรเปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานั้น เชนมีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่งด ี

 

6.การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ 
วีดิทัศน เปนตน 

 

7.การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได 
หรือการใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 
 

8.นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆมาใชกับ ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยให
ผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการ
กระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลควนชะลิก ไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

3. วัตถุประสงค   
  3.1  พ่ือการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความ
เสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
3.4  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  

2550  มาตรา 279 
3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ  พ.ศ 2550 
 

4. เปาหมาย       
  4.1 เปาหมายในการดําเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
   (1)  เปนพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ในเทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี   

   (2) ประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับ 
สาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (3) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ติดตอกันไมนอยกวา   
2  ป  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปที่คัดเลือก 
   (4) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการเปน
ที่ประจักษ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทาง
ราชการจนเปนแบบอยางที่ดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
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   (5) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
   (6) ไมเปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณี
ที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา 1 ป 
  4.3 ผูดําเนินการคัดเลือก คณะผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

4.4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ  
5.  วิธีการดําเนินการ    
  5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหทุกคนไดทราบ 
  5.3 แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง 

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน  ประจําป  2560 

 

  5.5 คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรม
จริยธรรม 
ดีเดน 
  5.6 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 
 

  5.7 ประกาศรายชื่อประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรม
เก่ียวกับสาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตีตําบลรูสะมิแล 
 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562  
  

7.  สถานท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล   อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
 

9.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  10.1  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีความภาคภูมิใจใน
การไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 10.2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
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2.4.3 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทํา
ใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการ
ใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง ที่มีการบริหารจัดการน้ําใน
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง 
ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรม
อ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีก
ทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศนูยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
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4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดีแก
สาธารณชนตอไป 
 5. สรปุและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
  2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และการ
ใชจายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการ
บริหารจัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอ
ครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุ
สวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสู
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่
หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือเปน
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหสูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัต ิ
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี ้

 - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 
 - หามปฏิบัติหนาที่เอ้ือประโยชน  หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด และพวก

พอง 
 - ตองปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป 
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
การปฏิบัติราชการในปตอไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร 
- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยที่เก่ียวของอยางชัดเจน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  จากหนวยงานภาครัฐ 
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแล
และองคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

 2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบตัิราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน 
 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
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 4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
  

 
 
 
 
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 

 3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางนการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดมีศูนย
ขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 
 4. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
รูสะมิแล 

 

มิติที่ 3  
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหมีขอมูล 
ที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน   
  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ 
 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือเผยแพร 
ตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหมีขอมูล 
ที่ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
 2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 
 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรสูะมิแล 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือกํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่
กําหนดไว   

2. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคบั และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน   

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
           1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับที่กําหนด  

2. กํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ  
  2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตอสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงนิ  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล  
 4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหผูบริหาร
ทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน  
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการ

อยางชัดเจน   
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกาหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดวยการจัดทํา
โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ
ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4.  เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เก่ียวของ  
 4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป เสนอตอผูบริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 4. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิน่ 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง 
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข 
และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม   
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 

4. เปาหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้  
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศนูยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนการทุจริต
อยางชัดเจน  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรบัปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรองเรียน 
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 4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่
กําหนดไว  
 

 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  
1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได 
และการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การทีเ่ทศบาลตําบล 
รูสะมิแล จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 4. หนวยงานที่เก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
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 5. เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขั้นตอนตอไป 
 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
 3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคณุวุฒ ิ     2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลตําบลรูสะมิแล มอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไโครงการ
ตาง ๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยัง
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 

3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 

 
 
 

มิติที่ 4  
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 

 บุคลากรในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 

รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่ง ไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6. วิธีดําเนินการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ขอ 
6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดาํเนินการแกไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
 

 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 
 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแตงตั้ง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตัง้จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล กอน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการ
ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
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 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลาเปนตน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาว 

 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
   ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
 

 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
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 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลรูสะมิแล สงผลใหเกิดการใช
งบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได  

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซือ้จัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ตอสาธารณชน 
 

4. เปาหมาย 
 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีการดําเนินการ 
 - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจายของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกําหนดใหมีภาคประชาชน
เขารวมสังเกตการณ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงนิ 
 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตําบล 
รูสะมแิล ตอสาธารณชน และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําใหเกิดความโปรงใส  
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 
2561) จึงไดดาํเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณ
จัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ  เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการแบบ
มีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส 
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของ 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่ทํา
การเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน 
 

 5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณ
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง  
 2. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ เมื่อ
มีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด 
และที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จางในเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ       
            สมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวของ 



- 71 - 
 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และพนักงานสวนตําบล ใหมี
ความพรอมในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหาร
ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  และพนักงานสวนตําบล มีองคความรูดานกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
 

 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการ
ดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
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รวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยัง
สรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  
 3. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10. ผลลัพธ 
1. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงม 
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4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน 
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 
 3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 1. มีการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 
 2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจรติเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยม
ในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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 3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
 2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต  

********************************* 

 
                                    (ลงชื่อ)..........................................................ผูจัดทําแผน 
                                                   (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                       นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 

 
                                   (ลงชื่อ)..........................................................ผูสนับสนุนแผน 
                                              (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด) 
                                                     หัวหนาสํานักปลัด 

 
                                  (ลงชื่อ)...........................................................ผูเห็นชอบแผน 
                                                (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                             รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                 
                                 (ลงชื่อ)...........................................................ผูอนุมัติแผน 
                                               (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                             ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
                                      ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
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