
 

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 / -                  วันที่     24    กันยายน   2561   
เร่ือง    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

  ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจําปงบประมาณ 2561  เพื่อใชเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  2561 เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใชเปนกรอบและแนวทางการ
ดําเนินการ สรางรบบราชการใหมีความโปรงใส ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2561  รายละเอียดตามแนบ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                                  
                                                                                            (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                                                                    นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 

                                                                    
                                                                                                              

                                                               (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด)  
                                                                                                           หัวหนาสาํนักปลัด 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                    (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                                            รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                                      
                                                                            (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                                                  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

มิติที ่๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
   1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราขการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฎิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดอบรมใหความรู ใหักับ 
สมาชิกสภา,ขาราชการ,
พนักงานจาง สามารถนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การทํางานได 
 

สามารถนําหลักธรรมาภิบาล 
 มาปรับใชในการทํางาน  

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การนําหลักธรรมา 
ภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน  

2.  โครงการสงเสริมใหปฎิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง 
ทองถ่ิน และ ประมวล
จริยธรรมของขาราชการ 
การเมืองทองถิ่นฝายสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

1.จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับประมวลจริยธรรม
และกําหนดบทลงโทษใน
กรณีไมทําตามประมวล
จริยธรรม  

1. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
การเมืองทองถ่ินไดรับทราบถึงขอ
ปฎิบัติในประมวลจริยธรรม 
2. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
การไดรับทราบขอปฎิบัติใน
ประมวลจริยธรรม 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การประชุมขาราชการ/
พนักงานจาง เพื่อให
รับทราบถึงขอปฏิบัติ
ในประมวลจริยธรรม 
 

3.  โครงการสงเสริมใหปฎิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง 
ทองถ่ิน และ ประมวล
จริยธรรมของขาราชการ 
พนักงานจาง เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 

1.จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับประมวลจริยธรรม
และกําหนดบทลงโทษใน
กรณีไมทําตามประมวล
จริยธรรม  

1. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
พนักงานเทศบาล พนักงาจาง 
ไดรับทราบถึงขอปฎิบัติใน
ประมวลจริยธรรม 
2. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
การไดรับทราบขอปฎิบัติใน
ประมวลจริยธรรม 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การประชุมขาราชการ/
พนักงานจาง เพื่อให
รับทราบถึงขอปฏิบัติ
ในประมวลจริยธรรม 
 

2. โครงการยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมโดยการคัดเลือก
บุคคลตนแบบ โดยยดึหลัก
คณุธรรม จริยธรรม มีความ
วิริยะ อุตสาหะ กลาหาญ 
และเสียสละเพื่อสังคม
สวนรวม โดยไดมีการ
คดัเลือกขาราชการ/
พนักงานจางเพื่อรับมอบ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
การทําความดี 

มีการจัดกิจกรรมโดยการคัดเลือก
บุคคลตนแบบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ กลาหาญ และเสียสละ
เพื่อสังคมสวนรวม โดยไดมีการ
คัดเลือกขาราชการ/พนักงานจาง
เพื่อรบัมอบประกาศเกียรติคุณยก
ยองการทําความดี 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การมอบประกาศ
เกียรติคุณยกยอง
บุคคลตนแบบ โดยยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีความวริยิะ 
อุตสาหะ กลาหาญ 
และเสียสละเพื่อสังคม
สวนรวม 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

3. โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการเสีย
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ประชาชนตําบลรูสะมิแล 
 

ประชาชนในตําบลรูสะมิแลมี
ความตระหนักและรูหนาที่ของ
ตนเองในการชําระภาษี 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การนําหลักธรรมา 
ภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน  

4. โครงการปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

คณะผูบริหาร,สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลรูสะมิแล 
 

สามารถรณรงคใหประชาชนปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขียวใหกับตําบล
รูสะมิแล เปนการสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 

เปนไปตามตัวช้ีวัด  
สามารถสรางจิตสํานึก
ในการรักษาสมบัติ 
สาธารณะของชาติ ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และปาไม  

 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
          2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. โครงการมาตรการ
ประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ปหระกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 

สามารถประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร เพื่อความ
โปรงใส โดยยึดแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในองคกร  

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร เพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไปดวย
ความโปรงใส โดยยึด
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานใน
องคกร ลดขอรองเรียน
ของประชาชน  
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

2. มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคณุธรรม 

จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคล ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

มีมาตรการที่โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
จัดทํามาตรการที่โปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
ใหเปนไปตามหลัก
คณุธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย 
เลือ่นตําแหนงและการ
มอบหมายงาน 

3. กิจกรรมควบคุมการเบิก
จายเงินตามระบบ  
E-LAAS 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ผูที่
เก่ียวของในกองคลัง 

บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
การปฎิบัติงานในระบบบัยชี
คอมพวิเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระบบ E-
LAAS 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถลดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ 
 

4. กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ใหเร็วขึ้น ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการมาขอรับ
บริการ องคกรมี
ภาพลักษณที่ดีในสายตา
ประชาชน 

5. กิจกรรมบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี 

ประชาชนผูมารับบริการ 1.จัดใหมีชองทางในการ
รองเรียนผาน Facebook ,line 
และเวป็ไซต แจงเหตุทุจริต 
2.จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น
และแจงเหตุทุจริต 
3. จัดตั้งศนูยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 
4. มีแผนภูมิลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการ
ประชาชน 
5. จัดทําเอกสารแผนพับ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ 
6. จัดเตรยีมแบบคํารองตางๆ 
พรอมตัวอยางการกรอกคํารอง 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
ประชาชนมีความพึ่ง
พอใจในการรับบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

5. มาตราการออกคําสั่งมอบ
อํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทน 

คาํสั่งมอบหมายงาน 1.จัดใหมีคําสั่งมอบอํานาจใน
การส่ัง อนุญา อนุมัติ ตาม
ระเบียบฯและหนังสือส่ังการ 
2. ประชาชนไดรับความสะดวก
ลดข้ันตอนที่ยุงยาก 
3. ประชาชนเกิดความพึ่งพอใจ
ในการบริหาร 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด  
มีคําสั่งมอบหมายงาน 
ในการปฏิบัติราชการที่
ชัดเจนตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

6. โครงการเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล พบประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ หมูที่  
1-6 ตําบลรูสะมิแล  

1.สามารถทราบถึงปญหาและ
ความตองการของประชาชน ทํา
ใหเกิดการแกปญหาไดตรงจุด 
2.ประชาชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 
3. สรางขวัญและกําลังใจแกผูมี
จิตสาธารณะบําเพ็ญตนเปน
ประโยชนตอสังคม 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถทราบถึงปญหา
และความตองการของ
ประชาชน 

7. มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบ 

ผลการประเมินจาก
หนวยงานตรวจสอบ 

ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบในการประเมินตางๆ 
เชน  
1.การรับการตรวจสอบการเงิน 
บัญชีและการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
2. การรับการประเมิน 
ประสทิธภิาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน LPA 
3. การรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ITA 
 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด เพื่อ
ความโปรงใสในการ
บริหารงานของ
หนวยงานตรวจสอบ 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

8. มาตรการแตงตั้ง
คณะทํางานประจําศูนยรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

แตงตั้งคณะทํางานและ
เจาหนาที่รับผิดชอบงาน
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

1.จัดใหมีคาํสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
 2. จัดทําคูมือรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข เปน
แนวทางในการปฎิบัติงาน 
3. เผยแพรกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดําเนินงานให
ผูรับบริการผูมีสวนไดเสียและ
ประชาชนไดทราบผานสื่อ
ชองทางตางๆ 

เปนไปตามตัวชี้วัด  
1.จัดใหมีเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานรับ
เรื่องราวรองทุกข  
2. มีคุมือรับเรื่องราวรอง
ทุกข เปนแนวทางในการ
ปฏิบัตงาน 
3. มีแผนภูมิขั้นตอนใน
การรับเรื่องราวรองทุกข
เผยแพรใหประชาชน
ทราบในชองทางตางๆ 

 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
          3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. โครงการสรางความรูความ
เขาใจใน พรบ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 

จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับ พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 
2540  

1. จัดประชุมเพื่อใหประชาชนมี
โอกาสรับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ 
ของรัฐอยางกวางขวางให
สามารถแสดงความคดิเห็นและ
ใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงตามความเปนจริง 
2. เพื่อคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
ประชุมเพื่อใหความรูแก
ประชาชน ตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2540 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

2. มาตรการชองทางการใช
สิทธิของประชาชน 

จํานวนชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ 5 ชองทางขึ้นไป 
 

จํานวน 5 ชองทาง 
1. โทรศพัทหมายเลข  
    073-4601190-1 
   โทรสาร 073-460173 
2. เวบ็ไซตเทศบาล       
    www.rusamilae.go.th 
3. Facebook เทศบาลตําบล  
รูสะมิแล 
4. ตูรับเร่ืองราวรองทุกข 
5. รองเรียนผานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข  
6.เฟสบุคเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 
7. บอรดประชาสัมพันธ 
8. รถกระจายเสียง 
8. เสียงตามสาย 

 

เปนไปตามตัวชี้วัด มี
ชองทางในการรับเรื่อง
รองเรยีน  5 ชองทาง 
ข้ึนไป 

 

3. โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
 

จัดประชุมประชาคมตําบล
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
ในแตละหมูบาน จํานวน 6 
หมูบาน ไดเขามามีสวนรวม
ในการเสนอปญหาและความ
ตองการของประชาชน เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

ประชาชนสามารถเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ินและ
เสนอแนวทางในการเสนอ
โครงการเพ่ือรวมรับฟงปญหา
และความตองการของชุมชนใน
ตําบลรูสะมิแล เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
จัดประชาคมหมูบานเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

4. มาตรการข้ันตอนและ
กระบวนการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

- จัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 
- จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น
และแจงเหตุทุจริต 
- คําส่ังมอบหมายงาน
เจาหนาที่ประจําศูนย 
รับเรื่องราวรองทุกข 
 

1. จัดตั้งศนูยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 
2. จัดใหมีคูมือรับเรื่องราวรอง
ทุกขใหแกประชาชน 
3.จัดใหมีชองทางในการ
รองเรียนผาน Facebook ,line 
และเวป็ไซต แจงเหตุทุจริต 
3.จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น
และแจงเหตุทุจริต 
 

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
จัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข และมีชองทาง
ในการรองเรียนผาน 
Facebook ,line ,เวป็
ไซต แจงเหตุทุจริต,ตูรับ
ฟงความคิดเห็น และ
จัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

5. กิจกรรมแจงผลการ
ดําเนินงานในการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
 

ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกข 

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
แจงกลับไมเกิน 15 วัน 

6. จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางและ แผนการใช
จายเงินใหประชาชนทราบ 

ประชาสัมพันธแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และแผนการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ทราบ 
 

ประชาชนสามารถรบัทราบ
ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง 
และแผนการใชจายเงินทาง
ประกาศและทางเวปไซต 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบขอมูล
แผนการจัดซื้อจัดจาง 
และแผนการใชจายเงิน
ทางประกาศและเวปไซต
หนวยงาน 
 

 
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. มาตรการแตงตั้ง
คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

จัดทําแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของแตละ
กอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

มีแผนการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของแตละกอง 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การจัดทําแผนการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน และมีการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในเพื่อลดการ
ทุจริตฯในหนวยงาน 
 
 

2. โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางเวปไซต
หนวยงาน 
www.rusamilae.go.th 

ประชาสัมพันธการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ทางประกาศ 
และเวปไซตหนวยงาน 

ประชาชนสามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ทางประกาศ และเวป
ไซตหนวยงาน 

เปนไปตามตัวช้ีวัด 
สามารถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ
ขอมูลขาวสารทาง
ประกาศและเวปไซต
หนวยงาน 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางและ แผนการใช
จายเงินใหประชาชนทราบ 

ประชาสัมพันธแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และแผนการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ทราบ 
 

ประชาชนสามารถรบัทราบขอมูล
แผนการจัดซื้อจัดจาง และ
แผนการใชจายเงินทางประกาศ
และทางเวปไซต 

เปนไปตามตัวช้ีวัด 
สามารถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ
ขอมูลแผนการจัดซื้อ
จัดจาง และแผนการใช
จายเงินทางประกาศ
และเวปไซตหนวยงาน 
 
 
 

4. โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนญู และกฎหมาย
ทองถ่ิน ใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ/พนักงานจาง
ในสังกัด 

- จัดฝกอบรมใหความรู 
เก่ียวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  และกฎหมาย
ทองถ่ิน ใหแก ขาราชการ/
พนักงานจางในสังกัด 
- เผยแพรประชาสัมพันธราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหเห็นถึง
สิทธิ์และประโยชนที่ไดรับ
จากรัฐธรรมนูญ 
- เดินรณรงคเผยแพร 
รางรัฐธรรมนูญ 
- จัดทําแผนพับเผยแพร
กฎหมายนารูเก่ียวกับราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อให
ประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
ไดเล็งเห็นถึงความสําคญั
ของสิทธิ์และหนาที่ของตน
ในการไปใชสิทธิ์ 
 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  พนักงานจาง 
สามารถยกระดับความรูดาน
กฎหมายและมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริต  

เปนไปตามตัวช้ีวัด 
สามารถรณรงคให 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน
จาง มีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายทองถิ่น 
และสามารถเผยแพร
ความรูใหกับประชาชน
ไดรับทราบ  

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตรที่  ๑  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชน
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

- จัดอบรมและศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับ 
สมาชิกสภา ขาราชการ และพนักงานจาง เพ่ือใหสามารถนาํมา
ปรับใชในการทาํงาน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

โครงการสงเสริมใหปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นและประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
พนักงานจาง เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 

 
 

- จัดประชุมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับประมวลจริยธรรมและกําหนด
บทลงโทษในกรณีไมทําตามประมวลจริยธรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชมุขาราชการและพนกังานจาง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมและกําหนดบทลงโทษในกรณีไมทําตามประมวลจริยธรรม 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

โครงการยกยองบคุคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

- จัดกิจกรรมโดยการคัดเลอืกบุคคลตนแบบ โดยยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะ กลาหาญ และเสียสละเพ่ือ
สังคมสวนรวม โดยไดมีการคัดเลือกขาราชการ/พนักงานจางเพื่อรับ

มอบประกาศเกียรติคุณยกยอง 
การทาํความด ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

 



 

 

 
 

ประสานการทํางานและการบริหารระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 
 

- จัดสงบุคลากรของเทศบาลฯเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุมกับ
หนวยงานตางๆเชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น,ปปท.,ปปช.,
สตง.เพ่ือรับทราบระเบียบขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองใน

การปฏบัิติงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

     - โครงการรับฟงความคิดเห็นเวทีประชาคมหมูบาน เพือ่จัดทํา   
       แผนพัฒนา 3 ป 
     - โครงการจัดทํา Facebook ,line และเว็ปไซต แจงเหตุทุจริต 
     - จัดทําตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุทุจริต 
     - จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 

 
โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลรูสะมิแล 



 

 
- จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในแตละ
หมูบาน จํานวน 6 หมูบาน ไดเขามามีสวนรวมในการเสนอปญหา 

และความตองการของประชาชน เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาทองถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการปกปองสถาบนัสําคัญของชาต ิ
 

จัดกิจกรรมปกปองและเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ  
อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
 

จัดใหมีชองทางในการรองเรียน จํานวน 5 ชองทาง 
1. โทรศัพทหมายเลข 
    073-4601190-1    โทรสาร 073-460173 
2. เว็บไซตเทศบาล  www.rusamilae.go.th 
3. Facebook เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
4. ตูรับเรื่องราวรองทุกข 
5. รองเรียนผานศูนยรับเรื่องราวรองทกุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 

- จัดทําแผนการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
แตละกอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
เผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางทางประกาศและเวปไซต
หนวยงาน 
 
 

- ประชาสัมพันธการเผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางทางประกาศ 
และเวปไซตหนวยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง/แผนการใชจายเงิน เผยแพรให
ประชาชนทราบ 
 
 

-  ประชาสัมพันธแผนการจัดซื้อจัดจาง/แผนการใชจายเงิน 
ใหประชาชนทราบทางประกาศ และเวปไซตหนวยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับ
บุคลากรทุกภาคสวน 
 
 
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ทองถิ่น ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯขาราชการ/พนักงานจางในสังกัด 
 
- จัดฝกอบรมใหความรู เก่ียวกับกฎหมายรฐัธรรมนูญ  และกฎหมายทองถิ่น     



 

  ใหแก ขาราชการ/พนักงานจางในสังกัด 
- เผยแพรประชาสัมพันธรางรัฐธรรมนญู เพ่ือใหเห็นถึงสิทธิ์และประโยชนที่ 
  ไดรับจากรัฐธรรมนูญ 
- เดินรณรงคเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ 
- จัดทําแผนพับเผยแพรกฎหมายนารูเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหประชาชน 
  ในตาํบลรูสะมิแล ไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของสิทธิ์และหนาที่ของตนในการ 
  ไปใชสิทธิ์ 

 
 
 


