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คํานาํ 
 

การทุจรติคอรัปช่ันเปนปญหาของสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งสถิติเพิ่มข้ึนทุกปอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความเสี่ยง
ในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยาง
มาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐตองหันมาใหความสําคัญในการขับเคลื่อน 
ประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคสังคมเพื่อรวมพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอมกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา ประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกภาคสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว 
บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ประปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อขับเคล่ือนยุทศสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร
และกลยุทธของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เปนนโยบายระดับชาติดวย 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานปองกันการทุจริตภายในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตโดย
รวบรวมโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตอไป 
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สวนท่ี 1 

                                              บทนาํ 
 

การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองคกร 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริตเพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน 
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
การทุจริตในระดับทองถ่ิน  

พบวา ปจจัยที่มีผลการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐ
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของ
การทุจรติในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนก 7 ประเภท ดังนี ้ 

1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ 
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

          4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  

5. สภาพหรือลกัษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารม ีและอิทธิพลทองถ่ิน 
 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดงันี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย 
ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ 
ทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน 
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนบางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาด ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ  

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึงที ่ 
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่ตอง 
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม  

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก 
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา 
การทุจรติเปนวิถีชีวติ เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต 
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
2. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน 
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอก 
สังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง 
ราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน 
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด 
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการ 
ทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International–IT) พบวา 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35-38 คะแนนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปรและ 
ประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูใน 
ระดับสูง 

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน 
การทุจริต ไมวาจะเปน การที่ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption–UNCAC)พ.ศ.2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุ
ที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาสําคัญของสงัคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคมซึ่งเปนสังคม 



-3- 
 

ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง(Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พื้นฐานของสงัคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับ กระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต คอรรัปชันเปน
เรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของ
คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาค
สวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไม สามารถทําไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนสังคมมิติ ใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index 
: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตอง
มีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไม
ใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก ออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ดังน้ัน 

เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม ในทางปฏิบัติ
เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2565) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส 
สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสทิธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการ ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น  
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
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 4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
4. เปาหมาย  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแงผลประโยชน 
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ขาราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ิน มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti–Corruption)  

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ม ี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน 
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน 
การเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 

มิตทิี่ 1 
1. การสราง 
สังคมที่ไมทน 
ตอการทุจริต 

 
 

1.1 การสรางจิตสํานกึ 
และความตระหนกัแก 
บุคลากรทั้งขาราชการ 
การเมอืงฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝาย 
สภาทองถิ่นและฝาย 
ประจําขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

1.1.1 สรางจิตสํานกึและ 
ความตระหนักในการปฏิบัต ิ
ราชการตามอาํนาจหนาทีใ่ห 
บังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนในทองถ่ิน  
(1) โครงการเสรมิสรางการ 
ปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1.2 สรางจิตสํานกึและ 
ความตระหนักในการประพฤต ิ
ตามประมวลจรยิธรรม  
(1) มาตรการสงเสรมิการ 
ปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรม  
1.1.3 สรางจิตสํานกึและ 
ความตระหนักทีจ่ะไมกระทํา 
การอันเปนการขัดกันแหง 
ผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
(1) มาตรการจัดทาํคูมือการ  
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

1.2 การสรางจิตสํานกั 
และความตระหนกัแก 
ประชาชนทุกภาคสวน 
ในทองถิ่น 

1.2.1 สรางจิตสํานกึและ 
ความตระหนักในการตอตาน 
การทุจริต  
(1) โครงการเสรมิสรางการ 
ปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.2.2 สรางจิตสํานกึและ 
ความตระหนักในการรักษา 
ประโยชนสาธารณะ 
 (1) โครงการจัดทําปาย 
ประชาสัมพันธการเสียภาษ ี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 
 (2) โครงการปลูกตนไมเพิ่ม 
พื้นที่สีเขยีว  
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
ภายในตําบล 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 

20,000 
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มิติ ภารกิจ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

  1.2.3 สรางจิตสํานกึและ
ความ ตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการสงเสรมิอาชีพ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 

1.3 การสรางจิตสํานกึ 
และความตระหนกัแก 
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สรางจิตสํานกึและ
ความ ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน  
(1) โครงการฝกอบรมคาย 
เยาวชน นาํคุณธรรม 
1.3.2 สรางจิตสํานกึและ
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต  
1.3.3 สรางจิตสํานกึและ
ความตระหนักใหมจีิต
สาธารณะ  
(1) โครงการพื้นที่สรางสรรค
และเรียนรูสาํหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลรูสะมิแล 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 

รวม 2 มาตรการ 8 โครงการ      

มิตทิี่ 2 
2.การบริหาร 
ราชการ เพื่อ
ปองกัน การ
ทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจาํนงทาง 
การเมอืงในการตอตาน 
การทุจริตของผูบรหิาร 

 
1) มาตรการประกาศเจตจาํนง
ตอตานการทุจริตของผูบรหิาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2.2 มาตรการสราง 
ความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสใน
การ บริหารงานบุคคลให
เปนไปตาม หลักคุณธรรม ทั้ง
ในเรือ่งการ บรรจุ แตงตัง้ 
โยกยาย โอน เลื่อน ตาํแหนง/
เงินเดือน และการ มอบหมาย
งาน  
(1) มาตรการสรางความ
โปรงใส ในการบริหารงาน
บุคคลตามหลัก คุณธรรม 
2.2.2 สรางความโปรงใสใน
การ บริหารการเงนิ
งบประมาณ การ จัดหาพัสดุ 
การใชประโยชนใน ทรัพยสิน
ของทางราชการ โดย ยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑที ่เกีย่วของ
อยางเครงครัด  
(1)กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจาย ตามระบบ E-LAAS 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

  2.2.3 สรางความโปรงใสใน
การบริการสาธารณะ/บรกิาร 
ประชาชน เพื่อใหเกิดความ
พอใจ แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไมเลือก
ปฏิบัติ 
 (1) กิจกรรมลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใชอาํนาจ 
หนาที่ใหเปนไปตาม 
หลักการบริหารกิจการ 
บานเมอืงที่ด ี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภมูิ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ  
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดที่
เกีย่วของ ในแตละขั้นตอน 
เปดเผย ณ ท่ีทาํการและใน
ระบบเครือขาย สารสนเทศ
ขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น  
(1) กิจกรรมบริหารงานกิจการ 
บานเมอืงที่ด ี 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจ
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือ ดําเนินการอื่นใดของ
ผูมีอํานาจใน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
(1) มาตรการออกคําสัง่มอบ
อํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรตแิก 
หนวยงาน/บุคคลในการ 
ดําเนินกจิการการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให 
เปนท่ีประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีมี 
ความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม  
2.4.2 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีให 
ความชวยเหลอืกิจการ
สาธารณะ ของทองถ่ิน  
2.4.3 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีดี 
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(1) โครงการเทศบาลตาํบล 
รูสะมิแลพบประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือรับ 
แจงหรอืตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการใหมขีอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได 
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร 
ราชการกิจการบานเมอืงที่ด ี 
(1) มาตรการจัดทาํขอตกลง 
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

  2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ 
หนวยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอทีไ่ดดําเนินการตาม 
อํานาจหนาท่ีเพื่อการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(1) มาตรการใหความรวมมือกับ 
หนวยตรวจสอบ  
2.5.3 ดําเนินการใหเจาหนาที่ท่ี
รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่
ปฏิบัติราชการตามอาํนาจหนาที ่
โดยมิชอบ  
(1) มาตรการแตงตั้งคณะทาํงาน 
ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกข 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

รวม 6 มาตรการ 
3 กิจกรรม 1 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  

มิตทิี่ 3 
3.การสงเสริม 
บทบาท และ
การมีสวนรวม 
ของภาค 
ประชาชน 

 
3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ 
อํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัต ิ
ราชการตามอาํนาจ 
หนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
ไดทุกขั้นตอน 

 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูล 
ขาวสารของทางราชการ  
(1) โครงการสรางความรูความ 
เขาใจใน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
ของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล 
ขาวสารเกีย่วกับการบริหารงาน 
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานการ 
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพร 
ใหประชาชนทราบ  
(1) มาตรการเผยแพรขอมูล 
ขาวสารทางเวบ็ไซต  
3.1.3 มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับ 
การปฏิบัติราชการทีเ่ปน 
ประโยชนกบัการมีสวนรวม 
ตรวจสอบของประชาชน  
(1) มาตรการชองทางใชสิทธิของ
ประชาชน 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 3.2 การรับฟงความ 
คิดเห็นการรบัและ 
ตอบสนองเรื่อง 
รองเรยีน/รองทกุขของ 
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนใน
การดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที ่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการ 
ดําเนินกิจการทีจ่ะมผีลกระทบ
ตอความเปนอยูและสุขอนามัย
ของประชาชนใน ทองถิ่น  
(1) โครงการเวทีประชาคม 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชน
ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/
รอง ทุกขไดโดยสะดวก  
(1) มาตรการขั้นตอนและ 
กระบวนการเรือ่งรองเรียน/
รองทุกข  
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปน 
ลายลักษณอกัษรใหประชาชน 
ผูรองเรยีน/รองทกุขไดทราบ
ถึง การไดรับเรื่อง ระยะเวลา 
และ ผลการดําเนินการ
เกีย่วกบัเรื่อง รองเรียน/รอง
ทุกข  
(1) กิจกรรมแจงผลการดําเนิน 
การในการรับเรื่องรองเรยีน/
รองทุกข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

3.3 การสงเสรมิให 
ประชาชนมีสวนรวม 
บริหารกิจการของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทาํ
แผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ  
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ
(1) มาตรการแตงตั้งภาค 
ประชาชนเขารวมเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ 
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชน
มี สวนรวมตรวจสอบและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(1) มาตรการแตงตั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการ แตงตัง้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

รวม 6 มาตรการ 1 กิจกรรม  
2 โครงการ 
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มิติ ภารกิจ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

มิตทิี่ 4 
4.การ 
เสริมสราง 
และ ปรับปรุง 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการ ของ
องคกร 
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
4.1 มีการจัดวางระบบ 
และรายงานการควบคุม 
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผนดินกําหนด 

 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล  
4.1.2 มีการจัดทําหนังสอืรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน(ปอ.1) 
ใหแก สํานกังานตรวจเงินแผนดิน 
4.1.3 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดาํเนินการใหมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหรอืบริหาร
ความเสีย่ง และรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในใหผูกํากบัดูแล  
(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวน 
รวมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือบริหาร 
ราชการ ตามชองทางที ่
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนม ีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากบั ดูแล การบริหารงาน
บุคคล  
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนม ีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากบั ดูแล การบริหาร
งบประมาณ  
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนม ีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากบั ดูแล การจัดหาพัสด ุ 
(1) กิจกรรมจัดหาประชาชนเขารวม
ตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

4.3 การสงเสรมิ 
บทบาทการตรวจสอบ 
ของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนา ศกัยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่นใหม ีความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย  
(1) โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานตางพื้นที ่ 
4.3.2 สงเสริมสมาชกิสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร  
(1) โครงการสงเสรมิสมาชิกสภา เขา
รวมอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ทํางาน 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

50,000 

 

 4.4 เสริมพลงัการม ี
สวนรวมของชุมชน 
(Community)และ 
บูรณาการทุกภาคสวน 
เพื่อตอตานการทุจรติ 

4.4.1 สงเสริมใหมกีาร  
ดําเนินการเฝาระวงัการทุจริต 4.4.2 
บูรณาการทุกภาคสวน เพือ่ตอตานการ
ทุจริต  
(1) กิจกรรมองคกรใสสะอาด ตอตาน
คอรรัปชั่น  

     

 รวม 1 มาตรการ 2 กจิกรรม 2 โครงการ      
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สวนท่ี 3 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ 

การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
          1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานตองมีความ 
สุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบ 
ตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได 
อยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักความชอบ
ธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได หลักความมีประสิทธิภาพ และหลักการมี
สวนรวม ในการพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบ หลักธรรมาภิบาลเหลานี้มาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสราง
มาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานและองคกร จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง 
หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดีตอไป 
ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทางเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค  

3.๑ เพื่อสงเสริมใหคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีความรู ความ  
เขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็น 
ความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  

3.๒ เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง มีกระบวนทัศน
วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

3.๓ เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจาง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมีคุณลักษณะเปน 
ขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

3.๔ เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีความรูความเขาใจ และ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์ 
4. เปาหมาย  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอมือง  จังหวัดปตตานี 
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6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําโครงการ  
2. เสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัต ิ 
3. ประชุมผูรับผิดชอบและผูที่มีสวนเก่ียวของ  
4. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด  
5. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  
-ไมใชงบประมาณ-  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจดานวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม  

๒. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุง เพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ  

3. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

4. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจและยึดม่ัน ใน
หลักคณุธรรมและจริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีประกาศใชประมวลจริยธรรมขาราชการการเมือง ขาราชการฝาย
ประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล พ.ศ.2552 โดยกําหนดกลไกและระบบบังคับใชประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด ทั้งน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปน
การกระทําผิดทางวินัย ซึ่งในประกาศใชประมวลจริยธรรมขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล พ.ศ.2552 ไดกําหนดขั้นตอนการลงโทษ ในหมวด 4 ของประกาศดังกลาว เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัตงิานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝาย การเมืองและฝายประจํานําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมมีผลประโยชนทับซอน 
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3. วัตถุประสงค  
3.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการและพนักงานที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล  
3.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล  

3.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  

3.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ ใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชนและตอ 
สังคม ตามลําดับ  

3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีรวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการ 
ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสทิธภิาพ 
4. เปาหมาย  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
6. วิธีดําเนินการ  

1.ปดประกาศและเผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับ
องคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับ อ่ืนๆ อยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

2.เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยเปดเผยตาม
ชองทางสื่อตางๆ เว็ปไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธ เปนตน โดยเปดเผยเปนการทั่วไปใหแกประชาชนได 
เขามามีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ เรื่อง กําหนดให 
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลที่ตองจัด 
ไวใหประชาชนสามารถตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (9)  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานอันรวมถึงการตอตานการ
ทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครฐัดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ
รวมถึงการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใชในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดตระหนักถึงปญหาในเรื่อง ดังกลาว  
3. วัตถุประสงค  

3.๑ เพ่ือจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหบุคลากรผูปฏิบัติ
นําไปเปนองคความรูในการทํางาน  

3.๒ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง มีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
5. พืน้ที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6. วิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
3. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
4. ผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะทํางาน  
5. จัดทํารูปเลม  
6. แจกจายใหบุคลากรในองคกรและแกผูที่สนใจ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน  
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดาน
ตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอที่ 
10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อีกทั้งยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) รวมถึงคาํสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมในมิติใหมที ่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพิทักษรักษา 
ผลประโยชนของชาติ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ 
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดดั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ทางเทศบาลตําบล 
รูสะมิแลจึงไดกําหนดจัดโครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนําไปปฏิบัติ
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยนืในการปฏิบัติงานตอไป  
3. วัตถุประสงค  

3.๑ เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแกคณะ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป  

3.๒ เพื่อสรางจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.3 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ 

พนักงานและประชาชนทั่วไป  
4. เปาหมาย  

ขอมูลความรูดานการตอตานการทจุริต  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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6. วิธีดําเนินการ  

1.รวบรวมขอมูลเอกสารองคความรูที่เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต  
2.จัดทําโครงการ  
3.เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัต ิ 
4.ประชุมผูรับผิดชอบและผูที่มีสวนเกี่ยวของ  
5.ดาํเนินการตามแผนงานที่กําหนด  
6.สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการใหผูบรหิารทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  
10,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลดัเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1.คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป มีองคความรูดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.สรางจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจดาน การ

ตอตานการทุจริต  
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
(1) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสยีภาษีเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล 
     รูสะมิแล  
(2) โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล  
 

1. ชื่อโครงการ : จัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล    
                    ตําบลรูสะมิแล  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 4.2ปรับปรุงรายไดที ่
องคการปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิ การ 
ขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายไดใหม 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได 
รูปแบบอ่ืนๆเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองที่สอดคลองกับ 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบงจัดสรร 
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หรือจัดเก็บเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ 
ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลองกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แตละประเภท รวมทั้งการหา
แนวทาง ในการเพิ่มภาษีหรือรายไดที่รัฐแบง จัดสรรหรือเก็บเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใหม ๆ 
เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งนี้ หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มเติมตองสะทอน 
แหลงกําเนิดของภาษีน้ันๆเปนสําคัญซึ่ง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บรายไดไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงใหองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินด าเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธสรางความ 
เขาใจกับประชาชนวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษี ของประชาชนจะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทําโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล  
3.2 เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมไดอยางทั่วถึง 

ครบถวน ถูกตองเปนธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  
3.3 เพื่อใหประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น  
3.4 เพื่อใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในข้ันตอนและวธีิการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  
3.5 เพื่อใหประชาชนมาชําระภาษีตรงเวลา และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชําระภาษี 

และคาธรรมเนียมตางๆ  
3.6 เพื่อใหประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เปนการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเสยีภาษีและเจาหนาที ่ 
3.7 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

4. เปาหมาย  
ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี ผูชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผูชําระภาษีบํารุงทองที ่ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
งานจัดเก็บรายไดกองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล และบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะดําเนินการใน

พื้นที่ ทั้ง 5 หมูบาน  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ  
6.2 จัดทําแผนพับ  
6.3 จัดทําปายประชาสัมพันธ  
6.4 จัดทําหนังสือแจงกํานัน/ผูใหญบาน ทั้ง 5 หมูบาน ประชาสัมพันธโครงการ  
6.5 จดหมายแจงผูเสียภาษีโดยตรง  
6.6 จัดรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ทุกหมูบานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล และทางเว็บไซต

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
6.7 จัดทําแผน/กําหนดการออกใหบริการเคล่ือนที่จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ทั้ง 5 หมูบาน  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  

30,000.-บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองการคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1.การจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล  
2.เพ่ิมรายไดของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมไดอยางทั่วถึงครบถวน ถูกตอง 

เปนธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  
3.ประชาชนมีการต่ืนตวัในการเสียภาษีมากข้ึน  
4.ประชาชนเกิดความรูความเขาใจในขั้นตอนและวธิีการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  
5.ประชาชนมาชําระภาษีตรงเวลา และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชําระภาษี และ 

คาธรรมเนียมตางๆ  
6.ประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เปนการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเสียภาษีและเจาหนาที่  
7.ประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะ  

 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยสถานการณปจจุบันเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในข้ันวิกฤติและสงผลกระทบ
ใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหา ไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลือใหคง อยูและ
การฟนฟูทรพัยากรปาไมที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
สําหรับการฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการ ปลูกปาในพื้นที่ปาอนุรักษที่มีสภาพเสื่อมโทรม เชน เขตอุทยาน 
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ตนน้ําลําธารฯลฯ และการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะใน 
เขตชุมชนทองถิ่น เชน บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการฯลฯ จะกอใหเกิดประโยชนในการฟนฟูสภาพปา 
อนุรักษที่เสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ ทําใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่
ดี ข้ึน นอกจากนี้ การสงเสริมใหราษฎรในทองถิ่นไดมีโอกาสรวมกิจกรรม จะเปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกให 
ประชาชนในทองถ่ินไดมีใจรักตนไมรักปาไมหวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนการสรางแนว 
รวมในการชวยแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทําโครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยเปนการรวมมือรวมใจของ
ขาราชการ พนักงานเทศบาล หนวยงานราชการตาง ๆ และราษฎรในทองถ่ิน ในอันที่จะสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ ชวยกันทําความดีทําประโยชนใหแกสวนรวม ดวยการปลูกตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว  
3. วัตถุประสงคโครงการ  

3.1 เพื่อรณรงคสงเสริมการปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
3.2 เพื่อฟนฟูดินเส่ือมโทรม เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน  
3.3 เพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 
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4. เปาหมาย  
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางและประชาชนในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
พื้นที่ตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
1. ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหารเพ่ืออนุมัติโครงการ  
2. กําหนดกรอบและกิจกรรม ดังน้ี  

              – กิจกรรมรณรงคปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะของหมูบาน/ชุมชน สถานที่ราชการ 
บานเรือน โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนรวมปลูกตนไมภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน 
บานเรือน ที่สาธารณะของหมูบาน/ชุมชน หรือสถานที่ที่ไดกําหนด เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ความรมรื่นและสวยงาม  

๓. แตงตั้งคณะทํางาน  
๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ผูนําหมูบานและประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม  
5. ดําเนินการ  
6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  
20,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกตาํบลรูสะมิแล  
2.สามารถฟนฟูดินเสื่อมโทรม เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน  
3.ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละปาไม  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอการใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ ได
ตระหนักถึงความสําคัญ ของการจัดสภาพภูมิทัศนในบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีสภาพภูมิ
ทัศนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนปจจัยที่มีความสําคัญกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ จากหนวยงาน
เปนอยางมาก หากเทศบาลตําบลรูสะมิแล สามารถจัดสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมใหดี รมร่ืน นาอยูก็จะทําให
การบริการและการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สภาพภูมิทัศนในบริเวณรอบๆอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงเปนส่ิงสําคัญและการสรางสภาพภูมิทัศนที่ดี คือ การจัดองคประกอบตางๆ 
ใหมีความพรอมมีระเบียบ สวยงาม มี บรรยากาศที่อบอุน รมเย็น และการใหบริการประชาชนผูมารับบริการ
ตอไป 
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๓. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือพัฒนาภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหเหมาะสมสวยงาม  
3.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกพนักงานใหเกิดความเอาใจใสกับองคกรและมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา  
3.3 เพ่ือใหผูมาติดตอและผูมารับบริการเกิดความประทับใจ  
3.4 เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบและสวยงาม  
3.5 เพ่ือสรางความสามัคคีในองคกร  

4. เปาหมาย  
บุคลากรในองคกร ผูนําทองที่ ผูนําทองถ่ินและประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
- สองขางทางในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล  
- อาคารที่ทําการ/สํานักงาน  

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการและประมาณการงบประมาณ  
6.2 มอบหมายหนาที่กับพนักงานเทศบาล  
6.3 ดําเนินการตามโครงการ  
6.4 สรุปภาพถายและผลที่ไดรับเสนอผูบังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
100,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ภูมิทัศนบริเวณสาํนักงานและสองขางไดรับการปรับปรุง เกิดความมีระเบียบและสวยงาม  
2. จิตสาํนึกพนักงานเกิดการหวงแหนและมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาตอองคกร  
3. ผูมาติดตอและผูมารับบริการเกิดความประทับใจ  

 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน
ของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน คํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรม 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
150,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. เกษตรกรไดรับความรูเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชในการวางแผน 

ประกอบอาชีพและถายทอดตอไปยังชุมชนของตนเองได  
2. เกษตรกรไดรับความรูดานวิชาการเกษตร การผลิตพืช พันธุพืช วิธีการลดตนทุนผลิตพืชการรวมกลุม 

การบริหารจัดการตางๆในดานการเกษตร สามารถนําความรูมาใชเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช ซึ่งจะ สามารถ
ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน  

3. เกษตรกรไดรับแนวความคิดใหมๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางเกษตรกรดวยกัน 
เกษตรกรตางพื้นที่ เจาหนาที่ ผูนําชุมชน และหนวยงานตางๆ นํามาพัฒนาในแปลงของตนเองตอไป  

4. เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร  
5. สรางงาน สรางรายได สรางอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต  
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคายเยาวชน นําคุณธรรม  
2. หลักการและเหตุผล  

เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดี แลว 
ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวา เปน
มนุษยที่สมบูรณมีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การฝกอบรมตามโครงการคายเยาวชน นํา 
คุณธรรม เปนการพัฒนาจิตแกเด็ก เยาวชน และถือเปนหนาที่ของทุกองคกรที่จะตองใหความสําคัญเปนอันดับ 
แรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดีเปนที่ตองการของสังคม และประชาชน 
ทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขไดเดก็และเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไมที่ขาดราก
แกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได การสรางความเชื่อและความเห็น 
ใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ 
สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย 
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก ปจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มาก
ขึ้นเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังน้ัน แนวโนมการพัฒนาจึงหันมา
พัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมคายเยาวชน นําคุณธรรมขึ้น โดยมุงเนนใหเดก็และ 
เยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต ความมีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักคํา
สอนของศาสนาและสงเสริมใหรูถึงโทษภัยของยาเสพติด การเฝูาระวังภัยสังคมตางๆในสังคม  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําหลักคําสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิต  
๓.3 เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง ของ

สังคมปจจุบัน  
3.๔ เพื่อสรางความตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต  
3.๕ เพื่อปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดีไมเก่ียวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  

4. เปาหมาย  
เด็กและเยาวชน จํานวน 50 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
6.๑ ประชุมปรึกษาหารือ รวมกันระหวางผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่และบุคลากรที ่

เก่ียวของ  
6.2 แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองที่และบุคลากรที ่

เก่ียวของ  
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่การฝกอบรม พรอมกําหนดหลักสตูรตารางการฝกอบรม  
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
๖.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6.6 ประเมินโครงการ ขอดีขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
50,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา เทศบาลตําบลรูสะมิแล รวมกับผูนําตางๆในพื้นที่  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. เดก็และเยาวชนเขาใจถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม  
2. เด็กและเยาวชนสามารถนําหลักคําสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจําวัน  
3. เด็กและเยาวชนมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน  
๔. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต  
๕. เด็กและเยาวชนจิตสํานักในการทําความดีไมเก่ียวของกับอบายมุขและยาเสพติด 
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1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพื้นที่สรางสรรคและเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน  
2. หลักการและเหตุผล  

สถานการณและปญหาของเด็กและเยาวชนไดทวีความรุนแรงมากขึ้น สวนหน่ึงมาจากความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดคานิยม มีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางรวดเร็ว เด็กและ 
เยาวชนไดซึมซับแนวคิด กระแสนิยมตางๆมาเปนวิถีของตนซึ่งหลายๆแนวคิดเปนส่ิงที่ไมเหมาะสมกับสภาพ 
สังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และการขาดวจิารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกลาว ทําใหเด็กและเยาวชนไทย 
บางสวนไดรับผลกระทบโดยตรง และมีพฤติกรรมไมเหมาะสมตามวัยเส่ียงตอการกระทําผิดทางกฎหมาย รวมทั้ง 
การรักษาคุณภาพชีวติที่ดี วิชาการ กีฬา อาสาพัฒนา แขงทักษะวิชาชีพ ประกวดส่ิงประดิษฐ และขอเสนอแนะที่ 
เยาวชนตองการ มีกิจกรรมทางเลือกของเยาวชน ที่ชอบและใหความสนใจมีหลากหลายประเภท เชน กิจกรรม 
บันเทิงเนนความเพลิดเพลนิ กิจกรรมเสรมิความรู และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในขณะที่สังคมไทยควรมี พื้นที่
สรางสรรคใหเด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งองคความรูที่สอดรับกับความตองการ ของ
เยาวชนอยางตอเน่ือง จําเปนที่รัฐควรสนับสนุนและสงเสริมโครงการดังกลาว เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํา
โครงการ พื้นที่สรางสรรคและเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
มีคานยิมที่ถูกตองซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ เด็กและ เยาวชนมีพื้นที่ในการเลือกทํากิจกรรมที่ชอบ ปลกูจิตสํานึกให
เด็กและเยาวชนรักความถูกตอง ยึดมั่นในความ สัตยจริงตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ
ตนตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบธรรม ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมตระหนักถึงสังคมสวนรวม 
มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่สรางสรรคในการแสดงศักยภาพและความสามารถ  
3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักแยกแยะถูกผิดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  
๓ .3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตอตนเองและผูอื่นโดยชอบธรรม ไมคดโกง  
3.๔ เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษา  

ประโยชนสวนรวม  
3.๕ เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง ไมยอมรับพฤติกรรมที่ผดิๆ  

4. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ - เด็กและเยาวชน จํานวน 20 คน  
เชิงคุณภาพ - เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สรางสรรคในการแสดงศักยภาพและความสามารถ รูจักแยกแยะ

ถูกผิด ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตอตนเองและผูอื่นโดยชอบธรรม ไมคดโกง สรางภูมิคุมกันทาง
สังคมให เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง ไมยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ มีจิตสาธารณะและพรอมที่จะเสียสละ
ประโยชน สวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมไดอยางมีความสุข 
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
6.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการโครงการ  
๖.3 ดําเนินการตามโครงการ  
6.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
10,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลรสูะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สรางสรรคในการแสดงศักยภาพและความสามารถ  
2. เด็กและเยาวชนรูจักแยกแยะถูกผดิตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  
3. เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตอตนเองและผูอื่นโดยชอบธรรม ไมคดโกง  
4. เด็กและเยาวชนไมยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ มีคานิยมที่ถูกตอง  
5. เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือสังคม 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
       2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
2. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนสังคมมิติ ใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติตาน
ทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ บริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตาํแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก ออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี ้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index:CPI) ดังน้ัน 

จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็น ชัดเจนเปนรูปธรรม 
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความ
โปรงใส มีความเขมเขมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกร  
4. เปาหมาย  

- ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอประชาชนในพื้นที่  
- แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6. วิธีดาํเนินการ  
6.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6.2 แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.3 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.4 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.5 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖.6 ด าเนินการแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.7 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
- การบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยยดึแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเปนแนวทางในการ 

ดําเนินงานในองคกร ลดขอรองเรียนของการดําเนินงานประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบในการดําเนินงาน
ขององคกร  
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง 
โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดอืน และการมอบหมายงาน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลตามหลักคณุธรรม  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 กําหนดใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผย ขอมูลขาวสาร อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอน
การปฏิบัตงิานเกินความจ าเปน มีการ ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอยางสม่ําเสมอ 
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ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
นั้นจําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองใหความสําคัญกับบุคลากร เนื่องจากการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผล 
สัมฤทธิ์ไดตองเริ่มจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐาน 
ในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน  
3.วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสตรวจสอบได  
๓.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
3.๔ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติดานการบรหิารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย  
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี 

6. วิธีดําเนินการ  
6.๑ รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานบุคคลเพื่อใชเปนอกสารกําหนดหลักเกณฑ  
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงาน  
๖.3 ประกาศเผยแพรมาตรการดานการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. มีมาตรการที่โปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. บุคลากรปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได  
3. การบริหารงานบุคคลขององคกรเปนไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด  
4. สามารถปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจายตามระบบ E-LAAS  
2. หลักการและเหตุผล  

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-LAAS) เปนกิจกรรมที่ทาง
หนวยงานสามารถควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําาป ทั้งน้ีไดสงผูเกี่ยวของและ 
บุคลากรกองคลัง ฝายบัญชีของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขารวมฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตาม
หลักสูตรการบันทึกขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-LAAS) เพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายตามขอ 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง 
การที่เก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ  
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดความเสยีหายแกทางราชการ  

4. เปาหมาย  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ผูที่เก่ียวของในกองคลัง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
1. บันทึกการเบิกจายงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในระบบบัญชี 

คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-LAAS) ใหเปน ไปตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ เปนการควบคุมการ 
บริหารงบประมาณ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ ใหเปนตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด  

2. เปดเผยขอมูลการจัดซื้อ-จัดจางรายโครงการใหประชาชนทราบโดยผานสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )  
8. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน(E-LAAS)  

2. สามารถลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย  
3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกนัและไมเลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52  
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช 
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเกิดประโยชน สุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและ
ความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง ทาง
เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงจัดกิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยถือปฏิบัติตามคูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
3.3 เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย  
- ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแลใหเร็วข้ึน ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ

รับบริการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6. วิธีดําเนินการ  

1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่เห็นสมควรปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการ 

ใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริง  
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/สํานักในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ประชาชนพึงพอใจในการมาขอรับบริการ  
2. บุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
3. องคกรมีภาพลักษณที่ดีในสายตาประชาชน  

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงที่
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังน้ันงานบริการเปนรูปแบบหน่ึงของระบบการ
บริการสาธารณะที่ ผูบริหารและพนักงานจะตองรวมมือกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของ ประชาชนใหมากที่สุด การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ มีประสิทธภิาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน ที่ไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและความ
คุมคา สามารถลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง ทางองคการ
บริหารสวนต าบลกระโด จึงจัด กิจกรรมบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนต าบลกระโดขึ้น 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่พึงพอใจ  
3.2 เพื่อใหบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธคิีดในรูปแบบการบริการสาธารณะ 
3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐาน มีความโปรงใส สามารถวัดผลการปฏิบัติได  

4. เปาหมาย  
ประชาชนผูมารับริการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดีเปนอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

- ปรับปรุงแผนผงักําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
- ปรับปรุงแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
- จัดทําเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
- สํารวจ/จัดหาตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
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- เตรียมแบบคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกคํารองใหชัดเจน  
- จัดทําคําส่ังใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการบริการแกประชาชนทั้งเวลา 

ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
- จัดทําคําส่ังมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  

2. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ  
3. ประกาศใหประชาชนทราบตามระเบียบที่เก่ียวของ  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการอยางสะดวกรวดเร็ว  
2. บุคลากรสามารถคํานึงถึงผลของในดานการบริการสาธารณะ  
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส วัดผลการดําเนินงานได 
  

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบอํานาจใหปฏิบตัริาชการแทน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 มาตรา ๔๘ เตรส ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ขอ 4 วาง
ระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบล และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรองนายกเทศมนตร ีใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรมีอบหมาย ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดใหรองนายกเทศมนตรีตามลําดับ ที่นายกเทศมนตรีแตงตั้งไว เปนผูรักษาราชการแทนถาไมมีรอง
นายกเทศมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหปลัดเทศบาลตําบล เปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด แตงตั้งใหนายกเทศมนตรี เปนกรรมการหรือใหมอํีานาจ 
หนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกเทศมนตรีใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องน้ัน ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือ 
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ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาล หรือรองปลัด 
เทศบาล ปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง ภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการที่มีความยุงยาก จึงมีมาตรการออกคําสั่งมอบ 
อํานาจให ปฏิบัติราชการแทนตามคูมือหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหาร  
3.2 เพ่ือลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน  
๓.3 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจ  
3.๔ เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ  
4. เปาหมาย จัดทําคําส่ังมอบหมายอํานาจ ของนายกเทศมนตรใีหรองนายกเทศมนตรปีฏิบัติราชการ

แทน และนายกเทศมนตรมีอบอํานาจใหปลัดเทศบาลปฏิบัตริาชการแทน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6. วิธีดําเนินการ  

6.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามระเบียบฯและหนังสอืสั่งการ  
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวยีนใหผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ 
๖.3 ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. มีคาํสั่งมอบอํานาจใหรองนายก/ปลัดปฏิบัติราชการแทน  
2. ประชาชนไดรับความสะดวกลดขั้นตอนที่ยุงยาก  
3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
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2.4 การเชดิชูเกยีรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดาํเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชดิชเูกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.4.2 ยกยองเชดิชเูกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  
2.4.3 ยกยองเชดิชเูกียรติที่ดาํรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลพบประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  

การเขามามีสวนรวมของประชาชนเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเปนกลไกสําคญัที่จะชวยใหหนวยงานสามารถดําเนินกิจกรรม โครงการได
ตรงตามความตองการของประชาชน และเปนประโยชนกับประชาชนในภาพรวมไดมากที่สุด โดยประชาชนตอง
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในทุกระดับ ตั้งแตการรวมรับรู ขอมูลขาวสาร การ
ปรึกษาหารอืเขามามีบทบาทสรางความรวมมือ และการเสริมอํานาจซึ่งถาประชาชนมีสวนรวมต้ังแตกระบวนการ
ตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ แลวจะทําใหโครงการสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดมากที่สุด 
รวดเร็ว รวมทั้งลดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแลอีกดวย 
ทั้งนี้การจัดทําโครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลพบประชาชน จะรวมถึงการทํากิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติผู
บําเพ็ญประโยชนแกทองถ่ินในดานตางๆ อาทิเชน ดานการเกษตร ดานสุขภาพ ดานการปกครองฯลฯ ดังนั้นเพื่อ
การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตรงตามความตองการของประชาชน และถือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแก ผูบําเพ็ญประโยชนในทองถ่ินดานตางๆ เปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล ดังกลาว ตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดี เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงจัดทําโครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลพบประชาชน ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

3.๑ เพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชน ทําใหการแกไขปญหาไดตรงจุด  
3.2 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมูบานและตําบลของตนเอง 
3.3 เพื่อสรางความสมัพันธอันดีรวมกันระหวางเทศบาลตําบล สวนราชการและประชาชน  
3.4 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานตางๆอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  
3.5 เพื่อประกาศยกยองเชิดชูเกียรติผูบําเพ็ญประโยชนแกทองถิ่นในดานตางๆ  

4. เปาหมาย  
- ประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 1 – 5 – มอบประกาศเกียรติคุณแกผูบําเพ็ญประโยชนในทองถ่ินดานตางๆ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ  
6.3 ประสานงานผูนําตางๆ ในพื้นที่ เพื่อประชุมพิจารณาคัดเลือกผูบําเพ็ญประโยชนที่ควรยกยองใน 

ทองถ่ินดานตางๆ 
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6.4 ประชาสัมพันธกิจกรรมเผยแพรในสถานที่ตาง ๆ  
6.๕ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  

- การจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงปญหาและความตองการ  
- บริการจัดเก็บภาษ ี 
- ตรวจวัดความดันฟรี  
- มอบประกาศเกียรติคุณแกผูบําเพ็ญประโยชนในทองถิ่นดานตางๆ  
6.6 สรุปผลรายงานผล และประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
30,000.- บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
- ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา  
- สวนราชการในพื้นที่  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ประชาชนเสนอปญหาความตองการ  
2. ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
3. เทศบาลตําบลรูสะมิแล สวนราชการและประชาชนมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน  
4. ประชาชนไดรับบริการดานตางๆอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  
5. สรางขวัญและกําลังใจแกผูมีจิตสาธารณะบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม  

 

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเปาหมายมุงสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางเปนระบบ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหวางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับผูบริหาร โดยผูบริหารจะทําหนาที่กํากับการปฏิบัต ิ
ภารกิจใหประสบความสําเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเพื่อสรางความมั่นใจวาในแตละปองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีการปฏิบัติงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม ทั้งน้ีมาตรการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการเปนการจัดทํา 
เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือใหบุคลากรในองคกรนําไปถือปฏิบัติ  
๓.3 เพื่อเปนการพัฒนาภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการ 

ปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย  

บุคลากรปฏิบัติงานตามขอตกลงปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6. วิธีดําเนินการ  

6.๑ จัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นมีดัชนี  
ชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

6.2 นําบันทึกขอตกลงปฏิบัติราชการเสนอผูบริหารลงนาม  
๖.3 แจงเวยีนใหทุกกอง/สํานักทราบถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สํานัก เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
มีการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ  

 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เนื่องจากการกํากับ ดูแลจาก หนวยตรวจสอบเปนการ
ดําเนินงานที่สามารถกํากับ ดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยลดความเส่ียง
จากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ 
ไมวาจะเปนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป การรับการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน( LPA) และการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( ITA) ทั้งนี้เพื่อความ โปรงใส ปองกันการทุจริตในการบริหารงานของ
หนวยงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงมีมาตรการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ ในการกํากับดูแล ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที ่
กําหนดไวในกฎหมาย  
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ  
3.2 เพ่ือความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงาน  
๓ .3 เพื่อใหหนวยงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  

4. เปาหมาย  
ผลการประเมินจากหนวยตรวจสอบ  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบในการประเมินตางๆ  

- การรับการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดขุององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป - การรับการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(LPA)  

- การรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/สํานัก เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบในการประเมินตางๆ ในการกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  
 

2.5.3 ดําเนินการใหเจาหนาที่ที่รับผดิชอบดาํเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหา 
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีป่ฏบิัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
1. ชือ่โครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกไดวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมายถึง การปกครองที่เปน ธรรม 
เปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและ
คล่ีคลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธแีละพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงนําหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารยื่นคํารองเรียนผาน ชองทาง
ตางๆ ไดแก เว็ปไซตเทศบาล.ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือนรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดแตงต้ังคณะทํางานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพื่อรับผิดชอบรวมถึงคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณทีี่ไดรับแจงเรื่องรองเรียน/รอง ทุกขใหเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
3.2 เพ่ือเปนมาตรการจัดการ ในกรณทีี่ไดรับแจงเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ถือปฏิบัติเปนไปใน แนวทาง

เดียวกัน ตามขั้นตอนสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของ  
4. เปาหมาย  

แตงตั้งคณะทํางานและเจาหนาที่รับผิดชอบงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
5. พื้นทีด่ําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แตงตั้งคณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรยีน/รองทุกขถือเปนแนวทางปฏิบัต ิ 
6.3 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานใหผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสยีและประชาชน

ทั่วไปทราบผานทางสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขสามารถ 
ดําเนินการ จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขตามกระบวนการและขั้นตอนในคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของเทศบาลตําบลรูสะมิแล สอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางความรูความเขาใจใน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2. หลักการและเหตุผล การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆของรัฐ เปนสิ่งจําเปนเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสทิธทิางการเมืองไดโดยถูกตอง
กับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิ
ไดรูขอมูลขาวสาร ของราชการโดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หาก
เปดเผยแลวจะเกิด ความเสียหายตอประเทศชาติ หรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคง และจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่เพื่อที่จะปกปกรัก
ประโยชนของตนประการ หน่ึงกับสมควรคุมครองสิทธสิวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการ
ไปพรอมอีกประการหนึ่ง  
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3. วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐอยางกวางขวาง ให

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสทิธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความเปนจริง เพื่อสงเสริมใหรัฐบาล 
เปนไปโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  

2. เพื่อกําหนดขอยกเวนที่ชัดเจนสําหรับขอมูลขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปด  
3. เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการ  

4. เปาหมาย  
ประชาชนในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 ประชุมช้ีแจงใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ  
6.3 ดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่กําหนด  
6.4 สรุปผลการดําเนินการ เพื่อปรับปรุงโครงการในปตอไป  

7. ระยะเวลาที่ดาํเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
ไมมีงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ประชาชนมีโอกาสรบัรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐอยางกวางขวางให สามารถ

แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความเปนจริง เพื่อสงเสริมใหรัฐบาล เปนไปโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น  

2. รับทราบถึงกําหนดขอยกเวนที่ชัดเจนสําหรับขอมูลขาวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปด  
3. คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูล ขาวสารของราชการ 
  

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต  
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2. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให 
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกรใน 
การดําเนินงาน, สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวธิกีารดําเนินงาน,สถานทีต่ิดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือ  
คําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ,กฎ มติคณะรัฐมนตรีขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ 
แผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งน้ีเฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที ่
เก่ียวของและขอมูลขาวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังน้ัน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํามาตรการ
เผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต www.rusamilae.go.th เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่และสามารถเขาถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดงายและสะดวกขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของไดงาย  
2. เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
3. เพื่อ ใหประชาชนไดรับขาวสารไดสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุงยาก  
4. เปาหมาย ขอมูล ขาวสารที่ตองการเผยแพรใหประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกพื้นที่ที่สามารถรับขอมูลได 

6. วิธีการดําเนินการ  
จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่ตองการประชาสัมพันธทางเวบ็ไซต อาทิเชน  
- แผนพัฒนาทองถิ่น  
- งบประมาณรายจายประจําป  
- แผนดําเนินงาน  
- แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
- ขอมูลรายรับรายจาย  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
- ผลสํารวจความพึงพอใจ  
- ภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนินการ  

7. ระยะเวลาที่ดาํเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ สามารถเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเปนไปตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสาร
ของทาง ราชการ พ.ศ.2540 ดวยความโปรงใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
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3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการชองทางใชสิทธิของประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามที่กฎหมาย
กําหนด ไว เชน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงานของรัฐ เปนตน 
นอกจากน้ียังไดจัดหาขอมูลขาวสารตามที่ประชาชนมีคําขอ เวนแตเปนขอมูลขาวสารที่เขาขอยกเวนไมตอง 
เปดเผย เชน ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง เปนตน 

ประชาชนทั่วไปสามารถใชสิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอสําเนาขอมูลขาวสาร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นใน
การใหบริการขอมูลขาวสาร ไดที่ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทั้งน้ี เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงได
จัดทํามาตรการชองทางใชสิทธิของประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่และสามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดงายและสะดวกขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของไดงาย  
2. เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
3. เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารไดสะดวก รวดเรว็ ลดข้ันตอนที่ยุงยาก  

4. เปาหมาย  
ชองทางตางๆ ที่สามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
ภายในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

6. วิธีการดําเนินการ  
ชองทางใชสิทธขิองประชาชนตางๆ เชน  
- บอรดประชาสมัพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
- บอรดประชาสมัพันธในชุมชน  
- รถกระจายเสียง.  
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล  
- เว็บไซตเทศบาล.  
- เฟสบุคเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
- ตูรับฟงความคดิเห็น  
- ตูรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  
- ไลน  
- จดหมายขาว  
- จัดนิทรรศการ  
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7. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  
ทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดํานินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
สามารถเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตามชองทางตางๆ เพื่อใหประชาชน เขาถึงขอมูล ขาวสาร

ไดงาย 
 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ 
ประชาชนในทองถ่ิน 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคม  
2. หลักการและเหตุผล  

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ถือเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ 
ผูบริหารทองถิ่นไดมีนโยบายที่จะพัฒนางานดานตางๆในทองถิ่น โดยการบูรณาการทํางานรวมกันของทุกภาค
สวน ที่เก่ียวของในชุมชน การสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบานขับเคลื่อนสูการพัฒนาทองถิ่นของตน นําแผนชุมชน
สูการ ปฏิบัติเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของตน ซึ่งในการ 
ประชาคม ถือ เปนการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตางๆของชุมชนดวยตนเอง เปนเวทีของ
การพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง( ไมใชโตเถียง) เก่ียวกับขอมูล เชน การแกไขปญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนา
ชุมชน การ กําหนดขอตกลงรวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีวัตถุประสงคหรือสนใจในเรื่อง
เดียวกัน เปน การรวมตัวกันตามสถานการณหรือสภาพปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความ
ตองการ แลกเปล่ียน ความคิดเห็นของประชาชนโดยผานเวทีประชาคม ทางเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงจัดทํา 
โครงการเวที ประชาคมดังกลาวขึ้น  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพื่อใหประชาชนเสนอปญหาความตองการ  
๓.๒ เพื่อใหไดแผนงานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน  
๓.๓ เพื่อใหการบริหารงานของอบต.เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
๓.๔ เพื่อเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน และนํา 

ไปสูความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะขององคกร  
3.5 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา  

๔. เปาหมาย  
ประชาชนที่เขารวมประชาคม  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๖. วิธีการดาเนินการ/กิจกรรม  
๖ .๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
๖.๒. ประชาสัมพันธใหผูแทนประชาคมแตละหมูบานทราบ โดยออกหนังสือเรียนเชิญ  
๖.๓. จัดประชุมประชาคมตําบลรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
6.4 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ในปงบประมาณนั้นๆ  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ประชาชนรวมกันแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งใหมีการนาเสนอแผนงานและโครงการ /กิจกรรม ของ

หมูบานจัดลําดับความสําคัญเพื่อจะสามารถนาไปสูการแกปญหาที่แทจริง  
2. สงเสริมการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยาง

แทจริง  
3. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานและนําไปสูความพึ่ง

พอใจในการใหบริการสาธารณะขององคกร  
4. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาในพื้นที่ของตนเอง  

 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๑ ได 
กําหนดใหสวนราชการ ที่ไดรับคารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุงยาก หรือปญหาอื่นจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่ 
จะตองพิจารณาดาเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่อยูของบุคคลน้ัน ใหแจงผลการดําเนินการใหทราบดวย 
นอกจากน้ีมาตรา ๔๒ ไดกําหนดใหสวนราชการมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับ
กับ สวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศน้ันเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด
ความ ยุงยาก ซาซอน หรือลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขให 
เหมาะสมโดยเร็วตอไป ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกขพ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๘ ได 
กําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
สวนราชการ หรือจําเปนใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยา มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการที่เก่ียวของได 
และขอ ๑๔ กําหนดใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทกุขออกใบรับคาํรองทุกขใหแกผูรองทุกขไวเปน 
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หลักฐาน นอกจากน้ี ขอ ๒๕ ไดกําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองไปยังผูรอง
ทุกขตามระเบียบที่ คณะกรรมการกําหนดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารองทุกข การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริการใหดีข้ึน รวมทั้งเปดชองทางที่ใหประชาชนได
มีสวนรวมในการรับบริการที่เทาเทียมกันและโปรงใส ดังน้ัน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดมีมาตรการข้ันตอนและ
กระบวนการเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
๓.๒ เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการรองเรียน  
๓ .๓ เพื่อใหการบริหารงานของอบต.เปนไปดวยความโปรงใส 
๔. เปาหมาย ชองทางและขั้นตอนการรองเรียน/รองทุกข  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๖. วิธีการดําเนินการ  
จัดทําข้ันตอนกระบวนการและชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
- ตูรับเรื่องรองเรียน  
- กลองแสดงความคิดเห็น  
- ผานเว็บไซตอบต.  
- ผาน faecbook เทศบาลตาํบลรูสะมิแล  
- สายตรงผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑. มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหลากหลาย  
2. ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการรองเรียน  
๓ . การบริหารงานของเทศบาลมีความโปรงใส ตรวจสอบได  

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ ไดรับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมแจงผลการดําเนนิงานในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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2. หลักการและเหตุผล  

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อบริการประชาชนในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งคือ การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับ 
เรื่องรองเรียน/รองทุกข เพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ 
โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตองและตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อ 
ดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องรองเรียน/รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน เทศบาล
ตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดกิจกรรมแจงผลการดําเนินงานในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขขึ้น  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ  
๓.๒ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติราชการอยางถูกตอง  
๓.๓ เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงานในการแจงผลการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. เปาหมาย  
ประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๖. วิธีการดําเนินการ  
ตรวจสอบขอจริง แจงกลับไมเกิน 15 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. การปฏิบัติราชการเปนไปตามระเบียบ กฎหมายเปนธรรมกับทุกฝุาย  
๒ . ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข  

 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ  
2. หลักการและเหตุผล การพัฒนาและสรางการเรียนรูเพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน เปนสําคัญ การสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมแกไขกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปน มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลรูสะมิแล กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจาย 
อําานาจและ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําให
ประชาชนอาจจะยัง ไมทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการ 
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กระจายอํานาจ การสงเสริมกลไกภาคประชาชนโดยการมีประชาชนบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง 
สรางภูมิคุมกันให พื้นที่ตนเองและการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญ
ในการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน มาตรการแตงตั้งภาค
ประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ เปนการปฏิบัติงานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกลภาคประชาชนตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลรูสะมิแลในงานหลายๆดาน 
เชน ตัวแทนประชาคมรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตัวแทน ประชาคมรวมเปนคณะกรรมการแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เปนตน 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบขอบังคับที่กฎหมายกําหนด  
๓ .๒ เพื่อเปนการสงเสริมกลไกภาคประชาชน  
๓ .๓ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน  
3.4 เพื่อใหตัวแทนภาคประชาคมกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน  
3.5 เพื่อเปนมาตรการการปูองกันการทุจริต  

๔. เปาหมาย  
ตัวแทนประชาคมที่เขารวมเปนคณะกรรมการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๖. วิธีการดําเนินการ  
6.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชน/เวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกผูแทน  
6.2 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ  
6.3 แจงหนังสือใหผูไดรับการแตงตั้งทราบ  
6.4 จัดประชุมคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังชี้แจงบทบาทหนาที ่ 
6.5 คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับคําส่ังปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่  
6.6 รายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด และกองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล  
๒. ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิและบาททานในการมีสวนรวมของหนวยงานของตนเอง  
3. การปฏิบัติงานเปนไปตาม ระเบียบ ขอบงัคบัที่กฎหมายกําหนด  
4. ภาคประชาชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ของตนกับมาตรการ 

การปองกันการทุจริต 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ 
ดําเนินการภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลตอไป ฉะนั้นเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล มีการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเทศบาลตําบล มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธกีารที่กฎหมายกําหนด  
๓. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อ ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือไม  
3.2 เพื่อเปนการพัฒนา โดยใหยึดถือการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3.3 เพื่อใหการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเปนไปตามกระบวนการบริหารแบบมุงสัมฤทธิ ์ 

ตรงตามเปาหมายภารกิจ  
3.4 เพื่อใหเกิดกระบวนการมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการเปนการเฝูาระวังการทุจริต  
๔. เปาหมาย  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
๖. วิธีการดําเนินการ  

6.1 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ  
6.2 แจงหนังสือใหผูไดรับการแตงตั้งทราบ  
6.3 จัดประชุมคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังชี้แจงบทบาทหนาที ่ 
6.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.5 รายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด และกองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
ประชาชนมี สวนรวมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ มาตรการเฝาระวังการทุจริต ตรวจ

ติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ยึดถือ กําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สามารถวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเปนไปตามกระบวนการบริหาร 
แบบมุงสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
4.1.1 มีการจัดทืและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  
4.1.2 มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่กําหนดไว รายงานผูกํากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ น้ัน ดังน้ัน 
เพือ่ใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการ ดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชนสงูสุดในการบริหารจัดการ ทางเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
จึงมีมาตรการ แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลทราบตามระเบียบฯที ่

กําหนด  
3.3 รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด  
๔. เปาหมาย  

แตงตั้งคณะกรรมการทุกกอง/ทุกสวน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สวนราชการทุกกอง/ทุกสวน  
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๖. วิธีการดําเนินการ  
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
6.3 ผูบริหารแจงเวยีนใหทุกอง/ทุกสวน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2  
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ 

จัดทําเปนรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกรนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานให
ผูกํากับดูแลและคระกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ทุกปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  
2. ลดความเส่ียงที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดตอการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  

 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทาง ที่
สามารถดําเนินการได  
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล  
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากบั ดูแลการบริหารงบประมาณ  
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดหาประชาชนเขารวมตรวจสอบการบริหารราชการขององคกร  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล จะดําเนินกิจกรรมจัดหาประชาชนเขารวมตรวจสอบการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบล ไมวาจะเปนการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณหรือแมแตการจัดหาพัสดุ เปนตน ทั้งน้ี
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการ ในการบริหารงานดาน
ตางๆ ของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือบริหาราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน
เทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา มามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุน
ใหปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมี สวนรวมของประชาชนเกิดการตอบสนองความ
ตองการและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง  
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๓. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการดานการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสด ุ 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในงานดานตางๆ  
3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 3.4 เพื่อใหการบริหารราชการของหนวยงาน

เปนไปอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได  
๔. เปาหมาย  

ตัวแทนภาคประชาชนที่เขารวมเปนคณะกรรมการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
๖. วิธีการดําเนินการ  

6.1 คัดเลือก ตัวแทนภาคประชาชนเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการบริหารราชการดานการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสด ุ 

6.2 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ  
- แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
- แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวม  

เปนกรรมการ  
- แตงต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสด ุ 

6.3 ทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการทราบถึงอํานาจหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง  
6.4 ดําเนินงานตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวของ  
6.4 ทําการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

- แนวทางการบริหารงานบุคคล  
- ขอมูลการด าเนินโครงการและการใชงบประมาณ   
- รายงานผลการด าเนินการโครงการตามชองทางตางๆ เชน เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

6.5 รายงานใหผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด และกองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ประชาชนที่เปนตัวแทนประชาคมสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลให
สามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ การบริหารราชการของ
หนวยงาน มีความโปรงใส ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่จะเกิดข้ึนได 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจในการปฏบิัตหินาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตางพื้นที่        
2. หลักการและเหตุผล  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัต ิ
เทศบาลตําบล 2496 และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 การ ไปทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการออกไปสูโลกกวางขั้นตนของการไป
สัมผัสสิ่งที่เกิดข้ึนจริง คนในองคกร มีความรู แลกเปล่ียน ประสบการณ ปรับทัศนคติ มีแนวคิดที่กอใหเกิด
ประโยชน และนําความรู ประสบการณที่ ไดพบเห็น มาปรับใชในทองถิ่นของตน งานดานการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนงานบริหารภารกิจที่ตอบโจทยได ดีที่สุดของการกอเกิดประโยชนแก
ประชาชนในพ้ืนที่ ทําอยางไรใหประชาชนในพื้นที่อยูดี มีสุข การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนเปนการบริหารงานอยางมีประสทิธิภาพ และกอใหเกิด ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุดอยางยิ่ง งานดานบริการสาธารณะเปนอีกหน่ึงภารกิจที่เปนอํานาจหนาที่ตอง
ทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถือเปนงานที่ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญ โดยการมี
สวนรวมดานการจัดการสิ่ งแวดลอมของทุกภาคสวนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมต้ังแตการ
ประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึก การรณรงคการฝกอบรมใหความรู การลด การคัดแยก การกําจัดและนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชนใหม เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคืนความสมดุลใหกับธรรมชาติ ขยะในชุมชนก็จะลด
นอยลง โดยการดําเนินงาน ดังกลาวผานการสํารวจปริมาณ แหลงกําเนิด สภาพปญหา ทบทวนสถานการณ วาง
แผนการจัดทํายุทธศาสตรการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมกิจกรรมดานการมีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ําเสีย โดยการลดของเสียที่แหลงกําเนิด การสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการของเสียและ นํ้าเสียที่แหลงกําเนิด โดยทั้งน้ีเพ่ือมุงสงเสริมการมีสวนรวมชองชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยมีการสาํรวจสภาพปญหาของน้ําเสียในหมูบาน ฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ํา
เสียมีกิจกรรมรณรงคการใชน้ําอยางประหยัดอยางตอเนื่องเปนเปนรูปธรรม มีการสงเสริมการบัดบัดนํ้า เสียใน
ครัวเรือน มีการบันทึกขอมูลดานนํ้าเสีย ตามมาตร 80 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 เปนตน การใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราช ดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให ด าเนินการไปในทางสายกลางเพื่อใหกาวทันตอยุคสมัย การมีสวนรวม การรวมกลุม รวมกันทําชุมชน
พอเพียงเปนหน่ึงในอีกหลายแนวทางที่ควรเอาเปนแบบอยางและเปนแนวนโยบาย ทําอยางไรใหคนในชุมชนมี
ความรวมมือและชวยเหลือระหวางกันในการทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนอยางดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
และเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให เขมแข็งอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอยางเปนขั้นเปนตอน โดยคํานึงถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศตอไป เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดกําหนด
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตางพื้นที่ของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลพนักงานจาง 
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจแลกเปลี่ยนประสบการณในหลักการบริหารงานที่ดี   
3.2 เพื่อเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพียงพอ  
3.3 เพื่อการเรียนรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในองคกรมีความรักความสามัคคี  
3.5 เพื่อสรางการเรียนรูใหคนในองคกรมีความรวมมือและชวยเหลือระหวางกันและกัน  

4. เปาหมาย  
จํานวน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางในองคกร  

4. พื้นที่ดําเนินการ  
สถานที่ศึกษาดูงานที่กําหนดในโครงการ  

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ 
6.2 ติดตอประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จะเดินทางไปทัศนศึกษา  
6.3 ดําเนินการตามโครงการ  
6.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
300,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. นําประสบการณที่ไดแลกเปลี่ยนมาปรับใชในองคกรเพ่ือการบริหารงานที่ด ี 
2. นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ  
3. นําหลักการเรียนรูบริหารจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อกระตุนและสงเสริมเปนการ คืน

ความสมดุลใหกับธรรมชาติ กอเกิดแนวคิดนํามาใชประโยชนในพ้ืนที่  
4. คนในองคกรมีความรวมมือและชวยเหลือระหวางกันและกัน  
5. สรางความรัก ความสามัคคใีนหมูคณะ 

 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกาํหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด  
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสมาชิกสภาเขารวมอบรมและพัฒนาศักยภาพการทํางาน  
2. หลักการและเหตุผล  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดวย
เหตผุลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพการทํางานและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ ภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การที่สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการ  
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ปกครองสวนทองถ่ินจะทําใหสามารถเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของกับทองถ่ินเพื่อ 
พัฒนาตนองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ดังน้ัน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาเขารวมอบรมและ พัฒนา
ศักยภาพการทํางาน โดยจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่เก่ียวของไมวา จะเปน
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่ 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับจาหนาที่ 
ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานและสามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ินในระดับที่ดีข้ึนตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขาใจในการท างานตามบทบาทอํานาจหนาที ่ 
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
3.3 เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนําไปพัฒนาทองถิ่นของตน  

4. เปาหมาย  
สมาชิกสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
หนวยงานที่จัดฝกอบรม  

๖. วิธีการดําเนินการ  
6.1 ฝายบริหารงานบุคคล ปดประกาศ ประชาสัมพันธหลักสูตรที่เก่ียวของกับสมาชิกสภาทองถิ่นให ผูที่

สนใจทราบโดยทั่วกัน  
6.2 ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อสงสมาชิกสภาทองถ่ินผูที่สนใจเขารวมการฝกอบรม  
6.3 ดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวของกําหนด โดยกองงานที่รับผิดชอบ  
6.4 แจงสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรม จัดทําสรุปผลการฝกอบรม  
6.5 รายงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
50,000.-บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
ฝายบริหารงานบุคคล  
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
1. สมาชกิสภาทองถ่ินมีความเขาใจในการทํางานตามบทบาทอํานาจหนาที่  
2. สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบ  
3. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูประสบการณใหมๆ สามารถนําไปพัฒนาทองถิ่นของตน  
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมองคกรใสสะอาด ตอตานคอรรัปชั่น 2 ม 2 ต (ไมรับ ไมให ติดตาม ตรวจสอบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน 
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนในสังคมตองม ี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม
ที่ ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต 
คอรรัปชัน่ที่ไดผล ตองปลูกและปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ปูองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน ใหสมกับคําวา“องคกรใสสะอาด”การ 
เสริมสรางพลังการมีสวนรวมของชุมชนเปนสวนสําคัญในการปองกันการเกิดปญหาการทุจริตได การเผยแพร 
หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตรวมถึงการบูรณาการของทุกภาคสวนในการสราง 
เครือขายเฝาูระวังตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมใหการดําเนินการ 
เฝาระวังตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
3.2 เพื่อสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  
3.4 เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวนในการเฝาระวังตอตานการทุจริต  

4. เปาหมาย  
ทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมในการเปนเครือขายเฝูาระวังตอตานการการทุจริต คอรรัปชั่น  

5. สถานที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

๖. วิธีดําเนินงาน  
6.1 แตงตั้งตัวแทนทุกภาคสวนรวมเปนเครือขายเฝูาระวงัตอตานการทุจริต  
6.2 เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการ รวมคิด รวมพิจารณา 

รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรบัผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อความโปรงใสขององคกร  
6.3 สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบองคกรใสสะอาด 
6.4 ประชาสมัพันธ เผยแพรหลักการและแนวความคิดในการตอตานการทุจริตทางชองทางตางๆ เชน 

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ เวทีประชาคม และอื่นๆ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
3.1 ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกตอตานการทจุริต  
3.2 การบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล  
3.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน  
3.4 บูรณาการทุกภาคสวนในการเฝูาระวังตอตานการทุจริต  

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

 

                                                                  

                                    (ลงชื่อ) ...............................................ผูจัดทําแผน 
                                                                         (นางสาวเฉลิมพร  แซต้ัง) 

                                 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 
                                                                 

                                                                   
                                       (ลงช่ือ)………………………….………………..ผูสนับสนุนแผน 

                                              (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด)   
         หัวหนาสํานักปลัด 

 

                                                               
                                        (ลงชื่อ)…………………………..……………..ผูเห็นชอบแผน 
                                                 (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 

                                                          รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

                                                                           
                           (ลงช่ือ)..................................................ผูอนุมัติแผน 

          (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
           ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที ่

                    นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 


