
 

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 / -                  วันที่     30    กันยายน   2562  
เร่ือง    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

  ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจําปงบประมาณ 2562  เพื่อใชเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  2562 เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใชเปนกรอบและแนวทางการ
ดําเนินการ สรางรบบราชการใหมีความโปรงใส ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2562  รายละเอียดตามแนบ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                                                  
                                                                                            (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                                                                    นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 

                                                                    
                                                                                                              

                                                               (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด)  
                                                                                                           หัวหนาสาํนักปลัด 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                    (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                                            รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                                      
                                                                            (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                                                  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

มิติที ่๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
   1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ินและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราขการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. โครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฎิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดอบรมใหความรู ใหักับ 
สมาชิกสภา,ขาราชการ,
พนักงานจาง สามารถนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การทํางานได 
 

สามารถนําหลักธรรมาภิบาล 
 มาปรับใชในการทํางาน  

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การนําหลักธรรมา 
ภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน  

2.  โครงการสงเสริมใหปฎิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง 
ทองถ่ิน และ ประมวล
จริยธรรมของขาราชการ 
การเมืองทองถิ่นฝายสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

1.จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับประมวลจริยธรรม
และกําหนดบทลงโทษใน
กรณีไมทําตามประมวล
จริยธรรม  

1. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
การเมืองทองถ่ินไดรับทราบถึงขอ
ปฎิบัติในประมวลจริยธรรม 
2. จัดประชุมเพื่อใหขาราชการ
การไดรับทราบขอปฎิบัติใน
ประมวลจริยธรรม 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การประชุมขาราชการ/
พนักงานจาง เพื่อให
รับทราบถึงขอปฏิบัติ
ในประมวลจริยธรรม 
 

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

1.จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับประมวลจริยธรรม
และกําหนดบทลงโทษใน
กรณีไมทําตามประมวล
จริยธรรม  

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

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การประชุมขาราชการ/
พนักงานจาง เพื่อให
รับทราบถึงขอปฏิบัติ
ในประมวลจริยธรรม 
 

2. โครงการยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

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

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

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

3. โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการเสีย
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ประชาชนตําบลรูสะมิแล 
 

ประชาชนในตําบลรูสะมิแลมี
ความตระหนักและรูหนาที่ของ
ตนเองในการชําระภาษี 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การนําหลักธรรมา 
ภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน  

4. โครงการปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

คณะผูบริหาร,สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลรูสะมิแล 
 

สามารถรณรงคใหประชาชนปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขียวใหกับตําบล
รูสะมิแล เปนการสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 

เปนไปตามตัวช้ีวัด  
สามารถสรางจิตสํานึก
ในการรักษาสมบัติ 
สาธารณะของชาติ ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และปาไม  

 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
          2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. โครงการมาตรการ
ประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ปหระกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 

สามารถประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร เพื่อความ
โปรงใส โดยยึดแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในองคกร  

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

2. มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคณุธรรม 

จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคล ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

มีมาตรการที่โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

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

3. กิจกรรมควบคุมการเบิก
จายเงินตามระบบ  
E-LAAS 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ผูที่
เก่ียวของในกองคลัง 

บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
การปฎิบัติงานในระบบบัยชี
คอมพวิเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
ระบบ E-LAAS 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถลดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ 
 

4. กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ใหเร็วขึ้น ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการมาขอรับ
บริการ องคกรมี
ภาพลักษณที่ดีในสายตา
ประชาชน 

5. กิจกรรมบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี 

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

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

5. มาตราการออกคําสั่งมอบ
อํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทน 

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

เปนไปตามตัวชี้วัด  
มีคําสั่งมอบหมายงาน 
ในการปฏิบัติราชการที่
ชัดเจนตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

6. โครงการเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล พบประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ หมูที่  
1-6 ตําบลรูสะมิแล  

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

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถทราบถึงปญหา
และความตองการของ
ประชาชน 

7. มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบ 

ผลการประเมินจาก
หนวยงานตรวจสอบ 

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

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

8. มาตรการแตงตั้ง
คณะทํางานประจําศูนยรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

แตงตั้งคณะทํางานและ
เจาหนาที่รับผิดชอบงาน
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

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

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

 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
          3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

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

จัดประชุมเพื่อใหความรู
เก่ียวกับ พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 
2540  

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

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
ประชุมเพื่อใหความรูแก
ประชาชน ตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2540 
 

 
 
 



 

-6- 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

2. มาตรการชองทางการใช
สิทธิของประชาชน 

จํานวนชองทางในการ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ 5 ชองทางขึ้นไป 
 

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

 

เปนไปตามตัวชี้วัด มี
ชองทางในการรับเรื่อง
รองเรยีน  5 ชองทาง 
ข้ึนไป 

 

3. โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบลรูสะมิแล 
 

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

ประชาชนสามารถเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ินและ
เสนอแนวทางในการเสนอ
โครงการเพ่ือรวมรับฟงปญหา
และความตองการของชุมชนใน
ตําบลรูสะมิแล เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการ
จัดประชาคมหมูบานเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

4. มาตรการข้ันตอนและ
กระบวนการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

- จัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 
- จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น
และแจงเหตุทุจริต 
- คําส่ังมอบหมายงาน
เจาหนาที่ประจําศูนย 
รับเรื่องราวรองทุกข 
 

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

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

5. กิจกรรมแจงผลการ
ดําเนินงานในการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
 

ประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกข 

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
แจงกลับไมเกิน 15 วัน 

6. จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางและ แผนการใช
จายเงินใหประชาชนทราบ 

ประชาสัมพันธแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และแผนการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ทราบ 
 

ประชาชนสามารถรับทราบ
ขอมูลแผนการจดัซื้อจัดจาง 
และแผนการใชจายเงินทาง
ประกาศและทางเวปไซต 

เปนไปตามตัวชี้วัด 
สามารถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบขอมูล
แผนการจัดซื้อจัดจาง 
และแผนการใชจายเงิน
ทางประกาศและเวปไซต
หนวยงาน 
 

 
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

1. มาตรการแตงตั้ง
คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

จัดทําแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของแตละ
กอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

มีแผนการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของแตละกอง 

เปนไปตามตัวช้ีวัด มี
การจัดทําแผนการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน และมีการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในเพื่อลดการ
ทุจริตฯในหนวยงาน 
 
 

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

ประชาสัมพันธการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ทางประกาศ 
และเวปไซตหนวยงาน 

ประชาชนสามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ทางประกาศ และเวป
ไซตหนวยงาน 

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

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 

3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางและ แผนการใช
จายเงินใหประชาชนทราบ 

ประชาสัมพันธแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และแผนการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ทราบ 
 

ประชาชนสามารถรับทราบขอมูล
แผนการจัดซื้อจัดจาง และ
แผนการใชจายเงินทางประกาศ
และทางเวปไซต 

เปนไปตามตัวช้ีวัด 
สามารถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ
ขอมูลแผนการจัดซื้อ
จัดจาง และแผนการใช
จายเงินทางประกาศ
และเวปไซตหนวยงาน 
 
 
 

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

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

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  พนักงานจาง 
สามารถยกระดับความรูดาน
กฎหมายและมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริต  

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

 
 
 
 
 
 



 

    

                                                                                                                                                   

 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามแผนปฏบิัติการปองกนัการทุจริต ประจําป 2562  

(รอบ 12 เดือน) 

 

ของ 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อาํเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี

  

  



 

คํานํา 

  เอกสารฉบับน้ีเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการนิเทศเสนอใหคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ประจําป 2562 (รอบ 12 เดือน) และ ประจําป 2563 (รอบ 6 เดือน) ไดรับทราบเก่ียวกับการดําเนินงาน  เพื่อแสดง
ถึงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตดวยการดําเนินโครงการ 
กิจกรรม และมาตรการที่เกี่ยวของกับการสรางระบบการปองกันการทุจริตตามกระบวนการแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565) กรอบแนวทาง 4 มิติ  ดังน้ี    
  มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
  มิติที่ 3 การสงเสริมทบทวนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
  มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 
 

  ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามแผนดังกลาว เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงตองมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) และ ป 2563 (รอบ 6 เดือน)เพื่อใหทราบถึง

การดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานดานการ

ปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกิดความสุจริตโปรงใส

อยางแทจริง  

                 เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
                    อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป 2562  
(รอบ 12 เดือน)  

ณ เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
.................................................. 

 

ขอมูลแนะนาํเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ประวัติหนวยงาน 

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ .ศ .๒๕๔๖ มาตรา ๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ .ศ  ๒๕๕๔  จัดตั้งเปนเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนตําบล ๑ ใน ๑๐ ของ
อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี   
 

ที่ตั้ง 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีระยะหางจากอําเภอเมืองปตตานี และเทศบาลเมืองปตตานี ไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๓  กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จํานวน ๖ หมูบาน แบงเขตการ
เลือกตั้งออกเปน ๒ เขต มีเน้ือที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๓.๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๘,๔๓๗  ไร 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ จด อาวไทย 

 ทิศใต  จด ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 ทิศตะวันออก จด เทศบาลเมืองปตตานี 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 
 

เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล   มีหมูบานอยูในเขตการปกครอง  จํานวน ๒  เขต  ๖ หมูบาน  คือ 

 เขต 1 ประกอบดวย 

           หมูที่ 1 บานรูสะมิแล (บางสวน) 
           หมูที่ 2 บานบางปลาหมอ 

           หมทูี่ 6 บานสวนสมเด็จ 

เขตที่ 2 ประกอบดวย 

           หมูที่ 1 บานรูสะมิแล (บางสวน) 
           หมูที่ 3 บานดอนรัก 

           หมูที่ 4 บานงาแม 
           หมูที่ 5 บานโคกมวง 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ   เปนท่ีราบชายฝงทะเล สภาพดินเปนหาดโคลนเลน  เน่ืองจากอยูในบริเวณแนวปากแมนํ้าปตตานี 
 

ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากตําบลรูสะมิแล  ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองปตตานี และอยูติดกับฝงทะเลอาวไทย  จึงทําใหมี
ลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น  และมีเพียง  ๒  ฤดูกาล  คือ 
  ๑.  ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง  เดือนเมษายน อากาศจะรอนที่สุดในเดือนเมษายน  
แตเน่ืองจากตําบลรูสะมิแลอยูติดกับอาวไทยฝงตะวันออก จึงทําใหสภาพอากาศไมรอนมากนัก 
  ๒.  ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม  ถึง เดือนมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกตอเนื่องกัน และโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเปนบางชวง 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ ๒,๐๘๓ ม.ม. และมีฝนตกประมาณปละ ๑๕๖ วัน  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปจะมีฝนตกมากท่ีสุด 
 

จํานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

 จํานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล   ประชากรในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  9 ,938 หลังคาเรือน  มีประชากรรวม 21,694 คน แยกเปน  
ผูชาย จํานวน 9,237 คน ผูหญิง จํานวน 12,457  คน  มีความหนาแนนเฉล่ีย ๑,๓๐๖  (จํานวนประชากร/จํานวนเน้ือ
ที่)  ประชากรประมาณรอยละ  ๙๓  นับถือศาสนาอิสลาม 

ตารางแสดงจํานวนประชากรภายในเขตตําบลรูสะมิแล 
 

 
พื้นที ่

จํานวนประชากร 
ชาย หญงิ รวม หลังคาเรือน 

หมูที่  ๑  บานรูสะมิแล 
หมูที่  ๒  บานบางปลาหมอ 
หมูที่  ๓  บานดอนรัก 
หมูที่  ๔  บานงาแม 
หมูที่  ๕  บานโคกมวง 
หมูที่  ๖  บานสวนสมเด็จ 

๒,523 
๔73 
311 
๘61 

๒,097 
๒,972 

๒,761 
517 
๒98 
๙37 

๒,275 
5,669 

5,276 
๙90 
609 

๑,798 
๔,372 
8,641 

2,452 
๑85 
๑47 

1,121 
๑,984 
4,038 

รวม 9,237 12,457 21,694 9,938 
 
         ขอมูล  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  ๒๕62  

                                                            สํานักบริหารการทะเบียน  อําเภอเมืองปตตานี 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชพีของประชากร   
 ตําบลรูสะมิแล เปนตําบลที่มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบชายฝงทะเล และมีเขตพื้นที่ติดตอกับเทศบาลเมือง
ปตตานี การประกอบอาชีพของประชากรจึงมีความหลากหลาย และสามารถแบงเปนสดัสวนไดโดยประมาณ  คือ 
  อาชีพรับจาง   จํานวน  ๕๐    % 
                     อาชีพคาขาย   จํานวน  ๓๐ % 
  อาชีพการประมงชายฝง  จํานวน  ๑๕ % 
  อาชีพอ่ืนๆ   จํานวน  ๑๕ % 
 

สภาพทางสังคม 
๑.  การศึกษาในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล   มีสถานศึกษา  ดงันี ้
  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๔  แหง 
   - โรงเรียนบานรูสะมิแล    หมูที่  ๑ 
   - โรงเรียนบานบางปลาหมอ   หมูที่  ๒ 
   - โรงเรียนอนุบาลปตตานี   หมูที่  ๕ 
   - โรงเรียนอนุบาลสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  หมูที่  ๖ 
 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  4  แหง 
   - โรงเรียนเจริญศรีศึกษา  หมูที่  ๕  (เอกชน) 
   - โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา  หมูที่ 5 (เอกชน) 
   - โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  หมูที่  ๖ 
  - โรงเรียนราชประชานุเคราะห ที่ ๔๐ จังหวัดปตตานี        หมูที ่ ๑ 
 

               มหาวิทยาลัย     จํานวน    ๓      แหง 
   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี    หมูที่  ๖ 
   - มหาวิทยาลัยสงฆ  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   หมูที่  ๖ 
   - วิทยาลยัชุมชนปตตานี       หมูที่ ๖ 
 

 อื่น ๆ  จํานวน  ๒  แหง 
   - ศูนยการเรียนรูชุมชนประจําตําบลรูสะมิแล   หมูที่ ๖ 
   - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   (จํานวน  ๖ หมูบาน ) 
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ผูบริหาร 
 1.นายบันเทิง  ลองจันทร   ปลัดปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง  รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายศิริทร  ทองออน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
2. นายอาบูบากา  เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
3. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต 1 (จากซายไปขวา) 
1. นายสุรเดช  เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายเรียม  แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
3. นายอุมาร  อุมะ  (เสียชีวติ) สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
3. นายอับดือกอเดร  สาเหาะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4. นายอิสมาแอ  เด็งซ ี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
 

 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต 2 (จากซายไปขวา) 
1. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
3. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
4. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
5. นายศิริทร  ทองออน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
6. นายอาบูบากา  เปาะกา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
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สํานักปลัดเทศบาล  
1. นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
2. นายบือราเฮง  แวอารง  ตําแหนง   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. นางสาวอัจราภรณ  ศิลปะ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
5. นางศริิลักษณ  ชูอองสกุล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
6. นางศศิธร  คํามุลนา  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 
7. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง ตําแหนง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
8. นายภีมเดช  ลาหมัน  ตําแหนง  เจาพนักงานเทศกิจ 
9. นายขจร  กําลดพิศ  ตําแหนง  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
10. นายมาโนช  ชินเกียรจิสกุล ตําแหนง   นิติการ 

 

 
 

กองคลัง 
1. นายเสะยูนุ  เสะอาลี   ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลงั 
2. นางสาวมนฤดี  แกวขวญัเพชร  ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
3. นางสาวดารารัตน  ขําเปลี่ยน  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ 
4. นางแวตีปะห  กาซอ   ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 
5. นางสาววลีพร  หิรัญสาลี  ตําแหนง   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
6. นางสาวปริชญา  วเิศษสุวรรณภมู ิ ตําแหนง   นักวชิาการเงินและบัญชี 
7.นางฐิติยาภรณ  นุยมาก   ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
8. นางสาวอารี  คลายกุง   ตําแหนง  เจาพนักงานธรุการ 
9. นางสาวสุนทรียา  อาแว  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

 
 
 



 

-7- 
 

 
 

 
กองชาง 
1. นายภูรพล  วานิชรักษ   ตําแหนง     ผูอํานวยการกองชาง 
2. นางสาวสไรดา  เสกเมธี  ตําแหนง     เจาพนักงานธุรการ 
3. นางภัทรลักษณ  ประดับ ตําแหนง     หัวหนาฝายการโยธา 
4. นายอภิรัฐ  นภโสณาร      ตําแหนง     นายชางโยธา 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1. นายบันเทิง  ลองจันทร    ตําแหนง  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
2.นางสาวถวิกามาส  เสาะสุวรรณ     ตําแหนง    เจาพนักงานสาธารณสุข 
3.นางสาวสูไลดา  ยากาจิ          ตําแหนง    นักวิชาการสุขาภิบาล 
4. นางสาววลีพรรณ  สังขทอง     ตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ 
 

 
 

กองการศึกษา 
1. นางดวงพร  คงใหม  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองการศึกษา 
2. นางสาวพัศจิกานย  กําลังมาก ตําแหนง   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
3. นายซุลกิฟหลี  รอเกตุ  ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวเจะปาตีเมาะ  เจะเด็ง ตําแหนง   คร ู
5. นางฮัพเซาะห  มะสาและ ตําแหนง  ครู 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการตามแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 

ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ป 2562 
 (รอบ 12 เดือน) 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
ป 2562 (รอบ 12 เดือน) 

…………………….. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของตําบลรูสะมิแล ในรอบ 12 เดือน  

โดยจําแนกเปน4 มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
  มิติที่ 3 การสงเสริมทบทวนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
  มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร/ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน/และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

            1. โครงการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2562-2564) 
                      2.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ 2562 
                       3. มาตรการ”สงเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                       4. โครงการอบรมใหความรู เรื่องผลประโยชนทับซอน  ใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมจัดทําคูมือเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน                   
   
1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักปกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
                    1. โครงการคาราวานรวมใจตอตานการทุจรติคอรัปช่ัน (ไมไดดําเนินการ) 
                    2. กิจกรรมจิตอาสาสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แหลง
ทองเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 
                     3. โครงการฝกอบรมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
                     1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชนตําบลรูสะมิแล 
                     2. โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสุข (โตไปไมโกง) 
                     3. กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              
มิติที่ 1 โครงการที่ไดดําเนินการแลว  รวม  6  โครงการ  / 1 มาตรการ / 2 กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิติที่ 1 

การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
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ผลการดําเนินงานตามมิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
  1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร/
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น/และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (1) โครงการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2562-
2564)  
งบประมาณ   - ไมใชงบประมาณ - 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 เพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินงานปองกันการทุจริตภายในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
โดยรวบรวมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมชองภาค
ประชาชน การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  

    
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1. เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน  ทองถิ่น  
 2. เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ ฝาย
บริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  
 3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง ประชาชน
ในทองถ่ิน มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต 
(Anti–Corruption)  
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 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good  
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
 3. ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องคกร  
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวงัการทุจริต  
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การ   
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน ปองกัน  
การทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน การเฝา ระวัง
การทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
  (1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ 2562 
  (1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ประจําปงบประมาณ 2562 
งบประมาณ  291,165.- บาท 
การดําเนินงาน  
  เทศบาลตาํบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีการอบรมใหความรู แกขาราชการและพนักงานเทศบาล 
โดยไดจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะความเขาใจนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณระหวางกัน โดยศึกษาดูงานจากองคกร 
หรือชุมชนตางๆที่ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับและสามารถเปนตัวอยางนําไปปฏิบัติไดจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
  บุคลากรเมื่อไดเขารับการอบรมการเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู มีความรูความสามารถประมวล
ความรู ในดานตางๆ เพื่อนําประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ รวมทั้ง 
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มี 
ประสทิธภิาพ อีกทั้งยังปลูกฝงใหเกิดการทําความแบบโปรงใส ไรการทุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม 
 

   
 

        (2) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศนประจําปบ
ประมาณ  2562 บริห 
งบประมาณ  64,470.- บาท 
การดําเนินงาน  
าชการการเมืาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีการอบรมใหความรู แกขาราชการและพนักงานเทศบาล 
โดยไดจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศน เพื่อใหผู
เขารับการอบรมและศึกษาดูงานไดเพิ่มพูนความรูและทักษะความเขาใจในนโยบายและทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
และการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาพื้นที่  
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ผลการดําเนินงาน 
  บุคลากรเมื่อไดเขารับการอบรมการเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู มีความรูความสามารถประมวล
ความรู ในดานตางๆ เพื่อนําประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ รวมทั้ง 
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มี 
ประสทิธภิาพ อีกทั้งยังปลูกฝงใหเกิดการทําความแบบโปรงใส ไรการทุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม 
 

   
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 (1)  มาตรการ”สงเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
งบประมาณ   - ไมใชงบประมาณ –        ประจําของ  

การดําเนินงานคเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีการอบรมตามประมวลจริยธรรม และไดจัดทําคูมือประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรอง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

มีการจัดอบรม ใหความรูแกพนักงานตามคูมือประมวลจริยธรรมขาราชการและ พนักงานจาง 
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นทองถิ่  
 

 

 

 

 
 
 
 

มีการจัดทําคูมือประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

มีการจัดทําคูมือประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 



 

-16- 

 

 

 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและค วามตระหนักในการปฏิบัติราชกา    

 นาจ 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอนัเปนการขัดกันแหงผลประโยชนทับซอน 
    (1) โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน ใหกับขาราชการและพนักงานเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล พรอมจัดทําคูมือเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

มีการจัดประชุม อบรม ใหความรูแกพนักงานตามคูมือประมวลจริยธรรมขาราชการ 
ฝายการเมืองทองถิ่น ฝายสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อบรมพนักงานตามคูมือเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
          (1) โครงการคาราวานรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
                          - ไมไดดําเนินโครงการ-      
 

1.2.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 (1) กิจกรรมจิตอาสาสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม แหลงทองเที่ยว และปรับปรุง
ภูมิทัศนในชุมชน 
งบประมาณ   - ไมใชงบประมาณ –        ประจําของ  

การดําเนินงานคเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  

   

บังเกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทําคูมือเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
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(1) โครงการอนุรักษทะเลโลกพัฒนาชายหาดรูสะมิแลรวมกับบริษัทหาดทิพย จํากัด (มหาชน) 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ปงบประมาณ  2562 
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 (2) โครงการตลาดนัดรูสะมิแลสะอาด รวมกับหาดทิพย 
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(3) โครงการจิตอาสารูสะมิแล พัฒนาคูคลอง ประจําปงบประมาณ 2562 
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 (4)  โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ
เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 รอบ ปงบประมาณ 2562 
 

   
 

   
 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
บประมาณ  29,725.- บาท 
วิธดีําเนินการ   1. ประชุมกลุมเพื่อรวมกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 
          2. ศึกษาดูงาน ณ แหลงเรียนรูในสถานศึกษาหรือศูนยเกษตรชุมชน 
                   3. ฝกอบรม สรางโรงเรือน เตรียมวสัดุและดาํเนินการเพาะเห็ด 
                   4. ดูแล บํารุงรักษา และเก็บผลผลิต โดยใช 4 หลัก คือ อาหาร จําหนาย แจกจาย แปรรูป 
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ผลการดําเนินงาน 
         1. นอมนําหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 มาใชในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวติประจําวัน 
                  2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการประกอบอาชีพการเกษตร เกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และ
สรางรายไดใหกับครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตองครบถวน และสามารถนําไปปฎิบัติไดจริง 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
        (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชนตําบลรูสะมิแล 
   - ไมไดดําเนินกิจกรรม- 
 
 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
  (1) โครงการคายเยาวชนรกัประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสขุ (โตไปไมโกง) 
บประมาณ  30,000.- บาท 
วิธดีําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีการอบรมใหความรูความเขาถึงสาระความสําคัญของประชาธปิไตย 
และตระหนักถึงความสําคัญของสิทิเสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ และสงเสริมคานิยมโต
ไปไมโกง เพื่อตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในสังคม  
ผลการดําเนินงาน 
 เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงสาระความสําคัญของประชาธิปไตยและตระหนักถึงความสําคัญของสิทิเสรีภาพ
ของเยาวชน ในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ และสงเสริมคานิยมโตไปไมโกง เพื่อตอตานการทุจริตคอรัปชั่นใน
สังคม  
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ภาพประกอบโครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสุข (โตไปไมโกง) 
 

 
 

    
 

     

                     
 
 (3) โครงการเยาวชนจิตอาสาตําบลรูสะมิแล เพื่อสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 โครงการจิตอาสา มอ.รักษชายหาดรสูะมิแล เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
ปงบประมาณ  2562 
บประมาณ   - ไมใชงบประมาณ - 
วิธดีําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดรวมกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําโครงการจิต
อาสา มอ.รักษชายหาดรูสะมิแล ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการซึ่งเปนเยาวชนในตําบลรูสะมิแล 
ไดมีความสามัคคีกันและเห็นความสําคัญของการอนุรกัษชายหาดและส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในเขตตําบล
รูสะมิแล รวมทั้งเปนการสรางจิตสํานึกการชวยเหลือสังคม และสํานึกรักบานเกิด 
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ผลการดําเนินงาน 
 ชายหาดรูสะมิแล มีความสะอาด สวยงามนาทองเที่ยว สามารถลดขยะที่มีอยูบริเวณชายหาด ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ตลอดจนสรางจิตสํานึกการอนุรักษทะเล และการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในตําบลรูสะมิแล  
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิติที่ 2 

การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

            1. มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ 
                     1. มาตรการสรางความปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
                     2. มาตรการออกคําส่ัง มอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 
                     1. มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายงบประมาณ 
                     2. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
                     3. มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชย 
 2.3 มาตราการการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักกการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี              
                     1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 
                     2. มาตรการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
                     3. มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                     4. มาตรการออกคําสั่ง มอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
                     1. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
                     2 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
                     3. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
                    1. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฎิบัติราชการ 
                    2. มาตรการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
                    3. มาตรการ แตงต้ัง ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
                     4. มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา  
เจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล วาทุจริตและปฎิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 
มิติที่ 2 โครงการที่ไดดําเนินการแลว  รวม  1  โครงการ  / 11 มาตรการ / 3 กิจกรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 (1) มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
การดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แสดงเจตนารมณอยางเปดเผยใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิ
แล เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักของเทศบาล รับแจงเบาะแส รับ
รองเรียนการคอรัปชั่น ใหมีผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแสขอรองเรีนการกระทําที่มีขอสงสัยวาเปนการทุจริตคอรัปชั่นทั้ง
ทางตรงและทางออม หรือโดยผานชองทางรับเร่ืองที่ไดกําหนดไว โดยผูรองเรียนตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจง
เบาะแส หรือขอรองเรียน 
 - แจงผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
 - แจงผานชองทาง เวป็ไซค เฟสบุค ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 - แจงผานหายเลขโทรศัพท 073-460190-1 
          - แจงผานตูรับเรื่องราวรองทุกข  
 - แจงทางไปรษณีย จาหนาถึง นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล            
           188/141 หมูที่ 6 ถนนสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000   
 

 
 
 



 

-28- 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรมีการปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย สุจรติ มีการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ถูกตอง มีความพรอมที่จะใหการ
ตรวจสอบ มีความโปรงใส มีมาตรฐานการปฎิบัติงานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการปฎิบัติหนาที่โดยยึดถือ ระเบียบ 
กฎหมาย ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล สามารถแสดง
จํานวนขอรองเรียนของประชาชนผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดและประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยประชาชนสามารถรองเรียนผานชองทางตางๆดังน้ี 
ชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
1. ชองทางรองเรียนผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
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2. ชองทางการรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองทุกข 

   

3. ชองทางรับเรื่องรองเรียนผาน Facebook เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                  

4. ชองทางรับเรื่องรองเรียนผานเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล www.rusamilae.go.th 

    
5. ชองทางรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท 
 

 

หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน  

 

073 – 460190-1 
 

สํานักปลัด 0-7346-0173 

กองคลัง 073 – 460173 

กองชาง 0-7346-0174 

กองการศึกษา 0-7346-0206 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 0-7346-0176 

หมายเลขโทรสาร   FAX 073 – 460173 
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6. ชองทางรองเรียนผานไลน 

   
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฎิบัติราชการ  
1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ    - ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ 
 มีการกําหนดนโยบาย แผนอัตรากําลงั 3 ป และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับ
เปาหมาย พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการวางแผนและบริหารกําลังคน และมีการสรางเสริมพัฒนา
ตลอดจนความตอเนื่องของการบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินการ 
 เจาหนาที่บริหารงานบุคคลสามารถปฎิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล มีเอกสารหลักฐาน
ในการดําเนินการตางๆ ไดแก การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ การดําเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลงั การดําเนินการเมื่อมีตําแหนงวาง มีแผนัฒนาบุคลากร การฝกอบรมบุคลากร การสงเสริม
พัฒนาความรูงานที่สัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ ไดมีการนําประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมมาใชบังคับกับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
มีแผนพัฒนาบุคลากร/มีแผนอัตรากําลัง 3ป/การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 3 ป 
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มีการประชาสัมพันธแผนอัตรากําลัง 3 ป/การรับโอนยาย / ผานเว ปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

   

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
1. โครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามระบบ  E-LAAS 
งบประมาณ    - ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ 
 เจาหนาที่งบประมาณมีการติดตามเรื่องการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม กองคลัง มีระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-
laas ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัดทํารายงานการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําป การเบิกจายงบประมาณในขอบัญญัติ มีการจัดทําแผนการใชจายเงิน รายงานรับ-จายเงินสดประจําเดือน 
ทะเบียนรายรรับ-รายจาย ฎีกาเบิกจายเงิน เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามแผนการใชจายเงินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล สามารถบริหารการเงินและการบัญชีควบคุมรายจายตาม งบประมาณแยก
หมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว ครบถวนถูกตอง 
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2.โครงการ กิจกรรมควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ระบบ : e-GP 
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ – 
การดําเนินการ 
 การจัดซื้อจัดจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบดวยความสุจริต คุมคากอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐและสอดคลองกับความคุมคา โปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 
           - จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐน้ันดวย หากไมไดประกาศเผยแพรแผนโครงการใดในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะ
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได 
 - จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสราง 
หลักเกณฑที่ตองคํานึงถึงการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หามกําหนดใกลเคียงยี่หอใดยี่หอหน่ึงหรือผูขายราย
หน่ึงรายใดโดยเฉพาะ เวนแตมียี่หอเดียว หรือตองใชอะไหลของยี่หอใด ใหระบุยี่หอน้ันได โดยคํานึงถึงดานเทคนิค 
คุณภาพ วัตถุประสงค 
 - การจัดทําราคากลาง 
 - การทํารายงานขอซื้อขอจาง 
 - ดําเนินการจัดหา 
 - ขออนุมัติส่ังซื้อสั่งจาง 
 - การทําสญัญา 
 - การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ผลการดําเนินการ 
 1. เกิดความสะดวกแกผูปฎิบัติหนาที่ดานการจัดซื้อจัดจาง 
 2. ไดพัสดุตรงตามวัตถุประสงค คุมคา 
 3. ภาคประชาชน และผูประกอบการมีโอกาสเขามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอตอการยื่น
ขอเสนอ มีหลักฐานการดาํเนินงานชัดเจนและมีการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
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3. มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง ผานเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล  www.rusamilae.go.th 
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ   
 กองคลังเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการ จัดทําแผน และจัดทําสรุปผล มีการจัดระบบและชองทางการ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณประจําป ไดแก ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง/กรณีตกลงราคา 
ผูยื่นซอง/กรณตีกลงราคา  ผูไดรับการคัดเลือก มีการระบุวิธกีารจัดซื้อจัดจาง และมีการแสดงเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ 
นําสงประกาศ เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน   
ผลการดําเนินการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐดานการ
เปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ไมมี
ปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง  
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2.3 มาตรการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  มาตรการยกระดับการปฎิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(1) กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

งบประมาณ   - ไมใชงบประมาณ – 
การดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
เปดเผย ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอราชการ 
ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการใหบริการโดยการลดขั้นตอนการ ทํางาน
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนตรวจสอบความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในหรือประเมินประสิทธิผล 
กระบวนการทํางานในการบริการประชาชนใหมีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว กระชับ และ เสมอภาค การลด 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และ ถูกตอง  การบริการใหประชาชนมี ความ
พึงพอใจและประทับใจในการใหบริการของพนักงานหรือ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ ดวย
ความเปนธรรม มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชนที่มารับบริการของ เทศบาลตําบลรูสะมิแบ  การปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีแนวทางการแกปญหา เปาหมาย ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลรู
สะมิแล และผูมาติดตอราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติราชการ 
 
 

 
         
 

                 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานสํานักปลัด แผนผังแสดงข้ันตอนการปฎิบัติงานกอง
คลัง 
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กิจกรม ควบคุมการการจัด    ซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ  
 
 

                 
 

 
 
 

            
 

2. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ -             
การดําเนินงาน   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหนาที่ราชการ   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน     
             ปลัดเทศบาล 
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังผูรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดทําคาํสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติกองชาง แผนผงัแสดงขั้นตอนการปฏิบัตกิองการศึกษา 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวรองทุกข 
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ผลการดําเนินงาน   
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการบริหารกิจการที่ดี มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตอหนวยงาน การ
ปฏิบัติงานจึงมีการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  กระจายอํานาจใน
การปฏิบัติงานราชการ และความรับผิดชอบอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่ง การ
ปฏิบัติงานในองคกรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
1.คําส่ังการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ใหปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลปฏิบัติราชการแทน 
 

    
 

2. คําสั่งการมอบอํานาจหนาที่ใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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3. คําสั่งแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการ 
 

 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
1. โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร ในการปฎิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562  
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ -             
การดําเนินงาน   
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร ในการ
ปฎิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเสริมสราง
ประสทิธภิาพและเชิดชูเกียรตคิุณของพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และประชาชนในตําบล 
รูสะมิแล ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู  ตลอดจนเปนเกียรติประวัติและสรางขวัญ
กําลังใจ เพ่ือการยกยองเชิดชูเกียรตพินักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอ
สวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
วิธกีารคัดเลือก 

 1.เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหทุกคนไดทราบ 
 3. แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป  
 4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และ
ประชาชนทั่วไป ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําป  2562 
 5. มอบประกาศกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลภายในและภายนอกองคกร 
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ผลการดําเนินงาน   
 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และประชาชนทั่วไป มีความภาคภูมิใจในการไดรับ

การเชิดชูเกียรต ิเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานตอไป 
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กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร 
         

         นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  
ไดมอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงวา  นางสาวดารารัตน  ขําเปล่ียน  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ และ 
นายณรงคศักดิ์  พรอมมูล ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป เปนผูอุทิศตน เวลา และความเสียสละอันเปนประโยชนสวน
รวมในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชนรวมกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ใน
การบริการสาธารณะดวยความเสียสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 
 

  
 

 

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองคกร 
         

         นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  
ไดมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวา  นางธัญยพร  สงสุวรรณ ตําแหนง ผูแทนหมูบาน/ชุมชน เปนผูอุทิศตนเวลา และ
ความเสียสละอันเปนประโยชนสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน รวมกับเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณะดวยความเสยีสละ ทุมเท  
และมีจิตอาสา 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
งบประมาณ – ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินงาน    
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกขในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล และคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกขในการใหบริการสาธารณะ  โดยมี
หนาที่รับเรื่องราวรองทุกขใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน  
ผลการดําเนินงาน  
 1. ผูบริหาร/พนักงานตื่นตัวและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  
 2. รับเรื่องราวรองทุกข การรองเรียนขอความเปนธรรมและใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกใหแกผู
มายื่นคํารอง 
 3. รวบรวมเรื่องรองเรียน นําเสนอนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล พิจารณาส่ังการ 
 4. ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 5. ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการไดรับการบริการ  เทาเทียมกัน  โปรงใส  ตรวจสอบได  เปนไปตาม
มาตรฐานกําหนด  
 6. สรางจิดสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิติที่ 3 

การสงเสริมทบทวนและการมีสวนรวม 
ของภาคประชาชน 
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มิติที่ 3 การสงเสริมทบทวนและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
 

 
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
       1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
       2. มาตรการ กํากับ ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
       3. มาตรการ จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
       1. โครงการจัดเวทีประชาชน 
       2. การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
       2. มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
       3. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของงคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       1. มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
        
 
มิติที่ 3 โครงการที่ไดดําเนินการแลว รวม  1 โครงการ /5 มาตรการ/1 กิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานตามมิติที่ 3  
การสงสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 
1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ  -  ไมใชงบประมาณ – 
การดําเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ ขององคการปกครองสวนทองถิ่นทุกข้ันตอน (โดยการจัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริการงบประมาณ  การเงนิ การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได) 
ผลการดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล และเผยแพรขอมูลขาวสารในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตามหลักเกณฑ ขอบังคับที่กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
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2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การคํานวณ
ราคากลาง รายงานการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ ในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแ      

  
 
3.2  การรบัฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน 
1. โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมระดับตําบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2564) 
ประจําปงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
งบประมาณ     94,750.- บาท 
การดําเนินการ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ  ทั้งนี้ใหนําปญหาความตองการของประชาชน การใหบริการสาธารณะตอประชาชน เพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมระดับตําบลป 2562 เพื่อรวบรวม
ขอมูล สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   ซึ่งเปนการวบรวมสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนเปน
ประเด็นสําคัญ   เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม  ความโปรงใส และความยุติธรรม ที่เปนปญหาความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง  
ผลการดําเนินงาน   
 ประชาชนในตําบลรูสะมิแล ไดเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่เปนปญหาความตองการของชุมชนอยางแทจริง เปน
การ เสริมพลังอํานาจใหแกประชาชนใหสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการ 
ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ  ในชุมชนมากกวาที่จะเปนฝายตัวรับ สามารถกําหนดการ 
ดําเนินตัวชี้วัดไดดวยตัวเอง  มีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามความจ าเปนอยางมีศักดิ์ศรี  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ดานภูมิปญญา  ทักษะ  ความรู  การจัดการและรูเทากันตอการเปล่ียนแปลงของโลกได และใหแผนพัฒนา
ทองถิ่นมีศักยภาพมากขึ้น สงผลใหเทศบาลไดรับขอมูลอันเปนประโยชนในการนําไปจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบโครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมระดับตาํบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.
2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 

   
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
(1) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ – 
การดําเนินการ 
 รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข/ไดรับความเดือดรอน ทางชองทางโทรศัพท รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนย/จุด
รับขอรองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หนังสือ/จดหมาย โดยมีสํานักปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปน ศูนยกลางของ
หนวยงานในการรับขอรองเรียน/ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม หรือรองขอขอมูลจากผูรองเรียน 
กรณีที่ผูรองเรียนรองขอในสิ่งที่อยูนอกเหนือบทบาทอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการการประสาน
ผูที่เก่ียวของในหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินการแกไข/ปรับปรุง ในทุกชองทางที่มีการรองเรียนเขามา เจาหนาที่ฯ จะมี
การบันทึกขอรองเรียน และนําเรื่องเสนอคณะผูบริหาร พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน โดยแยกจัดเก็บในแฟมขอ รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกในการสืบคนและ
จัดทํารายงานการจัดการขอรองเรียน 
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ผลการดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีระบบหรือกลไกในการจัดการกับเรื่องรองเรียน สามารถดําเนินการ แกไขปญหา/
ปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข สําเร็จลุลวงแลวเสร็จภายในระยะเวลา ทีกําหนดและแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ 
 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรียนที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและไมส้ิน
เปล้ืองคาใชจาย  จํานวน 6 ชองทาง ดงัน้ี 

 
1.ชองทางผานศนูยรับเรื่องราวรองทุกข 
 

   
 
2.ชองทางผานตูรับเรื่องราวรองทุกข 
 

   
 
3.ชองทางรองเรียนผาน Facebook เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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4.ชองทางรับเรื่องรองเรียนผานเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล www.rusamile.go.th 

    
 

6.ชองทางการรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพทสํานักงาน 
 

 

หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน  

 

073 – 460190-1 
 

สํานักปลัด 0-7346-0173 

กองคลัง 073 – 460173 

กองชาง 0-7346-0174 

กองการศึกษา 0-7346-0206 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 0-7346-0176 

หมายเลขโทรสาร   FAX 073 – 460173 

 
(2) กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
งบประมาณ  – ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ  
 ไดจัดทําบันทึกขอความสรุปรายงานผลการจัดการขอรองเรียนในความรับผิดชอบทุกเรื่องที่มีการ แกไข/
ปรับปรุงตามเรื่องรองเรียน  
ผลการดําเนินการ  
 เปนการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมมี การเลือก
ปฏิบัติ การขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรม การรายงานติดตามผลการแกไข/ปรับปรุงและแจงกลับให ผูรองเรียนทราบตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

มีการรายงานผลการดําเนินงานแจงเรื่องราวรองทุกขในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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มีคูมือรับเร่ืองราวรองทุกขให Down Load ในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

   
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(1 ) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล /คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล/คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ    – ไมใชงบประมาณ – 
การดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  โดยมีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผน โดยมีประชาชเขามามีสวนรวม
เปนตัวแทนในคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินการ  
 รวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินเพื่อจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  กําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ติดตามและประเมินผลแผนตอ
ผูบริหารเพ่ือเสนอตอสภาทองถิ่นตอไป 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
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คําสั่งแตงต้ังคณะสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาลฯ        คาํสังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 

             

ภาพประกอบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล /คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล/คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 

การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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มิติท่ี 4 
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
      1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2562 
      2. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
      3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      4. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 
 

มิติที่ 4 โครงการทีไ่ดดําเนินการแลว  2 โครงการ/1 กิจกรรม/1 มาตรการ 
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ผลการดําเนินงาน ตามมิติที่ 4  
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   
งบประมาณ   - ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ  
 จัดทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน ประจําป 2562   
ผลการดําเนินการ  
 ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสบิวันนับจากวันส้ิน ปงบประมาณหรือปปฏิทิน   

   
                                           
2. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
งบประมาณ  - ไมใชงบประมาณ - 
การดําเนินการ 
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได 
ดําเนินการจัดทํารายงานและวิเคราะหความเส่ียงที่เกิดขึ้นภายในองคกร   
ผลการดําเนินการ  
 ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ทั้งในสวน งานยอย และในสวนองคกร 
และไดรายงานผลการดาํเนินการ จัดสงรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรียบรอย
แลว   
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