
 

 

 

 
 

 

แผนปฏบิัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 
 
 

หนวยงาน เทศบาลตําบลรูสะมิแล  
อําเภอเมือง  จงัหวัดปตตาน ี

 
 
 
 

 



แผนปฏบิติัการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

หนวยงาน เทศบาลตําบลรสูะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
……………….…………………… 

 

หลักการและเหตุผล 
 

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและประเทศชาติ ที่
บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบันไดทวีความรุนแรง และขยายวงกวางข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีความ
สลับซับซอนจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานราชการจะตองเรง
ดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอรรัปชั่น ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดจัดทํา
แผน/แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  และเพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนไปอยางตอเนื่อง  สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม   ในการรณรงค  
และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซึ่ง
เปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 254๖   
 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

“เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองแหงการพัฒนา คุณภาพชีวิตกาวหนา สูอาเซียนอยางยั่งยืน” 
 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
 

      1. ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ไดรับ
การศึกษาไมนอยกวาข้ันพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
รวมกันอนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 
      2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหแกประชาชน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน 
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      3. พัฒนาตําบลรูสะมิแลใหเปนเมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม ระบบนิเวศนดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารการพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักการบริหารที่ดี คุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

                  5. สงเสริมใหประชาชน กลุมองคกรประชาชน มีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคี ชวยเหลือและ
พ่ึงตนเองได เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

                  6. สนับสนุนสงเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานเพิ่มมูลคา
สินคาและขยายการจําหนายไปสูอาเซียน 
 
 

 
ยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2579) 
และแผนบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 
 

 
 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดยึดถือแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2579)  ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 
ไดแก 
 
 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๔  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

 
 

โดยเทศบาลตําบลรูสะมิแล   ไดนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัต ิดังนี้  
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ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก                          
ภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึก ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตําบลรูสะมิแล รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2560 ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

1.สงเสรมิการ
ใหบริการขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงานรัฐ
แกประชาชน 
ตามหลักความ
โปรงใส 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพตาม
พระราชบญัญัติติ
ขอมูลขาวสาร 
ประจําป
งบประมาณ 
2560 

- จัดอบรมใหความรู 
ตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจาง 
สังกัดเทศบาล
ตําบลรสูะมิแล 
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ตามหลัก
กฎหมายวา
ดวยขอมูล
ขาวสารของ
ราชการได
อยางถูกตอง 
 

พนักงาน
เทศบาล /
พนักงาน
จาง สังกัด
เทศบาล
ตําบล 
รูสะมิแล 

มิถุนายน 
2560 

2.สงเสรมิการ
ใหความรูความ
เขาใจตาม
พระราชบญัญัติ
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2560 
ใหแก
ประชาชน
ตําบลรสูะมิแล 
ประจําป
งบประมาณ 
2560 

โครงการสราง
ความรูความเขาใจ
ตาม
พระราชบญัญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2560 ใหแก
ประชาชนตําบล 
รูสะมิแล ประจาํป
งบประมาณ 
2560 
 

- จัดอบรมใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
สิทธิ์ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
หนวยงานตาม
พระราชบญัญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
 
 

กลุมเปาหมาย
สามารถรับรู
และเขาถึง
ขอมูลขาวสาร 
ของหนวยงาน
ตาม
พระราชบญัญัติ
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 

ผูนําชุมชน/
ตัวแทน
ประชาชน 
จํานวน  
50 คน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2560 ระยะเวลา

ดําเนินการ เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

3.เพ่ิมประสิทธิ์
ภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาล/
พนักงานจาง ใน
การใหบริการ
ศูนยขอมูล
ขาวสาร ตาม 
พรบ.ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540 
 

(3) โครงการศกึษา
ดูงานศนูยขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการ 

1,500 ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล 

ขาราชการ/
ลูกจาง/พนักงาน
จาง  ที่เขารวม
โครงการฯสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบรกิาร
ศูนยขอมูลขาวสาร 
ตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540 
 

พนักงาน
เทศบาล
ตําบล 
รูสะมิแล 
จํานวน  
15 คน 

เมษายน 
2560 

 
 
 
 
 
 

4. สงเสริมการใช
และกําหนด   
บทลงโทษใน
ประมวล
จริยธรรมแกทุก
ภาคสวน 
 

(๑) กิจกรรมการ
จัดทําประมวล
จริยธรรมฝาย
การเมืองและฝาย
ขาราชการ 

- จัดประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการ
จัดทําประมวล
จริยธรรมฯ เพื่อให
คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ขาราชการ/ลูกจาง/
พนักงานจาง ทุกคน
ในสังกัดปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมฯ 

1. ประมวล
จริยธรรมฝาย
การเมืองและฝาย
ขาราชการ 2.
ขาราชการฝาย
การเมืองและฝาย
บริหาร สังกัด
เทศบาลตาํบลรูสะ
มิแล มีประมวล
จริยธรรมใชเพ่ือ
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ประมวล
จริยธรรม  
1 เลม 

กุมภาพันธ 
ถึง มีนาคม 

2560 

 (๒) กิจกรรมการ
จัดทําประมวล
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง
เทศบาลตาํบล 
รูสะมิแล 

- จัดประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการ
จัดทําประมวล
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง เพื่อให
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง ใน
สังกัดปฎบิัตติาม
ประมวลจริยธรรม 

1.ประมวล
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง 
2.พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จาง สังกัดเทศบาล
ตําบลรสูะมิแล มี
ประมวลจริยธรรม
ใชเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ประมวล
จริยธรรม 
จํานวน  
1 เลม 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕60 
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ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  
 

  วัตถุประสงค  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสริมสรางและพัฒนาเครือขายประชาชน
ใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2560 ระยะเวลา
ดําเนินการ เปาหมาย

กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

1. ประสาน
การทํางาน
และการ
บริหาร
ระหวาง
องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมการสงบุคลากร
ของเทศบาลฯ เขารวม
อบรม/สัมมนา/ประชุม
กับหนวยงานตาง เชน 
ปปท. ปปช. สตง. เพื่อ
รับ ทราบระเบยีบ ขอ
กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติ ที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
 

คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ขาราชการ/
ลูกจาง/
พนักงานจาง 
ทุกคนในสังกัด
เทศบาล 

คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ขาราชการ/
ลูกจาง/
พนักงานจาง 
เขารับการ
อบรมฯ และมี
ความรูมากขึ้น 
 

รอยละ 100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕60 

2 จัดใหมี

ชองทางใน

การรับเรื่อง

รองเรียน 

 

จัดใหมีชองทางในการ
รองเรียน จํานวน 6
ชองทาง 
1. โทรศพัทหมายเลข  
073-460190-1 
2. โทรสารหมายเลข  
073-460173 
3. เว็บไซต  
www.rusamilae.go.th 
4. ตูรับฟงความคิดเห็น  
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
5. รองเรียนดวยตนเอง 
ณ ศูนยรับเรื่องราว 
รองทุกขเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล อ.เมือง  
จ.ปตตาน ี
6.รองเรียนผาน 
Facebook  Line 
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
 

- 

 

ชองทางการ

รองเรียน 6 

ชองทาง 

 

เปนไปตาม
ตัวชี้วัด มี
ชองทางในการ
รับเรื่อง
รองเรียน   
6ชองทาง 
 

ชองทางการ
รองเรียน 6 
ชองทาง 

มกราคม 
2560 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะ และภาคประชาชนเขา 
มามีสวนรวมตอตานการทุจริต เกิดความไววางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2560 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

๑. สรางเสริม
ระบบแจง
เบาะแสและ
คุมครองพยาน 
การเสริมสราง
ศักยภาพและ
การมีสวนรวม
ในการแกไข
ปญหาทุจริต
ใหกับเครือขาย
ภาคประชาชน 

(๑) โครงการ   
ประชุม
ประชาคมตําบล 
รูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ จัดประชุมประชาคม
ในตําบลรสูะมิแล 
อยางนอยปละ ๑-๒ 
ครั้ง  

ประชาชนเขามี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน
และเสนอ
แนวทางในการ
ตอตานการ
ทุจริต อันเปน
ชองทางในการ
แจงเบาะแส 
รอยละ ๘๐ 
 
 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม -
กันยายน 
๒๕60 

(๒) โครงการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปกปอง
และเชิดชสูถาบนั
สําคัญของชาติ อยาง
นอยปละ ๑-๒ ครั้ง 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ
ของสถาบัน
แหงชาติและ
เขามามีสวน
รวมในการ
ตอตานทุจริต
เพ่ิมขึ้น คิดเปน
รอยละ ๘๐ 
 
 
 

รอยละ 
100  
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕60 

 
 
 
 
 
 

2. จัดทําระบบ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
ถวงดุลการ
ตรวจสอบ 

จัดกิจกรรม
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- จัดทําแผนการ
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ
แตละกอง อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง  
 
 

สามารถลดการ
ทุจริตฯ ใน
หนวยงานให
หมดไป คิดเปน
รอยละ 100 
 
 
 
 

รอยละ 
100 
ของกลุม 
เปาหมาย 

มกราคม -
กันยายน 
๒๕60 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2560 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

3. สรางเสริม
ระบบรบัเรื่อง
รองเรียนรวม
ตอตานการ
ทุจริต 
 

ชองทางการแจงเบาะแส
เรื่องการทุจริตฯ  
1. โทรศพัทหมายเลข  
073-460190-1 
2. โทรสารหมายเลข  
073-460173 
3. เว็บไซต  
www.rusamilae.go.th 
4. ตูรับฟงความคิดเห็น  
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
5. รองเรียนดวยตนเอง 
ณ ศูนยรับเรื่องราว 
รองทุกขเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล อ.เมือง  
จ.ปตตาน ี
6.รองเรียนผาน 
Facebook  Line 
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
 

- ประชาสัมพนัธใหประ
ขาชนไดรับทราบ
ชองทางในการแจง
เบาะแสการทจุริตผาน 
website ของเทศบาล 
/ Facebook , Line 
ผานทางรบัเรื่องราว
รองทุกข เทศบาล
ตําบลรสูะมิแล /กลอง
รับฟงความคิดเห็น 
 

ประชาชน
แจงเบาะแส
การทุจริต 
เพ่ิมขึ้น คิด
เปนรอยละ 
๘๐ 

รอยละ 80 
ของจํานวน
ประชากร 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕60 

4. โครงการ
จัดทําคูมือ 
ในการ 
 
 
 

รวบรวมการจัดทําคูมือ 
1. คูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก  
2.คูมือเก่ียวกับนโยบาย
ปองกันปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น 
 

-  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําคูมือปฏบิัตงิาน
ตามภารกิจหลัก 
 

1.ใชเปน
แนวทางใน
การ
ปฏิบัติงาน
และการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
หลัก 

มกราคม-
กันยายน 
2560 

 
 
 
 

 
5.เผยแพร
แผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
ทางประกาศ
และ เวปไซต 
 

(3) โครงการเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจาง
ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 

- มีการเผยแพรการ
จัดซื้อจัดจาง  
จํานวน 2 ชองทาง 
1.ประกาศบอรด
ประชาสัมพนัธ
เทศบาลตาํบล 
รูสะมิแล 
2. เว็บไซตของ
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
 

ประชาชน
สามารถ
รับทราบ
ขอมูล
แผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
ทางประกาศ 
และเวปไซต  
 

รอยละ 80
ของจํานวน
ประชากร 

มกราคม -
กันยายน 
๒๕60 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ. 2560 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

3. สรางเสริม
ระบบรบัเรื่อง
รองเรียนรวม
ตอตานการ
ทุจริต 
 

ชองทางการแจงเบาะแส
เรื่องการทุจริตฯ  
1. โทรศพัทหมายเลข  
073-460190-1 
2. โทรสารหมายเลข  
073-460173 
3. เว็บไซต  
www.rusamilae.go.th 
4. ตูรับฟงความคิดเห็น  
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 
5. รองเรียนดวยตนเอง 
ณ ศูนยรับเรื่องราว 
รองทุกขเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล อ.เมือง  
จ.ปตตาน ี
6.รองเรียนผาน 
Facebook  Line 
เทศบาลตาํบลรูสะมิแล 

- ประชาสัมพนัธใหประ
ขาชนไดรับทราบ
ชองทางในการแจง
เบาะแสการทจุริตผาน 
website ของเทศบาล 
/ Facebook , Line 
ผานทางรบัเรื่องราว
รองทุกข เทศบาล
ตําบลรสูะมิแล /กลอง
รับฟงความคิดเห็น 
 

ประชาชน
แจงเบาะแส
การทุจริต 
เพ่ิมขึ้น คิด
เปนรอยละ 
๘๐ 

รอยละ 80 
ของจํานวน
ประชากร 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕60 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔   เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบคุลากรทุกภาคสวน 
 

          วัตถุประสงค  เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริตในดานการ
ตอตานใหเทาทันสถานการณและไดมาตรฐานสากล 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2560 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

๑.พัฒนาระบบ
การจัดการองค
ความรู 
 

โครงการสราง
ความรูความ
เขาใจเรื่องการ
ปองกัน
ผลประโยชนทบั
ซอนใหแก
ขาราชการ 
พนักงานสวน
ทองถิ่นประจาํป
2560 

- จัดอบรมใหความรู
เรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทบั
ซอน  
 

ผูบริหาร สมาชิก
สภาขาราชการ 
ลูกจาง พนัก งาน
จางสามารถยก 
ระดับความรู
ความเขาใจ และ
มีสวนรวมในการ
ตอตานทุจริต
เพ่ิมขึ้น รอยละ 
๘๐ 
 
 

ผูบริหาร/
สมาชิกสภา/
ขาราชการ/
พนักงาน 
ไดรับความรู
เรื่องการ
ปองกัน
ผลประโยชน
ทับซอน 

มิถุนายน 
2560 
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มาตรการ/
แนวทาง 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย พ.ศ.2560 หวง

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

เปาหมายกิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วดั 

2.จัดตั้งกลุม 
พนักงานตําบล
รูสะมิแลเพ่ือ 
ความโปรงใส
ในการทํางาน 

1. มีการจัดทํา
ทําเนียบกลุม
พนักงานสวน
ตําบลรสูะมิแล
เพ่ือความโปรงใส
ในการทํางาน 
2.ระเบียบกลุม
พนักงานเทศบาล
เพ่ือความโปรงใส 
3.จัดทําประกาศ 
เทศบาลตาํบล 
รูสะมิแล ตาม
นโยบายประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อใช
เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

- เพ่ือใหการ
บริหารงานของ
หนวยงานมีความ
โปรงใส ปองกันการ
ทุจริต โดยมีระเบียบ
ขอบังคับ ของกลุมใช
เปนมาตรการในการ
ปองกันการทุจริต 

ผูบริหาร
พนักงาน
เทศบาล/
พนักงานจาง 

1.ทําเนียบ
กลุมพนักงาน
สวนตําบล 
รูสะมิแล เพื่อ
ความโปรงใส 
2.ระเบียบ
ขอบังคับของ
กลุม 

กุมภาพันธ
2560 

 

                                                                  

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

                         นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 

                                                                 
                                       (ลงชื่อ)………………………….………………..ผูสนับสนุนแผน 

                                              (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด)      
                                               หัวหนาสํานักปลัด 

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

                                                        รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                                           
                           (ลงชื่อ)..................................................ผูอนุมัติแผน 

        (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
        ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 

        นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 


