
                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 / 307            วันที่    24    มีนาคม  พ.ศ.  2565      

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
...........................................................................................................................................................................................   
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

  ตามที่สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและควา
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.๒๕๖5 และไดกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ไวในขอ ๖ ตามบันทึกขอความ เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
รายละเอียดดังนี ้

มาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการ
ดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ 

1) มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง 
 

จัดทําแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง 

สํานักปลัด/  
กองคลัง 

ม.ค.-มี.ค.65 1.กําหนดให
เจาหนาที่ 
ดําเนินการจัด
จัดทําสมุดคุมการ
ใชทรัพยสินของ
ทางราชการ ตาม
ระเบียบการ
บริหารงานพัสดุ  
 
 

1.กําหนด
แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบพัสดุ
อยางเครงครดั 
 
 

(2) ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

(1) ฝกอบรมหรือ
ประชุม พนักงาน
หนวยงานเพ่ือให 
ความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชน  
ทับซอน 
 

สํานักปลัด พ.ค.- มิ.ย.65 อยูระหวาง
ดําเนินการจัด
อบรมโครงการให
ใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับ
ซอน จะเริ่ม
ดําเนินโครงการ
ภายในเดือนพ.ค. 
ถึงเดือนมิ.ย.
2565 

หากมีบุคลากร
บรรจุโอน/ยาย 
หรือผูบริหาร
ทองถิ่นและ
สมาชิกสภา
ทองถิ่นเขามาใน
หนวยงานควร
ใหสํานักปลัดฯ
แจงหใทราบถึง
มาตรการตางๆ
ดังกลาวของ
หนวยงาน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

(3) ใหความรูเรื่อง
การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรงใสใน การ 
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผาน
สื่อสังคม ออนไลนหรือ 
สื่อสารสนเทศของ 
หนวยงาน 
 

สํานักปลัด ม.ค.-ก.พ..65 1. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลรณรงคใหความรู
เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  
เผยแพรลงในเว็บไซต
ของหนวยงาน เม่ือ
วันที่ 25 มกราคม 
2565 
2.แตงตั้งคณะทํางาน 
หรือเจาหนาที่ดูแลการ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่ตองเผยแพรสู
สาธารณะ เมื่อวันท่ี 8  
กุมภาพันธ 2565 
3.ซักซอมการปฏิบัติ
หนาที่คณะทํางานใน 
การเผยแพรและจัดทํา 
ขาวสารสูสาธารณะ 
เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2565 
 

จัดทําขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

4) การเปดเผย
ขอมูลขอเท็จจริง 
แกผูมาใชบริการ
อยางถูกตอง
ตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการ 
ใหผูมาติดตออยาง
โปรงใส 
 

จัดทําประกาศ 
ไมเรียกรองประโยชน
อ่ืนใดในการปฏิบัติ
หนาที่และมีการจัดทํา
ประกาศ ไมเรียกรับ
ผลประโยชนหรือ 
ทรัพยสินใดๆ 

สํานักปลัด ม.ค.-ก.พ..65 จัดทําประกาศเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เรื่อง 
นโยบายไมรับ ไมให
ของขวัญ (No Gift 
Policy)เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมการปฎิรูปตาม
แผนการปฎิรูประเทศ 
สรางความโปรงใส 
ภายในหนวยงาน  
สรางคานิยมในการ
ปฎิบัติหนาที่ และพึง
ปฎิบัติใหเปน 
วัฒนธรรมสุจริตของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  

กําหนดแนวทาง 
ปฏิบัตริะเบียบ 
ขั้นตอน
ประมวล 
จริยธรรม การ
ตอตานการ
ทุจริต และ
ประพฤติ 
มิชอบ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

    จึงประกาศนโยบายให
ผูบริหาร พนักงาน  
เจาหนาที่ และ
บุคลากรในสังกัดทุก
คนไมรับ ไมให
ของขวัญหรือของ
กํานัล หรือประโยชน
อ่ืนใดจากการปฎิบัติ
หนาที่(No Gift 
Policy) ทุกวาระ
เทศกาลและโอกาส
พิเศษตางๆ ประกาศ
เมื่อวันที่  18  
มกราคม 2565 

 

5) การตรวจสอบ
และตออายุเว็บไซต
ใหทันกําหนด เวลา 
พรอมท่ีจะเผยแพร
ขอมูลใหประชาชน
ทราบ 
 

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงเว็บไซตของ
หนวยงานใหเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด ก.ค.-ส.ค 65 แตงตั้งมอบหมาย 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
เว็ปไซตดําเนินการ 
 

จัดทําขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

6) เปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมใน 
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรียนการให
ขอเสนอแนะ เพื่อให
บุคลากรและ
สาธารณชน รับทราบ 
 

สํานักปลัด ก.ค.-ส.ค 65 1. ประชาสัมพันธ
เผยแพรชองทางการ
รองเรียน/รองทุกข
ขอมูลขาวสารทีตอง
เผยแพรของหนวยงาน
ลงในเว็บไซตของ
หนวยงาน 
2.แตงตั้งคณะทํางาน 
หรือเจาหนาที่ดูแลการ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่ตองเผยแพรสู
สาธารณะ 
3.ซักซอมการปฏิบัติ
หนาที่คณะทําางานใน 
การเผยแพรและจัดทํา 
ขาวสารสูสาธารณะ 
 
 

จัดทําขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

7) มีการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
งาน โดยไมเลือก
ปฏิบัต ิ

(1) สรางความเขาใจ
รวมกัน เก่ียวกับเกณฑ
การประเมินและ  
การทํางาน  
(2) ผูบริหารเนนย้ําใน
ที่ประชุม เรื่องความ
เปนธรรมในการ
ประเมิน เพ่ือเพิ่มความ
ตระหนักใหกับหัวหนา
งาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

ม.ค.-ก.พ..65 1.จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงาน 
2.กําหนดบทบาท 
หนาที่ของบุคลากร 
ทุกระดับ  

 

จัดทําขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

                                                                       
                                                                                     (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                                                           นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 

                                                                                                                       
                  (นางสาวแวรอสนะห  บาแม) 

                                                        หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน 
                                   หัวหนาสํานักปลัด 

                                                          
                                                                                 (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                                              รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                                         
                                                                             (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                                                            ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                           
                   (นางอนงค  คารวนันทน)         
                                           นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 



 
 
 
 


