
 

 

การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 

ประจําปงบประมาณ 2564 
 
 

 

ของ 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี

  



 
1.มาตรการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร/ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น/และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (1) โครงการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2562-2564)  

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564  
เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานปองกันการทุจริตภายในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต โดยรวบรวมโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมชองภาคประชาชน การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  

      
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน  
ทองถิ่น  
 2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการ ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น  
 3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ด ี(Good Governance 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ิน มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti–Corruption)  
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good  Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
 3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต  
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกร  ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
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 5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การ   ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 
ดาน ปองกัน  การทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายใน การเฝา ระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 (1)  มาตรการ”สงเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําของการดําเนินงานคเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดใหมีการอบรมตามประมวลจริยธรรม และไดจัดทํา
คูมือประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรอง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

มีการจัดอบรม ใหความรูแกพนักงานตามคูมือประมวลจริยธรรมขาราชการและ พนักงานจาง 

มีการจัดทําคูมือประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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นทองถ่ิ 

 
 

 
 

 
 

มีการจดัทําคูมือประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมอืงทองถ่ินฝายสภาเทศบาลตําบลรสูะมิแล 
 

มีการจดัประชุม อบรม ใหความรูแกพนักงานตามคูมือประมวลจริยธรรมขาราชการ 
ฝายการเมืองทองถ่ิน ฝายสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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3. มาตรการสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
    ทับซอน 
    (1) โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน ใหกับขาราชการและ
พนักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล พรอมจัดทําคูมือเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
 

 
 (2) จัดทําคุมือเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
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3. มาตรการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 (1) กิจกรรมจิตอาสาตําบลรูสะมิแล เพื่อใหบริการสาธารณะดานตางๆในตําบลรูสะมิแล เชน ทํา
ความสะอาด ปลูกตนไม ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียว  
การดําเนินงานคเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  
 

                กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
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  กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

     
 

     
กิจกรรมเก็บขยะริมแมน้ําปตตาน ี
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4. มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 (1) มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
การดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แสดงเจตนารมณอยาง
เปดเผยในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักของ
เทศบาล รับแจงเบาะแส รับรองเรียนการคอรัปชั่น ใหมีผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแสขอรองเรีนการกระทําที่
มีขอสงสัยวาเปนการทุจริตคอรัปชั่นท้ังทางตรงและทางออม หรือโดยผานชองทางรับเรื่องที่ไดกําหนดไว โดยผู
รองเรียนตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน 
 - แจงผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
 - แจงผานชองทาง เว็ปไซค เฟสบุค ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 - แจงผานหายเลขโทรศัพท 073-460190-1 
          - แจงผานตูรับเรื่องราวรองทุกข  
 - แจงทางไปรษณีย จาหนาถึง นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล            
           188/141 หมูที่ 6 ถนนสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000   
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ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรมีการปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีการใชอํานาจหนาที่ในทางท่ีถูกตอง มีความพรอมที่
จะใหการตรวจสอบ มีความโปรงใส มีมาตรฐานการปฎิบัติงานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการปฎิบัติหนาที่
โดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาล สามารถแสดงจํานวนขอรองเรียนของประชาชนผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดและ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยประชาชนสามารถรองเรียนผาน
ชองทางตางๆดังนี ้
ชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
1. ชองทางรองเรียนผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

   
2. ชองทางการรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองทุกข 

   

3. ชองทางรับเรื่องรองเรียนผาน Facebook เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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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 

6. ชองทางรองเรียนผานไลน 
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5. มาตรการสรางความโปรงใสในการปฎิบัติราชการ  
1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
การดําเนินการ 
 มีการกําหนดนโยบาย แผนอัตรากําลัง 3 ป และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลอง
กับเปาหมาย พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการวางแผนและบริหารกําลังคน และมีการสรางเสริม
พัฒนาตลอดจนความตอเนื่องของการบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินการ 
 เจาหนาที่บริหารงานบุคคลสามารถปฎิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล มีเอกสาร
หลักฐานในการดําเนินการตางๆ ไดแก การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ 
การดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง การดําเนินการเม่ือมีตําแหนงวาง มีแผนัฒนาบุคลากร การฝกอบรม
บุคลากร การสงเสริมพัฒนาความรูงานที่สัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ ไดมีการนําประกาศหลักเกณฑ
เก่ียวกับจริยธรรมมาใชบังคับกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
มีแผนพัฒนาบุคลากร/มีแผนอัตรากําลัง 3ป/การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 3 ป 
 

     

มีการประชาสัมพันธแผนอัตรากําลัง 3 ป/การรับโอนยาย / ผานเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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6.มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีเกี่ยวของ
อยางเครงครัด 
 1. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามระบบ  E-LAAS 
การดําเนินการ 
 เจาหนาที่งบประมาณมีการติดตามเรื่องการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กองคลัง มีระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร e-laas ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัดทํารายงานการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําป การเบิกจายงบประมาณในขอบัญญัติ มีการจัดทําแผนการใชจายเงิน รายงานรับ-จายเงินสด
ประจําเดือน ทะเบียนรายรรับ-รายจาย ฎีกาเบิกจายเงิน เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามแผนการใชจายเงินของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล สามารถบริหารการเงินและการบัญชีควบคุมรายจายตาม 
งบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว ครบถวนถูกตอง 
 

    

 2. กิจกรรมควบคุมระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ระบบ : e-GP 
การดําเนินการ 
 การจัดซื้อจัดจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบดวยความสุจริต คุมคา
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐและสอดคลองกับความคุมคา โปรงใสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได 
           - จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้นดวย หากไมไดประกาศเผยแพรแผนโครงการใดในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได 
 - จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
กอสราง หลักเกณฑที่ตองคํานึงถึงการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หามกําหนดใกลเคียงยี่หอใดยี่หอ
หนึ่งหรือผูขายรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ เวนแตมียี่หอเดียว หรือตองใชอะไหลของยี่หอใด ใหระบุยี่หอนั้นได 
โดยคํานึงถึงดานเทคนิค คุณภาพ วัตถปุระสงค 
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 - การจัดทําราคากลาง 
 - การทํารายงานขอซื้อขอจาง 
 - ดําเนินการจัดหา 
 - ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 
 - การทําสัญญา 
 - การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
ผลการดําเนินการ 
 1. เกิดความสะดวกแกผูปฎิบัติหนาที่ดานการจัดซื้อจัดจาง 
 2. ไดพัสดุตรงตามวัตถุประสงค คุมคา 
 3. ภาคประชาชน และผูประกอบการมีโอกาสเขามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เปดโอกาสใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เพียงพอตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจนและมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
 

   
 

 3. มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง ผานเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
www.rusamilae.go.th 
การดําเนินการ   
 กองคลังเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการ จัดทําแผน และจัดทําสรุปผล มีการจัดระบบและ
ชองทางการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณประจําป ไดแก ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู
ซื้อซอง/กรณีตกลงราคา ผูยื่นซอง/กรณีตกลงราคา  ผูไดรับการคัดเลือก มีการระบุวิธีการจัดซื้อจัดจาง และมี
การแสดงเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ นําสงประกาศ เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน   
ผลการดําเนินการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
ทุกขั้นตอน ไมมีปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง  
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6.มาตรการใชดุลพินิจและใชอาํนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  มาตรการยกระดับการปฎิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(1) กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

การดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนเปดเผย ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอ
ราชการ 
ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการใหบริการโดยการลดข้ันตอนการ 
ทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนตรวจสอบความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในหรือประเมิน
ประสิทธิผล กระบวนการทํางานในการบริการประชาชนใหมีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว กระชับ และ 
เสมอภาค การลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และ ถูกตอง  การ
บริการใหประชาชนมี ความพึงพอใจและประทับใจในการใหบริการของพนักงานหรือ เจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ ดวยความเปนธรรม มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการใหม ี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนทีม่ารับ
บริการของ เทศบาลตําบลรูสะมิแบ  การปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มีแนวทางการแกปญหา เปาหมาย ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูมาติดตอราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติราชการ 
 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานสํานักปลัด 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปฎิบัติงานกองคลัง 
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กิจกรม ควบคุมการการจัด    ซื้อจัดจางภาครัฐดวยร 

 
                              บ 

 
 
 

         
 

 

แผนผงัแสดงข้ันตอนการปฏิบัตกิองชาง 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัตกิองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

แผนผงัแสดงข้ันตอนการปฏิบัตกิองการศึกษา 
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7. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  
การดําเนินงาน   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหนาที่ราชการ   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน     
             ปลัดเทศบาล 
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําคําสัง่แตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง   
 - เทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
ผลการดําเนินงาน   
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการบริหารกิจการที่ดี มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตอหนวยงาน 
การปฏิบัติงานจึงมีการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
กระจายอํานาจในการปฏิบัติงานราชการ และความรับผิดชอบอํานาจหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่ง การปฏิบัติงานในองคกรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 
 
 
 

 แผนผังแสดงข้ันตอนการรับเรื่องราวรองทกุข 
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1.คําสั่งการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ใหปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลปฏิบัติราชการแทน 
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2. คําสั่งการมอบอํานาจหนาที่ใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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3. คําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการ 
 

    
 

 
 
 

8. มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฎิบัติราชการ 
การดําเนินงาน    
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีคําสั่งจัดตั้งศนูยบริการรับเรื่องราวรองทุกขในการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล และคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกขในการใหบริการ
สาธารณะ  โดยมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของ
ประชาชน  
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ผลการดําเนินงาน  
 1. ผูบริหาร/พนักงานตื่นตัวและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  
 2. รับเรื่องราวรองทุกข การรองเรียนขอความเปนธรรมและใหความชวยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูมายื่นคํารอง 
 3. รวบรวมเรื่องรองเรียน นําเสนอนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล พิจารณาสั่งการ 
 4. ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 5. ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการไดรับการบริการ  เทาเทียมกัน  โปรงใส  ตรวจสอบได  เปนไป
ตามมาตรฐานกําหนด  
 6. สรางจิดสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด 
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ผลการดําเนินงานตามมิติที่ 3  
การสงสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

9. เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม ตรวจสอบ
การปฏิบตัิราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
การดําเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ ขององคการปกครองสวนทองถิ่นทุกขั้นตอน (โดยการจัด
ใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ  การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลกัเกณฑที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได) 
ผลการดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล และเผยแพรขอมูลขาวสารในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตามหลักเกณฑ ขอบังคับที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
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2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ ในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแ      

  
 
10.มาตรการรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
      มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
(1) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
การดําเนินการ 
 รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข/ไดรับความเดือดรอน ทางชองทางโทรศัพท รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ 
ศูนย/จุดรับขอรองเรียนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หนังสือ/จดหมาย โดยมีสํานักปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล
เปน ศูนยกลางของหนวยงานในการรับขอรองเรียน/ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม หรือ
รองขอขอมูลจากผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนรองขอในสิ่งที่อยูนอกเหนือบทบาทอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการการประสานผูที่เก่ียวของในหนวยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการแกไข/ปรับปรุง ใน
ทุกชองทางที่มีการรองเรียนเขามา เจาหนาที่ฯ จะมีการบันทึกขอรองเรียน และนําเรื่องเสนอคณะผูบริหาร 
พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน โดยแยกจัดเก็บในแฟมขอ 
รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทํารายงานการจัดการขอรองเรียน 
ผลการดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีระบบหรือกลไกในการจัดการกับเรื่องรองเรียน สามารถดําเนินการ แกไข
ปญหา/ปรับปรุงตามเรื่องทีป่ระชาชนรองเรียน/รองทุกข สําเร็จลุลวงแลวเสร็จภายในระยะเวลา ทีกําหนดและ
แจงผลความคืบหนาใหประชาชนทราบ 
 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรียนท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
สะดวกและไมสิ้นเปล้ืองคาใชจาย  จํานวน 6 ชองทาง ดังนี ้

1.ชองทางผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
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2.ชองทางผานตูรับเรื่องราวรองทุกข 
 

   
 

3.ชองทางรองเรียนผาน Facebook เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

     
 

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 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 0-7346-0176 

หมายเลขโทรสาร   FAX 073 – 460173 
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(2) กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
การดําเนินการ  
 ไดจัดทําบันทึกขอความสรุปรายงานผลการจัดการขอรองเรียนในความรับผิดชอบทุกเรื่องที่มีการ 
แกไข/ปรับปรุงตามเรื่องรองเรียน  
ผลการดําเนินการ  
 เปนการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมี 
การเลือกปฏิบัติ การขจัดขอโตแยงที่ไมเปนธรรม การรายงานติดตามผลการแกไข/ปรับปรุงและแจงกลับให ผู
รองเรียนทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

มีการรายงานผลการดําเนินงานแจงเรื่องราวรองทุกขในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

     
มีคูมือรับเรื่องราวรองทุกขให Down Load ในเวปไซตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

   
 

การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

11.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล /คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล/คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
การดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  โดยมีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา 
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผน โดย
มีประชาชเขามามีสวนรวมเปนตัวแทนในคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน 
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 ผลการดําเนินการ  
 รวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินเพื่อจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  กําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน ติดตาม
และประเมินผลแผนตอผูบริหารเพ่ือเสนอตอสภาทองถ่ินตอไป 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
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คําสั่งแตงตั้งคณะสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาลฯ         
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คําสังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
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12 มาตราการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   
การดําเนินการ  
 จัดทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน ประจําป 2563 
ผลการดําเนินการ  
 ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปงบประมาณหรือปปฏิทิน   

   
                       
                     
2. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
การดําเนินการ 
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได 
ดําเนินการจัดทํารายงานและวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองคกร   
ผลการดําเนินการ  
 ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ทั้งในสวน 
งานยอย และในสวนองคกร และไดรายงานผลการดําเนินการ จัดสงรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ภูมิภาคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรียบรอยแลว   
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