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ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหเปนหนวยงานที่มีคุณธรรม 
และความโปรงใสในการบริหารงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

-------------------------- 
 

   ตามประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไดประกาศกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรของ
องคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงาน
ตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซือ่สัตยสุจริต มีคณุธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแลว นั้น 
  เพ่ือสงเสริมใหเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงาน จึงกําหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
รวมทั้งเปนคานิยมรวมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ขอบังคบัอื่นๆ อยางทั่วถึง 
  1.ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ไดอยางสะดวกในชองทางที่กําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ
ได เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
และมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน 
  2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองกันมิให
ราชการเสียประโยชน 
  3) ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อยางชัดเจน 
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  5) เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  6) มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให
ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
  1.1 นโยบายดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย 
         1.1.1 นโยบายหลัก 
         มุงเนน และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่ตองดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
จางได 
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผย
ขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจางผานเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ      
ที่หลากหลาย 
    2) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
เปนประจําทุกเดือน และเผยแพรตอที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนที่หลากหลาย 
    3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
กับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน โดยกําหนดเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
    4) กํากับใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซตการ
เผยแพรขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

1.มีชองทางการเผยแพร
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางผาน
เว็บไซตของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล อยางเปนระบบ 
2.ความพึงพอใจของผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซต 

- มีนาคม 25๖5 งานพัสดุ กองคลัง  
 

2.จัดทํารายงาน 
“การวิเคราะหการ
จัดซื้อจัดจาง ปญหา
และแนวทางการ
พัฒนา” 

1.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป 
งบประมาณ 25๖4 รวมถึง
มีการวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการแกไขสําหรับ 
ปงบประมาณ 2565 

- กันยายน 25๖5 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

 2.มีการนําผลการวิเคราะห
จาก งบประมาณ 25๖4 
มาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางป งบประมาณ 
2565 

- กันยายน 25๖5 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

 3.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซื้อจัดจาง ประจําป  
งบประมาณ2564 รวมถึงมี
การวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการแกไข สําหรับ 
ป งบประมาณ 2565 

- กันยายน 2565 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับ หนวย
ตรวจสอบภายใน 

3.จัดทําแผนพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัด
จาง 

มีแผนพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจาง 

- ตุลาคม 25๖5 งานพัสดุ กองคลัง 
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  1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 
   1.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและขอมูลการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีที่กฎหมายกําหนด เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานไดหลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในชองทางที่หลากหลาย 
    2) พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูล
ตางๆ ในภาพรวมของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
    3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของ 
    4) กําหนดใหทุกหนวยงานยอยในเทศบาลตําบลรูสะมิแล จัดทําผลการ
ดําเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล อยางตอเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

4.จัดทําแผนการ
พัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 
จํานวน 1 แผน 
 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

งานประชาสัมพันธ  
สํานักปลัดเทศบาล 

5.พัฒนาเว็บไซตของ
เทศบาล 

เว็บไซตของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

งานประชาสัมพันธ  
สํานักปลัดเทศบาล 
 
 

6.พัฒนาบุคลากร
ดานการ
ประชาสัมพันธ 
 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

งานประชาสัมพันธ  
สํานักปลัดเทศบาล 

7.พัฒนาเครือขาย
การประชาสัมพันธ
กับองคกรสื่อ
ภายนอกเทศบาล 

จํานวนเครือขายการ
ประชาสัมพันธกับองคกรสื่อ
ภายนอกเทศบาล 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

งานประชาสัมพันธ  
สํานักปลัดเทศบาล 

 
  1.3 นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ตั้งแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตามพันธกิจ โดย
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
    2) สงเสริมใหทุกหนวยงานภายใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินโครงการ
ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

8.สงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการ
ดําเนินงานของ 
เทศบาล 

จํานวนหนวยงานที่ไดดําเนิน
โครงการโดยการมีสวน
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 มิถุนายน25๖5 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

9.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
สวนรวมกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

จํานวนโครงการที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน ประกอบดวย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้ง
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนได
อยางรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เพื่อรับเรื่องรองเรียน 
    2) จัดใหมีคูมือที่แสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
    3) กํากับใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียน
อยางเครงครดั และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม 
    4) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไข 
   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

10.จัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

1.มีหนวยงานกลางรับเรื่อง
รองเรียน 
2.มีเจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล 
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11.พัฒนาคูมือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนและ
เผยแพรคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การดําเนินการผาน
เว็บไซต 

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
2.มีการเผยแพรคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ดําเนินการเว็บไซต 
3.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องรองเรียน 
4.มีการแจงผลการจัดการ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
ทราบ 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
  2.ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและเจาหนาที่มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 
  แนวปฏิบัต ิ
  1) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงาน ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
ที่สงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน และ
พรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
  3) เทศบาลตําบลรูสะมิแล พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ
ดําเนินการตอบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ ให
ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงมั่น อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับ       
ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาที่
ตามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) สนับสนุนใหเจาหนาที่จัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2) จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินการเพ่ือใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
    3) สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรที่มี
จรรยาบรรณดีเดน ประจําป 
    4) กําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับหนวยงานภายในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
    5) ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อยาง
เครงครัด 
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   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

12.การจัดการ
ความรูเกี่ยวกับคูมือ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

 2.มีผลงานอันเกิดจากการ
จัดทําคูมือตามภารกิจหลักฯ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 
ส 

13.ประกาศเกียรติ
คุณยกยองบุคคล
ตนแบบดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมภายในและ
ภายนอกองคกร 
ในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการ
ประชาชนดีเดน  

1.จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
รางวัลยกยองผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมภายในและ
ภายนอกองคกร 
ในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

14.ติดตาม
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหารระดับ
หนวยงานภายใน 
เทศบาล 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหาร 

 
  2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และมี
ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงมั่นตั้ งใจท่ีจะนําหนวยงานให
ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และ
พรอมรับผิดชอบหากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอ
เจาหนาที่ในหนวยงานและตอสาธารณชน 



๗ 

 

    2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการ
สื่อสารภายในหนวยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

15.โครงการแสดง
เจตจํานงสุจริต
เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

1.มีโครงการแสดงเจตจํานง
สุจริตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
2.จํานวนบุคลากรของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่เขา
รวมกิจกรรม 
3.จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียที่
เขารวมกิจกรรม 
 

- มกราคม 25๖5 สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  3.ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล และรักษาวินัยขาราชการโดยเครงครัด 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการเทศบาล และวินัยของ
ตนเอง เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารกัษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัยรวมทั้งปองกันไมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
  2) เทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสจุริตในการปฏิบัติหนาที่ 
เขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใชมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    2) ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิด
เพ่ือใหบุคลากรตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 
 

1.มีคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาล 
 

- พฤษภาคม 25๖5 สํานักปลัดเทศบาล  

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มิถุนายน 2565 สํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 

  3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบคุลากรใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 
ประกอบดวย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใช
ตําแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัยในการใช
ตําแหนงหนาที่ของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น 
    2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขา
ขายการใชตําแหนงในการเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
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   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน  
(ใหความรูเก่ียวกับ
การลงโทษทางวินัย
เมื่อบุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน 
ทับซอน” ภายในหนวยงาน 

- มิถุนายน 2565 สํานักปลัดเทศบาล 

  3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยงาน
ธุรกิจเอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวยเพื่อเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมี
การทุจริตเชิงนโยบาย 
    2) กําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับหนวยงานภายใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

19.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน” 
ภายในหนวยงาน 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2565 สํานักปลัดเทศบาล 



๑๐ 

 

(ใหความรูเก่ียวกับ
การลงโทษทางวินัย
เมื่อบุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ  หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 
 
  4.ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร วัฒนธรรมการทํางานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เปนไปอยางมีคณุธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซื่อสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมใน
การตอตานทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัต ิ
  1) ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
  2) แตงตั้งคณะทํางานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดีใหกับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมที่จะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลากรกระทําการทุจริต 
    2)สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และ
พรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรงคหรือให
ความรูเกี่ยวกับการ
ลงโทษวินัยเมื่อ
บุคลากรกระทําการ
ทุจริต 
 
 
 

1.มีกิจกรรมรณรงคหรือให
ความรูเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อบุคลากรกระทํา
การทุจริต 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

งานนิติการและงาน
การเจาหนาที่สํานัก
ปลัดเทศบาล 



๑๑ 

 

22.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือก
และมอบประกาศ
เกียรติคุณการ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดเทศบาลตําบล
รูสะมิแล 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางที่
ประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

   
  4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ประกอบดวย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1 )กําหนดใหมี การจัด ทําคู มือ เกี่ ย ว กับการปฏิบัติ งานเ พ่ือปอง กัน
ผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
    2.กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 
   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จัดทําคูมือ
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนและให
ความรูเกี่ยวกับคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนกับบุคลากร 
รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงข้ันตอน/
แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบที่เก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

1.มีคูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาล 
 

- พฤษภาคม 25๖5 สํานปัลัดเทศบาล 



๑๒ 

 

24.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน  
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มิถุนายน 2565 สํานักปลัดเทศบาล 

 

  4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งใหความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2)จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปรงใส ชวยการ
ปองกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 

   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

25.จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให
ผูบริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 25๖5 

สํานักปลัดเทศบาล 

26.จัดตั้งกลุม
บุคลากรหรือจัดตั้ง
ชมรมเพ่ือการ
บริหารงานโปรงใสให
ดําเนินการที่ชวยการ
ปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 

1.มีคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามการบริหารงาน
โปรงใส เพ่ือดําเนินการท่ี
ชวยการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2.มีกิจกรรมการบริหารงาน
ที่โปรงใส 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

สํานักปลัดเทศบาล 



๑๓ 

 
 

  5.ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
   

 แนวปฏิบัติ 
  1) มีการกําหนดขั้นตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คูมือหรือมาตรฐานเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
เทาเทียม และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และกํากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  4) ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่  ประกอบดวย 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อยางเครงครดั และเปนธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2) ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
    3) ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปน
มาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง 
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

27.โครงการจัดทํา
คูมือพัฒนาสงเสริม
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน 
 

1.ไดคูมือพัฒนาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

สํานักปลัดเทศบาล 
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  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคณุธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ 
    2) จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลัก
อุปถัมภ และใชหลักความมั่นคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม ที่เปนเกียรติและศักดิ์ศร ี
    3) สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนา
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  
เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 
 

1.รอยละของการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

สํานักปลัดเทศบาล 

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
  

1.รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

สํานักปลัดเทศบาล 

30.โครงการปฏิบัติ
ตามคูมือพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน 
  

1.รอยละของการนําคูมือไป
ใชประโยชน 80 % 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

สํานักปลัดเทศบาล 

   

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงนิงบประมาณ
อยางเปนระบบ ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.พระกลางทุง อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
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   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

31.โครงการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณ 

1.รอยละ 75 ของการ
ดําเนินการตามแผนการใช
จายงบประมาณ 

- ตุ ล าคม  2564-
กันยายน 2565 

คณะกรรมการกํากับ
ติดตามผลงาน
ผูบริหาร/งานแผน
และงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

 2.รอยละโครงการที่ผลการ
ดําเนินงานมีความคุมคา 

- ตุ ล าคม  25๖4-
กันยายน 2565 

คณะกรรมการกํากับ
ติดตามผลงาน
ผูบริหาร/งานแผน
และงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล 
 

 

  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัต ิ
ประกอบดวย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ 
เปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงาน
ที่ไดมอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ไดรับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กระจายอํานาจหนาที่และมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
    2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากรเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 
 

1.กรอบภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายปฏิบัต ิ

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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  5.5 นโยบายที่ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออาํนวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริม
สนับสนุนในการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของอบต.ท่ี
เหมาะสม จําเปน ที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

33.โครงการปรับภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอม 
 

1.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมสูเทศบาล 
นาอยู 
 

- ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

34.ปรับปรุงภูมิทัศน
เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

1.สามารถเพ่ิมพ้ืนที่
สาธารณะ,จัดกิจกรรมให
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ตุลาคม 25๖4-
กันยายน 2565 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

35.จัดหาครุภัณฑ
การศกึษา 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑที่ไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

36.จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑที่ไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

37.จัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑที่ไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสที่ 1,2 งานพัสดุ 

38.โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 

1.จํานวนขาราชการและ
บุคลากรได รับการตรวจ
สุขภาพ 

- มกราคม –
มิถุนายน 2564 

สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

 

  6.ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล อยางเปด
กวาง ทั่วถึง บนพ้ืนฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับการเปด
โอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
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  6.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง  
5 ดาน ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความ
ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซื่อสัตยสุจริตในหนวยงาน       
ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจและนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส          
และประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

39.โครงการ
ประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานดวย
การซื่อสัตยสุจริต 
 

1.จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 
 

- ตุ ล าคม  25๖4-
กันยายน 2565 

งานประชาสัมพันธ 
สํานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/กอง
การศกึษา/กอง
สาธารณสุขฯ 

 

   
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  12  มกราคม  พ.ศ .2565 
                                                                   
                                                                          

                                                               
                        (นางอนงค  คารวนันทน)         
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 


