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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
 ให"เป#นหน�วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการบริหารงาน  

-------------------------- 
   ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 ได$ประกาศ
เจตนารมณ�การป(องกันและต�อต$านการทุจริตคอรัปชั่น ประจําป+งบประมาณ 2561 เพ่ือเป.นมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติ และค�านิยมสําหรับข$าราชการและบุคลากรขององค�กรให$ยึดถือ และปฏิบัติควบคู�กับกฎ ระเบียบ และ
ข$อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ�งม่ันท่ีจะนําหน�วยงานให$ดําเนินงานตามภารกิจด$วยความโปร�งใส บริหารงานด$วยความ
ซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล$ว นั้น 
  เพ่ือส�งเสริมให$องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม เป.นหน�วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การบริหารงาน จึงกําหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือยึดถือเป.นแนวปฏิบัติ 
รวมท้ังเป.นค�านิยมร�วมขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม ให$บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป.นแนวปฏิบัติ
ควบคู�กับกฎ ข$อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง 
  1. ด"านความโปร�งใส สาธารณชนและประชาชนผู$รับบริการสามารถเข$าถึงข$อมูลขององค�การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ได$อย�างสะดวกในช�องทางท่ีกําหนด มีการเป@ดเผยข$อมูลอย�างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได$ เป@ดโอกาสให$ผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$เสียเข$ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล และมีการจัดการเรื่องร$องเรียนอย�างเป.นระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ดําเนินการเป@ดเผยข$อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$างต�อสาธารณชน 
  2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน�ทับซ$อนท่ีเก่ียวข$องกับการจัดซ้ือจัดจ$าง เพ่ือป(องกันมิให$
ราชการเสียประโยชน� 
  3) ดําเนินการเป@ดเผยข$อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�างชัดเจน 
ถูกต$อง ครบถ$วน และเป.นปCจจุบันอยู�เสมอ 
  4) เป@ดโอกาสให$ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียเข$ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 
  5) เป@ดโอกาสให$ประชาชน ผู$รับบริการ ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  6) มีระบบการจัดการเรื่องร$องเรียนและประชาสัมพันธ�แนวทางการรับเรื่องร$องเรียนให$
ประชาชนรับทราบอย�างชัดเจน รับฟCงข$อคิดเห็นและข$อเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
   
  1.1 นโยบายดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ"าง ประกอบด$วย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุ�งเน$น และให$ความสําคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$างท่ีต$องดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนดอย�างเคร�งครัด ด$วยความโปร�งใส มิให$เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ$างได$ 
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กํากับให$หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ$างดําเนินการเป@ดเผย
ข$อมูลอย�างเป.นระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$างผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน และเว็บไซต�อ่ืนๆ รวมถึงช�องทาง
อ่ืนๆ     ท่ีหลากหลาย 
    2) กํากับให$หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องจัดทําข$อมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$าง
เป.นประจําทุกเดือน และเผยแพร�ต�อท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซต�และช�องทางอ่ืนท่ีหลากหลาย 
    3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ�ระหว�างเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$อง
กับการจัดซ้ือจัดจ$างและผู$เสนองาน โดยกําหนดเป.นข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ$างเพ่ือป(องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อน 
    4) กํากับให$หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องจัดให$มีการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ$าง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห� เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ$างเป.นประจําอย�างต�อเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซต�การ
เผยแพร�ข$อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ$าง 

1.มีช�องทางการเผยแพร�
ข$อมูลการจัดซ้ือจัดจ$างผ�าน
เว็บไซต�ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล อย�างเป.นระบบ 
2.ความพึงพอใจของผู$เข$า
เยี่ยมชมเว็บไซต� 
3. มีการบันทึกข$อมูล
ข�าวสารเป.นปCจจุบัน 

- ป+งบประมาณ 
 

งานพัสดุ กองคลัง 
ร�วมกับ สํานักปลัด 
อบต. 
 

2.จัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุประจําป+  

มีแผนการจัดหาพัสดุ  - ตุลาคม ของทุกป+ งานพัสดุ กองคลัง 

 
1.2 นโยบายการให"เป2ดเผย และเข"าถึงข"อมูลของหน�วยงาน ประกอบด$วย 

   1.2.1 นโยบายหลัก 
    ส�งเสริมให$มีการเป@ดเผยข$อมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และข$อมูลการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน$าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเป@ดโอกาสให$ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียสามารถเข$าถึงข$อมูลของ
หน�วยงานได$หลากหลายช�องทาง โดยยึดหลักความถูกต$อง ครบถ$วน เป.นปCจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได$ ภายใต$บทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดให$หน�วยงานประชาสัมพันธ� จัดทําสื่อเอกสารเผยแพร�ข$อมูลของ
หน�วยงานในช�องทางท่ีหลากหลาย 
    2) พัฒนาบุคลากรของหน�วยงานประชาสัมพันธ� ให$มีความรอบรู$ข$อมูล
ต�างๆ ในภาพรวมขององค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให$บริการข$อมูลตลอดเวลาทําการ 
    3) พัฒนาเว็บไซต�ของหน�วยงาน เพ่ือทําการเผยแพร�ข$อมูลท่ีเก่ียวข$อง 
    4) กําหนดให$ทุกหน�วยงานย�อยในองค�การบริหารส�วนตําบล จัดทําผลการ
ดําเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร�ผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�างต�อเนื่อง 
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   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.พัฒนาเว็บไซต�ของ
องค�การบริหารส�วน
ตําบล 

เว็บไซต�ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลฯ 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต. 

4.พัฒนาบุคลากร
ด$านการ
ประชาสัมพันธ�และ
ผู$ดูแลระบบ 
www.epoom.go.th 

ร$อยละของบุคลากรท่ีได$รับ
การพัฒนา 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต. 

 
  1.3 นโยบายส�งเสริมบทบาทของผู"มีส�วนได"ส�วนเสียเข"ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
ประกอบด$วย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญและเป@ดโอกาสให$ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย เข$ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงาน ต้ังแต�ร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมวางแผน/จัดทําแผนงาน ร�วมดําเนินการ รวมถึงร�วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล  
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให$มีคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามพันธกิจโดย
การมีส�วนร�วมของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
    2) ส�งเสริมให$ทุกหน�วยงานภายในองค�การบริหารส�วนตําบล ดําเนิน
โครงการภายใต$การมีส�วนร�วมของผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

5.ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของผู$มีส�วนได$
ส�วนเสียในการ
ดําเนินงานของ
องค�การบริหารส�วน
ตําบล 

จํานวนหน�วยงานท่ีได$ดําเนิน
โครงการโดยการมีส�วน
ร�วมกับผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

6.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
ส�วนร�วมกับผู$มีส�วน
ได$ส�วนเสีย 

จํานวนโครงการท่ีเกิดจาก
การมีส�วนร�วมของผู$มีส�วนได$
ส�วนเสีย 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 
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  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร"องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การให"บริการของ
หน�วยงาน ประกอบด$วย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    ส�งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร$องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
เรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน$าท่ีของเจ$าหน$าท่ี รวมถึงเรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม เพ่ือให$ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียเข$ามาร�วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข$าถึงระบบ
การร$องเรียนได$อย�างรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให$มีหน�วยงานกลางรับเรื่องร$องเรียน 
    2) จัดให$มีคู�มือท่ีแสดงช�องทาง ข้ันตอนการร$องเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องร$องเรียน 
    3) กํากับให$หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องดําเนินการตามกระบวนการเรื่องร$องเรียน
อย�างเคร�งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร$องเรียนให$ผู$ร$องเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
    4) กํากับให$หน�วยงานท่ีเก่ียวข$องจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่อง
ร$องเรียน พร$อมระบุปCญหาอุปสรรค เสนอต�อผู$บริหารเพ่ือหาแนวทางแก$ไข 
 

   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

7.จัดต้ังหน�วยงาน
กลางรับเรื่อง
ร$องเรียน 

1.มีหน�วยงานกลางรับเรื่อง
ร$องเรียน 
2.มีเจ$าหน$าท่ีรับเรื่อง
ร$องเรียน 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต. 

8.พัฒนาคู�มือแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร$องเรียนและ
เผยแพร�คู�มือและ
ข้ันตอนการปฏิบัติใน
การดําเนินการผ�าน
เว็บไซต� 

1.มีคู�มือแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร$องเรียน 
2.มีการเผยแพร�คู�มือและ
ข้ันตอนการปฏิบัติในการ
ดําเนินการเว็บไซต� 
3.มีรายงานผลการจัดการ
เรื่องร$องเรียน 
4.มีการแจ$งผลการจัดการ
เรื่องร$องเรียนให$ผู$ร$องเรียน
ทราบ 
 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต. 
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2. ด"านความพร"อมรับผิด ผู$บริหารและเจ$าหน$าท่ีมีความมุ�งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน พร$อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน$าท่ีให$บรรลุเป(าหมาย 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู$บริหารและบุคลากรทุกระดับพร$อมรับผิดชอบต�อผลงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
ตําบลอิปุ�ม ท่ีส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด$วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ�งผลสําเร็จของงาน และ
พร$อมรับฟCงการวิพากษ�หรือติชมจากผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานให$ดียิ่งข้ึน 
  3) องค�การบริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม พร$อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมี
มาตรการดําเนินการต�อบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงส�งผลให$เกิดความเสียหายต�อทางราชการ 
  2.1 ความพร$อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนต$องมีความถูกต$องตาม
กฎหมาย ระเบียบ อย�างครบถ$วน เคร�งครัด ประกอบด$วย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    ส�งเสริมสนับสนุนให$บุคลากรทุกระดับท้ังผู$บริหารและเจ$าหน$าท่ีให$ความ 
สําคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด$วยความมุ�งม่ัน อย�างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ            
ต�อการปฏิบัติหน$าท่ีโดยยึดหลักความถูกต$อง เป.นธรรม เท�าเทียม โดยสนับสนุนส�งเสริมให$ผู$บริหารทุกระดับ      
ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร�งครัดและต�อเนื่อง และกํากับให$บุคลากรทุกฝ�ายปฏิบัติหน$าท่ี   
ตามกรอบจรรยาบรรณของข$าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม 
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) สนับสนุนให$เจ$าหน$าท่ีจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร�
ให$สาธารณชนทราบในช�องทางท่ีหลากหลาย 
    2) จัดให$มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช$
ในการดําเนินการเพ่ือให$ผู$รับบริการหรือให$ผู$มีส�วนได$ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
    3) สร$างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย�องให$แก�บุคลากรท่ีมี
จรรยาบรรณดีเด�น ประจําป+ 
    4) กําหนดให$มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู$บริหารระดับหน�วยงานภายในองค�การบริหารส�วนตําบล 
    5) ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�าง
เคร�งครัด 
   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

9.ประกาศเกียรติคุณยก
ย�องผู$มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด�น 

1.จํานวนบุคลากรที่ได$รับ
รางวัลยกย�องผู$มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด�น 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต. 
 

10.ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของผู$บริหาร
ระดับหน�วยงานภายใน
องค�การบริหารส�วนตําบล 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผู$บริหาร 

- ตลอดป+ คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู$บริหาร 
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  2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผู"บริหารในการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริตและมี
ธรรมาภิบาล ประกอบด$วย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    ส�งเสริมให$ผู$บริหารทุกระดับมีความมุ�งม่ันต้ังใจ ท่ีจะนําหน�วยงานให$
ดําเนินงานตามภารกิจด$วยความโปร�งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย� สุจริต และ
พร$อมรับผิดชอบหากเกิดความไม�เป.นธรรมหรือการทุจริตข้ึนในองค�การบริหารส�วนตําบล 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดให$มีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตย�สุจริตต�อ
เจ$าหน$าท่ีในหน�วยงานและต�อสาธารณชน 
    2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน�วยงานให$มีคุณธรรม และความโปร�งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ ในแต�ละด$าน คือ ด$านความโปร�งใส ด$านความพร$อมรับผิด ด$านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ด$านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร ด$านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน และด$านการ
สื่อสารภายในหน�วยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

11.โครงการแสดง
เจตนารมณ�การ
ป(องกันและต�อต$าน
การทุจริตคอรัปชั่น
องค�การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ�ม 

1.โครงการแสดงเจตนารมณ�
การป(องกันและต�อต$านการ
ทุจริตคอรัปชั่น  องค�การ
บริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
2.จํานวนบุคลากรของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท่ี
เข$าร�วมกิจกรรม 
3.จํานวนผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย
ท่ีเข$าร�วมกิจกรรม 
 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

 
  3.ด"านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส�งเสริมให$บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข$าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลไม$เรียงและรักษาวินัย
ข$าราชการโดยเคร�งครัด 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู$บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข$าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล
และวินัยของตนเองเสริมสร$างพัฒนาให$ผู$อยู�ใต$บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข$าราชการและมีวินัยรวมท้ัง
ป(องกันไม�ให$ผู$อยู�ใต$บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
  2) องค�การบริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม ดําเนินการทางวินัยแก�ผู$กระทําผิดวินัยอย�าง
เคร�งครัด 
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  3.1 นโยบายในการป(องกันไม�ให$บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน�
ใดๆ จากผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ประกอบด$วย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญในการป(องกันไม�ให$บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน�ใดๆ จากผู$มีส�วนได$ส�วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติหน$าท่ี 
เข$มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใช$มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป(องกันไม�ให$บุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน�อ่ืนใดจากผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดให$มีคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป(องกันผลประโยชน�ทับซ$อนของ
หน�วยงานและเผยแพร�ให$ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
    2) ให$ความรู$เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทําความผิด
เพ่ือให$บุคลากรตระหนักในการไม�รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน�ใดๆ จากผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย 
 

   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

12. จั ด ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม /
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู$
เ ก่ี ย ว กั บ “ ก า ร ป( อ ง กั น
ผลประโยชน�ทับซ$อน”ภายใน
หน�วยงาน (ให$ความรู$เก่ียวกับ
การล ง โทษทา งวิ นั ย เ ม่ื อ
บุคลากรกระทําความผิดใน
ก า ร รั บห รื อ เ รี ย ก รั บ เ งิ น 
สิ่งของ หรือผลประโยชน�อ่ืน
ใดจากผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย) 

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู$
เ ก่ี ย ว กั บ “ ก า ร ป( อ ง กั น
ผลประโยชน� ทับซ$ อน”
ภายในหน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

 
  3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการป=องกันไม�ให"บุคลากรใช"ตําแหน�งหน"าท่ีในการเอ้ือประโยชน� 
ประกอบด$วย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญและใช$มาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการป(องกันไม�ให$บุคลากรใช$
ตําแหน�งหน$าท่ีของตนอย�างไม�เป.นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน�แก�ตนเอง พวกพ$อง หรือผู$อ่ืน โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตย�สุจริตในการปฏิบัติหน$าท่ี 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดให$มีการรณรงค�เผยแพร� หรือให$ความรู$เก่ียวกับโทษวินัยในการใช$
ตําแหน�งหน$าท่ีของตนอย�างไม�เป.นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน�แก�ตนเอง พวกพ$อง หรือผู$อ่ืน 
    2) สอดส�องและป(องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม�ให$มีพฤติกรรมท่ีเข$า
ข�ายการใช$ตําแหน�งในการเอ้ือประโยชน�แก�ตนเอง พวกพ$อง หรือผู$อ่ืน 
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   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

13.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู$
เก่ียวกับ “การ
ป(องกันผลประโยชน�
ทับซ$อน”ภายใน
หน�วยงาน (ให$
ความรู$เก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของหรือ
ผลประโยชน�อ่ืนใด
จากผู$มีส�วนได$ส�วน
เสีย) 

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู$
เก่ียวกับ“การป(องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อน” 
ภายในหน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

   

  3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด$วย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และให$ความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเป.นการ
ทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธ�เก้ือหนุนกันระหว�างผู$บริหารของหน�วยงานกับผู$มีส�วนได$ส�วนเสียท่ีเป.นหน�วยงาน
ธุรกิจเอกชน/พวกพ$อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร�วมด$วย เพ่ือเอ้ือประโยชน�ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน�วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู$บริหารหน�วยงาน 
   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดให$มีการรณรงค�เผยแพร� หรือให$ความรู$เก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมี
การทุจริตเชิงนโยบาย 
    2)กําหนดให$มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู$บริหารระดับหน�วยงานภายในองค�การบริหารส�วนตําบล 
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   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

14.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู$
เก่ียวกับ“การป(องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อน”
ภายในหน�วยงาน (ให$
ความรู$เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากร
กระทําความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงินสิ่งของ หรือ
ผลประโยชน�อ่ืนใดจากผู$มี
ส�วนได$ส�วนเสีย) 

1.มีการประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู$
เก่ียวกับ “การ
ป(องกันผลประโยชน�
ทับซ$อน”ภายใน
หน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

 
  4. ด"านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร วัฒนธรรมการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบล
ตําบลอิปุ�ม เป.นไปอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต$นจากการรักษาความซ่ือสัตย�สุจริตในตนเองและมี
ค�านิยมร�วมในการต�อต$านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป(องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ผู$บริหารสูงสุดเป.นผู$นําในการแสดงเจตจํานงซ่ือสัตย�สุจริต และกําหนดให$มีการปฏิบัติงาน
ด$านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างเป.นรูปธรรม 
  2) แต�งต้ังคณะทํางานต�อต$านการทุจริตเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือป(องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชน�ทับซ$อนในการดําเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝCงและการสร$างให$เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน ประกอบด$วย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การให$ความสําคัญกับการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีให$กับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซ่ือสัตย�สุจริตให$แก�กันอยู�เสมอ ไม�ยอมรับ ไม�ทนต�อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต ไม�เพิกเฉยและพร$อมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดให$มีการรณรงค�หรือให$ความรู$ เก่ียวกับการลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําการทุจริต 
    2) สร$างแรงจูงใจเพ่ือให$บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย�างสุจริต ไม�เพิกเฉย 
และพร$อมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
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   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

15.รณรงค�หรือให$
ความรู$เก่ียวกับการ
ลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําการ
ทุจริต 
 

1.มีกิจกรรมรณรงค�หรือให$
ความรู$เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระทํา
การทุจริต 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต. 

16.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือก
และมอบประกาศ
เกียรติคุณการ
ส�งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
องค�การบริหารส�วนตําบล
และพนักงานจ$างท่ีประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด�น 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

   

  4.2 นโยบายเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือป=องกันผลประโยชน�ทับซ"อนในหน�วยงาน 
ประกอบด$วย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือป(องกันผลประโยชน�ทับซ$อนใน
หน�วยงาน โดยให$บุคลากรในหน�วยงานมีความเข$าใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเป.นผลประโยชน�ทับซ$อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวมได$ และให$บุคลากรถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดให$มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป(องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อนขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม 
    2.กําหนดให$มีการถ�ายทอดความรู$เก่ียวกับเรื่องผลประโยชน�ทับซ$อน 
 

   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู$
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ป(องกันผลประโยชน�
ทับซ$อน”ภายใน
หน�วยงาน  

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู$
เรื่องเก่ียวกับ “การป(องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อน” 
ภายในหน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
ก อ ง ค ลั ง / ก อ ง
ช� า ง / ก อ ง
การศึกษาฯ 
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 4.3 นโยบายการป=องกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน ประกอบด$วย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญกับการป(องกันการทุจริต โดยจัดทําแผนป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานและการนําแผนไปสู�การปฏิบัติอย�างเป.นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังให$ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ�วงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กําหนดให$มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป(องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการป(องกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
    2) จัดต้ังกลุ�มบุคลากรหรือจัดต้ังชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร�งใส ช�วยการ
ป(องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 

   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดทําแผนปฏิบัติ
การป(องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป(องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให$
ผู$บริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการป(องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม ของทุกป+  สํานักปลัด อบต. 

 
  5.ด"านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได$มาตรฐานเป.นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 
  1) มีการกําหนดข้ันตอน คู�มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คู�มือหรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช$ดุลยพินิจของเจ$าหน$าท่ี และให$ความสําคัญกับการปฏิบัติงานอย�างเป.นธรรม 
เท�าเทียม และเป.นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป(องกันการละเว$นการปฏิบัติหน$าท่ีของเจ$าหน$าท่ีและกํากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดโดยผู$บังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผู$บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังด$านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย�างเป.นธรรม 
  4) ผู$บริหารทุกระดับเสริมสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ$าหน$าท่ีให$มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  5.1 นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี
ชัดเจนและเป#นไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบป=องกันและตรวจสอบเพ่ือป=องกันการละเว"นการปฏิบัติ
หน"าท่ี ประกอบด$วย 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญและเข$มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/
คู�มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต$องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข$อบังคับ
อย�างเคร�งครัดและเป.นธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ให$มีการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2) ให$มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด$วยความเป.นธรรม 
    3) ให$ บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอย�างเคร�งครัด เป.น
มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต$อง 
 

   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

19.โครงการจัดทําคู�มือ
พัฒนาส�งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และการบริหารจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ$อน เพ่ือ
บริการประชาชนและสถาน
ประกอบการ 

1.มีคู�มือพัฒนาส�งเสริม
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ$อน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ
ในพ้ืนท่ี จํานวน 1 
เรื่อง 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
ก อ ง ค ลั ง / ก อ ง
ช� า ง / ก อ ง
การศึกษาฯ 

 
  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด$วยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคํานึงถึงความรู$ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด$านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให$มีความชัดเจน เช�น การบรรจุ แต�งต้ัง โยกย$าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต�างๆ 
    2) จัดให$มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด$วยระบบคุณธรรม ไม�ใช$หลัก
อุปถัมภ� และใช$หลักความม่ันคงการรับรองการเป.นอาชีพ มีทางก$าวหน$า มีค�าตอบแทน และสวัสดิการท่ี
เหมาะสม ท่ีเป.นเกียรติและศักด์ิศรี 
    3) สร$างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให$ปฏิบัติงานด$วยความจงรักภักดี 
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   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

20.โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรองค�การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ�ม 

1.จัดทําแผน
แผนพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 1 เล�ม 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต. 

21.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
  

1.ร$อยละของ
บุคลากรท่ีได$รับการ
พัฒนา 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

22.โครงการปฏิบัติตามคู�มือ
พัฒนาส�งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
การบริหารจัดการผลประโยชน�
ทับซ$อน เพ่ือบริการประชาชน
และสถานประกอบการ 

1.ร$อยละของการนํา
คู�มือไปใช$ประโยชน� 
80 % 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช�าง/
กองการศึกษาฯ 

   

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด$วย 
   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช$จ�ายเงินงบประมาณ
อย�างเป.นระบบ ตามหลักความโปร�งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได$และพิจารณาใช$จ�ายในสิ่งท่ีจําเป.นต�อการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ$มค�า 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใช$หลักธรรมาภิบาล และการใช$จ�ายเงินงบประมาณ
ให$เป.นไปด$วยความจําเป.น คุ$มค�า โปร�งใส และตรวจสอบได$ ยึดหลักการบริหารมุ�งเน$นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ�งเน$นผลงาน 
   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

23.โครงการติดตาม
การใช$จ�าย
งบประมาณ 

1.มีรายงานสรุปผลการ
ติดตามการใช$จ�าย
งบประมาณ ประจําป+ 
2560 

- ตุลาคม ของทุกป+ คณะกรรมการ
กํากับติดตาม
ผลงาน/ สํานัก
ปลัด อบต. 

 2.ร$อยละโครงการท่ีผลการ
ดําเนินงานมีความคุ$มค�า 

- ตุลาคม  ของทุกป+ คณะกรรมการ
กํากับติดตาม
ผลงาน/ สํานัก
ปลัด อบต. 
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  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเป#นธรรม เท�าเทียม และไม�เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด$วย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานให$แก�ผู$ใต$บังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหน$าท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไม�เลือกปฏิบัติ 
เป.นธรรมแก�ผู$รับมอบหมายงานทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส�ติดตามในการมอบหมายงาน
ท่ีได$มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได$รับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) กระจายอํานาจหน$าท่ีและมอบหมายงานในหน$าท่ีรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน$าท่ีตามกฎหมายโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
    2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีได$รับมอบหมาย 
 

   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

24.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากร อบต.อิปุ�ม 

1.มีการวิเคราะห�กรอบ
ภาระงาน อํานาจหน$าท่ีและ
มอบหมายงานในหน$าท่ี
รับผิดชอบทุกคน 

- ตุลาคม  
- 

 ธันวาคม ของทุกป+ 

สํานักปลัด อบต. 
 

  5.5 นโยบายท่ีให"ความสําคัญกับสภาพแวดล"อมท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบด$วย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ให$ความสําคัญกับสภาพแวดล$อมการทํางานของผู$ปฏิบัติงาน ส�งเสริม
สนับสนุนในการสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดล$อมการทํางานตามความต$องการของบุคลากรของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีเหมาะสม จําเป.น ท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

25.โครงการปรับภูมิ
ทัศน�สภาพแวดล$อม 
 

1.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล$อมสู�องค�การ
บริหารส�วนตําบลน�าอยู� 

- ตุลาคม ของทุกป+ สํานักปลัด อบต./
กองคลัง/กองช�าง/
กองสาธารณสุขฯ  
 

26.จั ด ห า /
ซ�อมแซม/ปรับปรุง 
ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 

1 . พ นั ก ง า น มี ค รุ ภั ณ ฑ�
คอมพิวเตอร� ใช$ปฏิบัติงาน
อย�างเพียงพอ 

ตามข$อบัญญัติ
งบประมาณ  

ตลอดป+ งานพัสดุ 

27.จั ดหาครุ ภัณฑ�
สํานักงาน 

1 . ส� ว น ร า ช ก า ร มี วั ส ดุ
สํานักงานในการปฏิบัติงาน 

ตามข$อบัญญัติ
งบประมาณ  

ตลอดป+ งานพัสดุ 
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  6.ด"านการส่ือสารภายในหน�วยงาน เผยแพร�บทบาทหน$าท่ีและการปฏิบัติงานขององค�การ
บริหารส�วนตําบลตําบลอิปุ�ม  ผ�านช�องทางต�างๆ อย�างชัดเจน ถูกต$อง ครบถ$วน สมบูรณ�เป.นปCจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ให$ความสําคัญในการเป@ดเผยและการเข$าถึงข$อมูลข�าวสารองค�การบริหารส�วนตําบลอย�าง
เป@ดกว$าง ท่ัวถึง บนพ้ืนฐานแห�งพระราชบัญญัติข$อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู�ไปกับการเป@ด
โอกาสการมีส�วนร�วมของผู$รับบริการและผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย และประชาชน 
  6.1 นโยบายหลัก 
   ให$ความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ�ายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 
ด$าน ให$บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในองค�การบริหารส�วนตําบล รับทราบเพ่ือให$เกิดผลต�อความ
ตระหนักและให$ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถ�ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด$วยการซ่ือสัตย�สุจริตในหน�วยงาน ให$
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู$ เข$าใจ และนําไปปฏิบัติอย�างมีคุณธรรมและความโปร�งใส และ
ประชาสัมพันธ�ให$สาธารณชนได$รับทราบ 
 

  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการ
ประชาสัมพันธ�
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานด$วย
การซ่ือสัตย�สุจริต 
 

1.จํานวนสื่อประชาสัมพันธ�
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานด$วยความ
ซ่ือสัตย�สุจริต 
 

- ตลอดป+ สํานักปลัด อบต./    
กองคลัง/กองช�าง/   
กองสาธารณสุขฯ 

 
  จึงประกาศให$ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ  วันท่ี    1    ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 
                                                                                       
 

    (นางบุญเรียง  สุภาษิ) 
    นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 


