
การดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 
องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ ม อําเภอด�านซ"าย จังหวัดเลย 

ประจําป% พ.ศ.2562 
1.1 นโยบายดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ"าง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

1.พัฒนาเว็บไซต�
การเผยแพร�
ข"อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ"าง 

1.มีช�องทางการเผยแพร� ข"อมูล
การจัดซ้ือจัดจ"างผ�าน เว็บไซต�
ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
อย�าง เป:นระบบ 
2.ความพึงพอใจของผู"เข"า เยี่ยม
ชมเว็บไซต� 
3. มีการบันทึกข"อมูล ข�าวสาร
เป:นป=จจุบัน 

- ตลอด
ป%งบประมาณ 

มีการปรับปรุงแก"ไข 
และพัฒนาข"อมูลให"
เป:นป=จจุบัน 

2.จัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุ
ประจําป% 

มีแผนการจัดหาพัสดุ - ตุลาคม ของ
ทุกป% 

ดําเนินการเป:น
ป=จจุบัน 

 
1.2 นโยบายการให"เป?ดเผย และเข"าถึงข"อมูลของหน�วยงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

3.พัฒนาเว็บไซต�
ขององค�การ
บริหารส�วนตําบล 

เว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วน
ตําบล 

- ตลอด
ป%งบประมาณ 

มีการปรับปรุงแก"ไข 
และพัฒนาข"อมูลให"
เป:นป=จจุบัน 

4.พัฒนา
บุคลากรด"านการ
ประชาสัมพันธ�
และผู"ดูแลระบบ  

ร"อยละของบุคคลท่ีได"รับการ
พัฒนา 

- ตลอด
ป%งบประมาณ 

ส�งบุคคลฝCกอบรม 

 
1.3 นโยบายส�งเสริมบทบาทของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

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% รณรงค�ผ�านสื่อ
ต�างๆ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

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

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

- ตลอดป% จัดประชาคมการ
มีส�วนร�วม 

 
1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/การให�บริการของหน�วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

7.จัดต้ังหน�วยงาน
กลางรับเรื่อง
ร"องเรียน 

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

- ตลอดป% แต�งต้ังเจ"าหน"าท่ี
รับเรื่องร"องเรียน 

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% จัดทําคู�มือ 

 
2.1 ความพร�อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนต�องมีความถูกต�องตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย�างครบถ�วน เคร�งครัด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

9.ประกาศเกียรติคุณยก
ย�องผู"มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด�น 

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

- ตลอดป% มอบประกาศ
เกียรติคุณ 
 

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

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผู"บริหาร 

- ตลอดป% มีการติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู"บริหาร 
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2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผู�บริหารในการบริหารงานอย�างซ่ือสัตย2สุจริตและมีธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

11.โครงการแสดง
เจตนารมณ�การ
ปJองกันและต�อต"าน
การทุจริตคอรัปชั่น
องค�การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ ม 

1.โครงการแสดงเจตนารมณ�
การปJองกันและต�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% ประกาศแสดง
เจตนารมณ�การ
ปJองกันและต�อต"าน
การทุจริตคอรัปชั่น  
องค�การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ ม 

 
3.1 นโยบายในการป6องกันไม�ให�บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน2ใดๆ จากผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

12.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู"
เก่ียวกับ“การปJองกัน
ผลประโยชน�ทับซ"อน”ภายใน
หน�วยงาน (ให"ความรู"เก่ียวกับ
การลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําความผิดใน
การรับหรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน�อ่ืน
ใดจากผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย) 

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

- ตุลาคม ของทุกป% ส�งบุคคลากรไป
ฝCกอบรม 
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3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการป6องกันไม�ให�บุคลากรใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในการเอ้ือประโยชน2 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

13.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู"
เก่ียวกับ “การ
ปJองกันผลประโยชน�
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“การปJองกัน
ผลประโยชน�ทับซ"อน” 
ภายในหน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป% ส�งบุคคลากรไป
ฝCกอบรม 

 
3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

14.จัดประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู"
เก่ียวกับ“การปJองกัน
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
ปJองกันผลประโยชน�
ทับซ"อน”ภายใน
หน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป% ส�งบุคคลากรไป
ฝCกอบรม 
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4.1 นโยบายการปลูกฝ=งและการสร"างให"เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน�วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

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

1.มีกิจกรรมรณรงค�หรือให"
ความรู"เก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระทํา
การทุจริต 

- ตุลาคม ของทุกป% มีกิจกรรรม 

16.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือกและ
มอบประกาศเกียรติ
คุณการส�งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบลตําบลอิปุ ม 
 

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

- ตุลาคม ของทุกป% มีการมอบ
ประกาศเกียรติ
คุณ 

4.2 นโยบายเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือป6องกันผลประโยชน2ทับซ�อนในหน�วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู"
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ปJองกันผลประโยชน�
ทับซ"อน”ภายใน
หน�วยงาน  

1.มีการประชุม/อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู"
เรื่องเก่ียวกับ “การปJองกัน
ผลประโยชน�ทับซ"อน” 
ภายในหน�วยงาน 

- ตุลาคม ของทุกป% มีการจัดประชุม 

4.3 นโยบายการป6องกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

18.จัดทําแผนปฏิบัติ
การปJองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปJองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให"
ผู"บริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการปJองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม ของทุกป%  มีการจัดและ
รายงานผล 
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5.1 นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจนและเป;นไป
ตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบป6องกันและตรวจสอบเพ่ือป6องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

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% จัดทําคู�มือ 

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

20.โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรองค�การบริหารส�วน
ตําบลอิปุ ม 

1.จัดทําแผน
แผนพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 1 เล�ม 

- ตุลาคม ของทุกป% มีการจัดทํา
แผนพัฒนา 

21.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
  

1.ร"อยละของ
บุคลากรท่ีได"รับการ
พัฒนา 

- ตุลาคม ของทุกป% ร"อยละ 90 

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

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

- ตุลาคม ของทุกป% จัดทําคู�มือพัฒนา
ส�งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

23.โครงการติดตาม
การใช"จ�าย
งบประมาณ 

1.มีรายงานสรุปผลการ
ติดตามการใช"จ�าย
งบประมาณ ประจําป% 
2560 

- ตุลาคม ของทุกป% มีการติดตาม 

 2.ร"อยละโครงการท่ีผลการ
ดําเนินงานมีความคุ"มค�า 

- ตุลาคม  ของทุกป% มีการติดตาม 
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5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเป;นธรรม เท�าเทียม และไม�เลือกปฏิบัติ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

24.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากร อบต.อิปุ ม 

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

- ตุลาคม  
- 

 ธันวาคม ของทุกป% 

มีการวิเคราะห� 
 

 
5.5 นโยบายท่ีให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยและส�งเสริมการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

25.โครงการปรับภูมิ
ทัศน�สภาพแวดล"อม 
 

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

- ตุลาคม ของทุกป% มีการพัฒนา 
 

26.จัดหา/
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% มีเพียงพอ 

27.จั ดหาครุ ภัณฑ�
สํานักงาน 

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

ตามข"อบัญญัติ
งบประมาณ  

ตลอดป% มีเพียงพอ 

 
6.ด�านการส่ือสารภายในหน�วยงาน เผยแพร�บทบาทหน"าท่ีและการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
ตําบลอิปุ ม  ผ�านช�องทางต�างๆ อย�างชัดเจน ถูกต"อง ครบถ"วน สมบูรณ�เป:นป=จจุบัน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

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

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

- ตลอดป% มีการจัดประชาคม 

 


