
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 แบบตรวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

บัญชีมอบหมายหน้าท่ีในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

(แนบท้ายคำสั่ง อบต.โพนโก ท่ี 22/2564 ฯ ลงวันท่ี  22 มกราคม 2564) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งท่ีสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o3 อำนาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าที ่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

นักทรัพยากรบุคคล 

o4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ท่ีอยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 

o6 กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงาน 

หัวหน้าสำนักปลัด 
 

การประชาสัมพันธ์ 
o7 ข่าว

ประชาสัมพันธ ์
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564  

นักจัดการงานท่ัวไป 
จพง.ธุรการ 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว ็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ    
เป็นต้น 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

o9 Social 
Network 

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o10 แผนดำเนินงาน

ประจำป ี
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

o11 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี 
o มีเน ื ้อหาหรือรายละเอ ียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

o12 รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป ี
 
 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีข ้อม ูลรายละเอ ียดสรุปผลการดำเน ินงาน เช ่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู ่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักจัดการงานท่ัวไป 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู ่มือ
สำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

 
จพง.ธุรการ 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

o16 รายงานผลการ
สำรวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
จพง.ธุรการ 

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

o17 E–Service o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 

จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o18 แผนการใชจ้่าย

งบประมาณ
ประจำป ี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งท่ี
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

o19 รายงานการ
กำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 

หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

o20 รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

 
นักวิชาการพัสดุ 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ 

o แสดงประกาศตามท ี ่หน ่วยงานจะต ้องดำเน ินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

 
นักวิชาการพัสดุ 

o23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
นักวิชาการพัสดุ 

o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ
ประจำป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
นักวิชาการพัสดุ 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o25 นโยบายการ

บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรอืแผนงานการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุด ท่ีกำหนดในนามของหน่วยงาน 
 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o26 การดำเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

o28 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนท่ี
เกี ่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

แทน 
(นิติกร) 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

แทน 
(นิติกร) 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวน
เร่ือง เร่ืองท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็น
ต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

แทน 
(นิติกร) 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

หัวหน้าสำนักปลัด 
แทน 

(นิติกร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

o33 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

หัวหน้าสำนักปลัด 
แทน 

(นิติกร) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
o34 เจตจำนงสุจริต

ของผู้บริหาร 
o แสดงเนื ้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั ่นว่าจะปฏิบัติหน้าที ่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงให้เห ็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักจัดการงานท่ัวไป 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี ่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตนกับผลประโยชน์ส ่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

นิติกร 
นักจัดการงานท่ัวไป 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o37 การดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตนกับผลประโยชน์ส ่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
หัวหน้าสำนักปลัด 

นิติกร 
นักจัดการงานท่ัวไป 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 
รองปลัด อบต.โพนโก 

แผนปอ้งกันการทุจริต 

o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข ้อม ูลรายละเอ ียดของแผนฯ เช ่น โครงการ กิ จกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

o40 รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ 039 
o ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดความก ้ าวหน ้า ยกต ัวอย ่า ง เช่น 
ความก ้าวหน ้าการดำเน ินการแต ่ละโครงการ/ก ิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

o41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 
นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563  
o มีข ้อม ูลรายละเอ ียดการว ิเคราะห์ เช ่น ประเด็นที ่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ี
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ 

 
ปลัด อบต.โพนโก 

รองปลัด อบต.โพนโก 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการศึกษา 
นักจัดการงานท่ัวไป 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
o43 การดำเนินการ

ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ปลัด อบต.โพนโก 
รองปลัด อบต.โพนโก 

หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการศึกษา 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
 

 




