การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. มาตรการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดได้รับรู้รับทราบในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณการใช้อานาจการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลและดาเนินการโดยจัดทาเป็นประกาศเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ดในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและช่องทางเพื่อให้มีผู้ส่วนได้เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร
สงสัยโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนเช่นข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกโดย
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทาคู่มือการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดในมาตรการอย่าง
เดียวกัน นอกจากนี้เทศบาลตาบลบ้านเป็ดได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
และเป็นปัจจุบันจัดไห้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และรับฟังคาติชมหรือความเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การให้บริการและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
3. สามารถจัดการขับเคลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดได้ให้มีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละ
ข้อมูลและกาหนดระยะเวลาให้ดาเนินการอย่างชัดเจนภายใต้กรอบเวลาที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด รวมทั้ง
มีการกาชับติดตามและให้รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน
ของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร oแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร ของหน่วยงาน
03 อานาจหน้าที่ oแสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่
กองวิชาการและแผนงาน
กฎหมายกาหนด

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
04 แผนยุทธศาสตร์ Oแสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
หรือแผนพัฒนา มากกว่า 1 ปี
หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.
2563
05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06 กฎหมายที่
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
07 ข่าว
oแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถามตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของ หน่วยงาน
09 Social
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
Network
Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของ หน่วยงาน
การดาเนินงาน
010 แผนดาเนินงาน o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
ประจาปี
1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ
เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ข้อ
ข้อมูล
011 รายงานการ
กากับติดตาม
การดาเนินงาน
ประจาปี รอบ
6 เดือน
012 รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี

การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Oแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
กองวิชาการและแผนงาน
ดาเนินงานประจาปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้า การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2563
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี กองวิชาการและแผนงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผล
การดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร
เป็นต้น

ทุกสานัก/กอง

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับ หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือ
สาหรับบริการหรือ ภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้นตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
015 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
การให้บริการ หน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
016 รายงานผลการ o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
สารวจความพึง อานาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
พอใจการ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
ให้บริการ

ทุกสานัก/กอง

การให้บริการ
014 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ

ทุกสานัก/กอง
กองวิชาการและแผนงาน

ข้อ
ข้อมูล
017 E-Service

องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ กองวิชาการและแผนงาน
ตามอานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอานวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่าย o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยที่มีระยะ
กองคลัง
งบประมาณ
1 ปี
ประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
019 รายงานการ
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการ
กองคลัง
กากับติดตาม ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
การใช้จ่าย
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
งบประมาณ
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
ประจาปี รอบ o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
6 เดือน
2563
020 รายงานผลการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
กองคลัง
ใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
กองคลัง
จัดจ้างหรือ
ตามที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการตาม
แผนการจัดกา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี
พ.ศ. 2563
022 ประกาศต่างๆ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
กองคลัง
เกี่ยวกับการ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
จัดซื้อหรือการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน
จัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ข้อ
ข้อมูล
023 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
กองคลัง
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น
oจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
024 รายงานผลการ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
กองคลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ
หรือการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
พัสดุประจาปี o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการ
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
สานักปลัดเทศบาล
บริหาร
จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
ทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส และมี
คุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ นโยบายที่กาหนดในนามของ
หน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี
พ.ศ. 2563
026 การดาเนินการ o แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
สานักปลัดเทศบาล
ตามนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหา
การบริหาร
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน
เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับการนโยบายการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 หรือเป็นไป
ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อ
ข้อมูล
027 หลักเกณฑ์การ
บริหาร และ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
สานักปลัดเทศบาล
บุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.
2563
028 รายงานผลการ o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักปลัดเทศบาล
บริหาร และ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการ
พัฒนา
ดาเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี บุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่อง
กองวิชาการและแผนงาน
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทุจริต และ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
ประพฤติมิชอบ รายละเอียดวิธีการที่ บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา ดาเนินการ เป็นต้น
030 ช่องทางแจ้ง
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
กองวิชาการและแผนงาน
เรื่องร้องเรียน ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
การทุจริตและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
ประพฤติ มิชอบ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
031 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
กองวิชาการและแผนงาน
เรื่อง ร้องเรียน ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การทุจริต และ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น
ประพฤติมิชอบ จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ประจาปี
ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทาง การ
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
รับฟัง ความ
คิดเห็นต่อการ ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือ
คิดเห็น
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
033 การเปิดโอกาส o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
ให้เกิดการมี
โอกาสให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ส่วนร่วม
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจานงสุจริต o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติ
ของ ผู้บริหาร หน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน
035 การมีส่วน ร่วม o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ของ ผู้บริหาร ส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสาคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมิน
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน
ความเสี่ยง การ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ทุจริตประจาปี ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ข้อ
ข้อมูล
037 การดาเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

องค์ประกอบด้านข้อมูล
oแสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการ ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้าง o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
วัฒนธรรม
เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กร
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
แผนป้องการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ป้องกัน การ
การทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ทุจริต
ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.
2563
040 รายงานการ
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
กากับติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
การดาเนินการ o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ป้องกัน การ
ความก้าวหน้าการ ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ทุจริตประจาปี รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดาเนินงาน เป็นต้น
รอบ 6 เดือน o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2563
041 รายงานผลการ Oแสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ดาเนินการ
การทุจริต
ป้องกันการ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผล
ทุจริตประจาปี การดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการ
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
กองวิชาการและแผนงาน
ส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คุณธรรมและ ในปี พ.ศ. 2562
ความ โปร่งใส o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
ภายใน
เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
หน่วยงาน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการ
กากับ ติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
เป็นต้น
043 การดาเนินการ o แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
กองวิชาการและแผนงาน
ตามมาตรการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ส่งเสริม
o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ
ความ โปร่งใส o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
ภายใน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน

