
ลิงค์ลงระบบ OIT 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

**************************** 

ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

1 โครงสร้าง http://www.nongphok.go.th/pagelist-64.html อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู เกี่ยวกับเรา  
หัวข้อ :: โครงสร้าง
หน่วยงาน 
เป็นแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการและ
ตำแหน่งที่สำคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายในของ
อบต.หนองพอก เช่น 
โครงสร้างหน่วยงาน  
สำนักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง ฯลฯ  
 

2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.nongphok.go.th/position-1.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู บุคลากร  
หัวข้อ :: ผู้บริหาร 
หัวข้อ :: หัวหน้าส่วน
ราชการ 
เป็นข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด/หัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ด้วยชื่อ-
นามสกุล ตำแหน่ง 
รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์) 
 

http://www.nongphok.go.th/position-3.html  

3 อำนาจหน้าที่ http://www.nongphok.go.th/pagelist-42.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู เกี่ยวกับเรา  
หัวข้อ :: อำนาจหน้าที่ 
เป็นข้อมูลหน้าที่และ
อำนาจของ อบต.หนอง
พอก ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
 

http://www.nongphok.go.th/pagelist-64.html
http://www.nongphok.go.th/position-1.html
http://www.nongphok.go.th/position-3.html
http://www.nongphok.go.th/pagelist-42.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

http://www.nongphok.go.th/file28.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู แผนพัฒนาฯ 
หัวข้อ ::แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมน:ู เกี่ยวกับเรา 
หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) 
มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป็นต้น และเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2564 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200430105
116File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/pagelist-66.html 

5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.nongphok.go.th/page-22.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู ติดต่อ  
ประกอบด้วย 
-ที่อยู่อบต.หนองพอก 
-หมายเลขโทรศัพท์ 
-หมายเลขโทรสาร 
-ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
-แผนที่ตั้งอบต.หนองพอก 
 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.nongphok.go.th/pagelist-27.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู บริการประชาชน 
หัวข้อ :: กฎกระทรวงและ
ระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.หนองพอก 
 
 
 

http://www.nongphok.go.th/file28.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200430105116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200430105116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/pagelist-66.html
http://www.nongphok.go.th/page-22.html
http://www.nongphok.go.th/pagelist-27.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

http://www.nongphok.go.th/newsboard-1.html  อยู่หน้าเวปไซค์หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู ข่าวสาร 
หัวข้อ :: ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อ ::ข่าวรับสมัครงาน 
หัวข้อ ::ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน/ดำเนินงานตาม
อำนาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของ
อบต.หนองพอกและเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2564 

http://www.nongphok.go.th/newsboard-3.html  

http://www.nongphok.go.th/newsboard-4.html  

8 Q&A http://www.nongphok.go.th/webboard.html  
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู กระดานถามตอบ 
Q&A 
กระดานสนทนา 
Webboard 
เป็นเมนูที่บุคคลภายนอก
สามารถ 
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได ้
และอบต.หนองพอก
สามารถสื่อสารให้คำตอบ
กับผู้สอบถามได้ 

9 Social Network http://www.nongphok.go.th/home.html  
ไอคอนอยู่ด้านบนของเวป
ไซค ์อบต.หนองพอก มุม
บนขวามือ ไอคอน ตัว F สี
น้ำเงิน 
เมนูด้านซ้ายมือ ไอคอนสี
ฟ้า Facebook 
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู ติดต่อ Facebook : 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.
ร้อยเอ็ด 

http://www.nongphok.go.th/page-22.html 

 

http://www.nongphok.go.th/newsboard-1.html
http://www.nongphok.go.th/newsboard-3.html
http://www.nongphok.go.th/newsboard-4.html
http://www.nongphok.go.th/webboard.html
http://www.nongphok.go.th/home.html
http://www.nongphok.go.th/page-22.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี 2564 

http://www.nongphok.go.th/file1.html  
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู แผนพัฒนาฯ 
หัวข้อ :: แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ : แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
เป็นข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการ  
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ และเป็นแผนที่
มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2564 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020
133805File.pdf  

11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี 2564 รอบ 6 
เดือน 

http://www.nongphok.go.th/file2.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ : แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
เมนู : รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
-รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี 
พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325
111646File.pdf  

12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
2563 

http://www.nongphok.go.th/file3.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ : แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
เมนู :รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
-รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201106
131959File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file1.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020133805File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020133805File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file2.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-162.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-162.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-162.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325111646File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325111646File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file3.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-140.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-140.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-140.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-140.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-140.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201106131959File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201106131959File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

13 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานต่างๆ เช่น 

http://www.nongphok.go.th/file4.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ : การปฏิบัติงาน 
-คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
เป็นคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
อบต.หนองพอก ใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
อาทิเช่น 

1.คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200521090540File.pdf  
2.คู่มือการปฏิบัติงานสภา
ท้องถิ่น  http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200520161749File.pdf  
3.คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031151647File.pdf  
4.คู่มืองานธุรการ 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031151449File.pdf  
5.คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031144130File.pdf  
ฯลฯ 
 

14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการต่างๆ เช่น 

http://www.nongphok.go.th/file5.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :การให้บริการ 
-คู่มือประชาชน 
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับ 
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลใน
การขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับอบต.หนองพอก 
อาทิเช่น 

1.คู่มือบริการประชาชน 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20170525141813File.pdf  
2.คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031144839File.pdf  
3.มาตรฐานการให้บริการงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031152800File.pdf  
4.แนวทางการยืมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200527142048File.pdf  
5. ขั้นตอนการบริการศูนย์บริการร่วมฯ  
  http://www.nongphok.go.th/upload/file/20170523140821File.pdf 
 
 

15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ ปี 2564 
(รอบ 6 เดือน) 

http://www.nongphok.go.th/file6.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :การให้บริการ  
หัวข้อ :ข้อมูลสถิติการ
ให้บริการ 
-สถิติการให้บริการ รอบ 6 
เดือน 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325135
933File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file4.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-105.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-105.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200521090540File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200520161749File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-73.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031151647File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-72.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031151449File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-69.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031144130File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file5.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20170525141813File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-70.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031144839File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-74.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20181031152800File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-117.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-117.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200527142048File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-13.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20170523140821File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file6.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-163.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-163.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325135933File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325135933File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ  

 

http://www.nongphok.go.th/file7.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :การให้บริการ 
 -รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
- รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ ปี 2563 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210308111
137File.pdf  

17 E-Service http://www.nongphok.go.th/eservice.html  อยู่ด้านบนของเวปไซค์ด้าน
ขวามือ 

หัวข้อ E-Service คำร้อง
ออนไลน์ ต่างๆ เช่น 

 

 

 

 

 

  
1. E-Service : ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษี
ป้าย http://www.nongphok.go.th/contact6.html  
2. E-Service : คำร้องทั่วไป   
http://www.nongphok.go.th/contact1.html 
3. E-Service : คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
http://www.nongphok.go.th/contact4.html  
4. E-Service : ร้องเรียนข้าราชการทุจริต 
http://www.nongphok.go.th/contact2.html  
5. E-Service : คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป   
http://www.nongphok.go.th/contact3.html  

แบบฟอร์มออนไลน์ http://www.nongphok.go.th/file24.html  

18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
2564 

http://www.nongphok.go.th/file8.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
-ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201005104
325File.pdf  

19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
2564 รอบ 6 เดือน 

http://www.nongphok.go.th/file9.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
-รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161
020File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file7.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210308111137File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210308111137File.pdf
http://www.nongphok.go.th/eservice.html
http://www.nongphok.go.th/contact6.html
http://www.nongphok.go.th/contact1.html
http://www.nongphok.go.th/contact4.html
http://www.nongphok.go.th/contact2.html
http://www.nongphok.go.th/contact3.html
http://www.nongphok.go.th/file24.html
http://www.nongphok.go.th/file8.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-131.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-131.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-131.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201005104325File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201005104325File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file9.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161020File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161020File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

 

http://www.nongphok.go.th/file10.html   

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210108105
143File.pdf  

อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
- รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี2563 

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 2564 
 

http://www.nongphok.go.th/file11.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1) 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111
829File.pdf  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด2)  
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101
615File.pdf  

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 2564 

อยู่เมนูด้านซ้ายมือ 
หัวข้อ ข่าวสาร - ข่าว 
จัดซื้อจัดจ้าง 

http://www.nongphok.go.th/newsboard-4.html  อยู่หน้าเวปไซค์หัวข้อข่าว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู ข่าวสาร 
หัวข้อ :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาส ๑ ตุลาคม 
ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
http://www.nongphok.go.th/news-137.html  

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถ
ราชการ ปี  2564 http://www.nongphok.go.th/news-
127.html  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

http://www.nongphok.go.th/news-141.html  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP 

อยู่หน้า เวปไซค์ หัวข้อ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP 

http://www.nongphok.go.th/egplist-1.html  

http://www.nongphok.go.th/file10.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210108105143File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210108105143File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file11.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-136.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-136.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111829File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111829File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-138.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-138.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101615File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101615File.pdf
http://www.nongphok.go.th/newsboard-4.html
http://www.nongphok.go.th/news-137.html
http://www.nongphok.go.th/news-137.html
http://www.nongphok.go.th/news-137.html
http://www.nongphok.go.th/news-127.html
http://www.nongphok.go.th/news-127.html
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=64027251206&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=64027251206&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=64027251206&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1
http://www.nongphok.go.th/news-141.html
http://www.nongphok.go.th/egplist-1.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ประจำปี 
2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file12.html  อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.
2564 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405112
320File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094
343File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 
พ.ศ.2564 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092
535File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101
542File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 
2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092
959File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133
049File.pdf  

24 รายงานผลจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 2563 

  

http://www.nongphok.go.th/file13.html  

 

อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี   

- สรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101
744File.pdf 

http://www.nongphok.go.th/file12.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405112320File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405112320File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094343File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094343File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092535File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092535File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101542File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101542File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092959File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092959File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-141.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-141.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133049File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133049File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file13.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101744File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101744File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี 2564 

อยู่เมนูด้านขวามือ 
หัวข้อ การบริหารงาน
บุคคล – นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- แผนพัฒนาพนักงาน 

http://www.nongphok.go.th/file35.html  อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
การบริหารงานบุคคล – 
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- แผนพัฒนาพนักงาน 

- แผนอัตรากำลังสามปี 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210309102
949File.pdf  

26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี 2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file22.html  อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
การบริหารงานบุคคล - 
การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ฯลฯ 

รายงานการอบรมกองคลัง 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
351File.pdf  

รายงานการอบรมสำนักงานปลัด 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
449File.pdf  

รายงานการอบรมกองสวัสดิการสังคม  
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
533File.pdf  
 
รายงานการอบรมกองการศึกษา 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
310File.pdf 
 
รายงานการอบรมกองช่าง 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
619File.pdf 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144
646File.pdf  
 
 
 
 
 

http://www.nongphok.go.th/file35.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210309102949File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210309102949File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file22.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144351File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144351File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144449File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144449File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144533File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144533File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-153.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-153.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144310File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144310File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144619File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144619File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144646File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311144646File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำปี 2564 
 

http://www.nongphok.go.th/file14.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
การบริหารงานบุคคล – 
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  เป็นหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับ
ใน 
ปี พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 
1 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
2 การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
3 การพัฒนาบุคลากร 
4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

5 การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญกำลังใจ 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200527143
215File.pdf  

28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำปี 2563 
 
 
 

http://www.nongphok.go.th/file15.html  อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
การบริหารงานบุคคล – 
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

- รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี รอบเดือน
ตุลาคม 

 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311145
129File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file14.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200527143215File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200527143215File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file15.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-159.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-159.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-159.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-159.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311145129File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210311145129File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

http://www.nongphok.go.th/file34.html  อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  

- แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200617135
845File.pdf  

30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

http://www.nongphok.go.th/contact.html  อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
– ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

E-Service คำร้อง
ออนไลน์ 

 

 

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ประจำปี 2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file16.html  อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี 

1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 

 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329150
355File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file34.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200617135845File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20200617135845File.pdf
http://www.nongphok.go.th/contact.html
http://www.nongphok.go.th/file16.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329150355File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329150355File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค คำ
ร้องออนไลน์ กระดาน
สนทนา ข้อมูลติดต่อ  Social Network https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B

8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E
0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A
3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E
0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9
A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B
8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E
0%B8%81-
%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0
%B8%A3%E0%B8%B5-
%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8
%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E
0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-
str=k*F 

E-Service http://www.nongphok.go.th/eservice.html  

Q&A http://www.nongphok.go.th/webboard.html  

ข้อมูลติดต่อ http://www.nongphok.go.th/page-22.html  

33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

http://www.nongphok.go.th/webboard.html  ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ผ่านกระดาน
สนทนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
การประชุมสภาฯ 

อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
หัวข้อ เอกาสาร/รายงาน 

- ผลงาน 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
การประชุมสภาฯ 
 
 
 
 

http://www.nongphok.go.th/file43.html  

https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-1847890115438859/?tn-str=k*F
http://www.nongphok.go.th/eservice.html
http://www.nongphok.go.th/webboard.html
http://www.nongphok.go.th/page-22.html
http://www.nongphok.go.th/webboard.html
http://www.nongphok.go.th/file43.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

http://www.nongphok.go.th/file37.html  
 
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
เป็นเจตนารมณ์/คำมั่นว่า
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
งานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และดำเนินการโดย
ผู้บริหารคนปัจจุบันของ
อบต.หนองพอก 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329152
623File.pdf  

35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ประจำปี 
2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file21.html  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153
817File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155
116File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file44.html  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143
529File.pdf  

อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส 
หัวข้อ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
-การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
เป็นการดำเนินการส่งเสริม
มาตรการต่างๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์    

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    

 มาตรการป้องกันการรับสินบน    

 มาตรการนโยบายมาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส    

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต    

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563    

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2563  

 

http://www.nongphok.go.th/file37.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329152623File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329152623File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file21.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153817File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153817File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file44.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143529File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143529File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-125.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-126.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-124.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-123.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-122.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-121.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-116.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี 
2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file17.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
การประเมินป้องกันทุจริต 

หัวข้อ การประเมินป้องกัน
ทุจริต ประจำปี 

-การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี 2564 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401144
634File.pdf  

37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปี 2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file40.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
การประเมินป้องกันทุจริต 

หัวข้อ การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
- ประกาศประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับ 
มาตรการการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- รายงานผล การประชุม
ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับ การ
ป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 
- คู่มือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145
214File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145
552File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145
810File.pdf  

38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ประจำปี  

 

 

 

 

 

http://www.nongphok.go.th/file41.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ประจำปี 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330145
805File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330151
251File.jpg  

http://www.nongphok.go.th/file17.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401144634File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401144634File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file40.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-188.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-190.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-190.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145214File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145214File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145552File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145552File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145810File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401145810File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file41.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330145805File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330145805File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330151251File.jpg
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330151251File.jpg


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 
2564 

http://www.nongphok.go.th/file18.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020155
455File.pdf  

40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 รอบ 6 
เดือน 

http://www.nongphok.go.th/file19.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ  หัวข้อ แผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริต 

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 
เดือน 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151
124File.pdf  

41 รายงานการผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี 2563 

http://www.nongphok.go.th/file20.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ  หัวข้อ แผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริต 

- รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111
028File.pdf  

42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

http://www.nongphok.go.th/file21.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รายงานคะแนนประเมิน ฯ
2563 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151
751File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file18.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020155455File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201020155455File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file19.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151124File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151124File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file20.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111028File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111028File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file21.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151751File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151751File.pdf


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

http://www.nongphok.go.th/file42.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส 
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปั 
2564 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405161
749File.pdf  

2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.nongphok.go.th/position-1.html  อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู บุคลากร  
หัวข้อ :: ผู้บริหาร 
หัวข้อ :: หัวหน้าส่วน
ราชการ 
เป็นข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด/หัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ด้วยชื่อ-
นามสกุล ตำแหน่ง 
รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์) 

  http://www.nongphok.go.th/position-3.html  

9 Social Network http://www.nongphok.go.th/home.html  
ไอคอนอยู่ด้านบนของเวป
ไซค ์อบต.หนองพอก มุม
บนขวามือ ไอคอน ตัว F สี
น้ำเงิน 
เมนูด้านซ้ายมือ ไอคอนสี
ฟ้า Facebook 
อยู่เมนูด้านซ้ายมือ  
เมน:ู ติดต่อ Facebook : 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.
ร้อยเอ็ด 
 
 

  http://www.nongphok.go.th/page-22.html 

http://www.nongphok.go.th/file42.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-194.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-194.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-194.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-194.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-194.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405161749File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210405161749File.pdf
http://www.nongphok.go.th/position-1.html
http://www.nongphok.go.th/position-3.html
http://www.nongphok.go.th/home.html
http://www.nongphok.go.th/page-22.html


ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
2564 รอบ 6 เดือน 

http://www.nongphok.go.th/file9.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ :แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
-รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161
020File.pdf  

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 2564 
 

http://www.nongphok.go.th/file11.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1) 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111
829File.pdf  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด2)  
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101
615File.pdf  

23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ประจำปี 
2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file12.html  อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.
2564 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094
343File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 
พ.ศ.2564 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092
535File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101
542File.pdf  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 
2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092
959File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file9.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161020File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210325161020File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file11.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-136.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-136.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111829File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111829File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-138.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-138.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101615File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201026101615File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file12.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094343File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210318094343File.pdf
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-146.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092535File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210210092535File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101542File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101542File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092959File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201208092959File.pdf


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2563 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133
049File.pdf  
 
 

ข้อ ลิงค์ หมายเหตุ 

24 รายงานผลจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 2563 

  

http://www.nongphok.go.th/file13.html  

 

อยู่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ 
รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี   

- สรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101
744File.pdf 

35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ประจำปี 
2564 

 

http://www.nongphok.go.th/file21.html  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153
817File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155
116File.pdf  

http://www.nongphok.go.th/file44.html  

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143
529File.pdf  

อยู่เมนูด้านขวามือ  
หัวข้อ มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส 
หัวข้อ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
-การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
เป็นการดำเนินการส่งเสริม
มาตรการต่างๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 

40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 รอบ 6 
เดือน 

http://www.nongphok.go.th/file19.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ  หัวข้อ แผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริต 

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 
เดือน 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151
124File.pdf  

41 รายงานการผลการ
ดำเนินการป้องกันการ

http://www.nongphok.go.th/file20.html  
อยู่เมนูด้านขวามือ  

หัวข้อ  หัวข้อ แผนปฏิบัติ
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111

http://www.nongphok.go.th/downloadfile-141.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-141.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133049File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201111133049File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file13.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/downloadfile-145.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101744File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210113101744File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file21.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153817File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329153817File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210329155116File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file44.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143529File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210330143529File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file19.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151124File.pdf
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20210401151124File.pdf
http://www.nongphok.go.th/file20.html
http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111028File.pdf


ทุจริต ประจำปี 2563 028File.pdf  การป้องกันทุจริต 

- รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

 
บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนกังำนปลดั  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก  โทรศพัท/์โทรสำร ๐๔3 650 515   
ที ่รอ 895๐๑/                     วนัที ่        เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖4    
เรื่อง   กำรด ำเนินกำรประเมนิระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรยีน  หวัหน้ำสว่นรำชกำร/นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก 

  ตำมที่ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองพอก ได้เขำ้ร่วมรบักำรประเมนิระดบัคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA) ประจ ำปี 2564 กำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (OIT) นัน้ 

  ในกำรนี้ งำนแผนและงบประมำณ ได้ด ำเนินกำรกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำธำรณะ (OIT) ในระบบประเมนิระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITAs) โดยกำรน ำลงิค์เวปไซค์ (URL) ของ          
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพอก www.nongphok.go.th มำตอบในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว             
ตำมรำยละเอยีดทีส่ง่มำพรอ้มนี้ 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ 
หรอืเหน็         

ควรประกำรใด โปรดพจิำรณำสัง่กำร 
        (ลงชื่อ) 
         (นำงสำวกำญจนำ  ค่อมมุข) 
                  นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................ 
........................................................................................  ( ลงชื่อ) จ.อ.  
  
         (วรีะจกัร ์ พวงศรเีคน) 
            หวัหน้ำส ำนกัปลดั 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................ 
........................................................................................   (ลงชื่อ) พ.จ.อ. 

 

 

http://www.nongphok.go.th/upload/file/20201022111028File.pdf
http://www.nongphok.go.th/


                                                  (ส ำรำญ บุญลอื) 
         รองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................ 
........................................................................................  (ลงชื่อ) 
         (นำงสำยลม  ย่อมอำรยี)์ 
               ปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................ 
........................................................................................  ลงชื่อ 
         (นำยประสทิธิ ์ จตุเทน) 
        นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก 
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนกังำนปลดั  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก  โทรศพัท/์โทรสำร ๐๔3 650 515   
ที ่รอ 895๐๑/                     วนัที ่      เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖4    
เรื่อง   กำรด ำเนินกำรประเมนิระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรยีน  หวัหน้ำสว่นรำชกำร/นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก 

อำ้งถงึ บนัทกึขอ้ควำม ที ่รอ 89501/1440  ลงวนัที ่30 กนัยำยน 2563 เรื่อง ผลคะแนนกำรประเมนิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของอปท. ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

  ตำมหนังสอืที่อ้ำงถึง องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองพอก ได้เขำ้ร่วมรบักำรประเมนิ
ระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ประจ ำปี 2564 กำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ 
(OIT) และมผีลคะแนน 82.46 ระดบัผลกำรประเมนิ B พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ ควำมละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 

  ในกำรนี้ งำนแผนและงบประมำณ ได้ด ำเนินกำรกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำธำรณะ (OIT) ตำมขอ้เสนอแนะ ในระบบประเมนิระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITAs) โดยกำรน ำลงิคเ์วป
ไซค์ (URL) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพอก www.nongphok.go.th มำตอบในระบบฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ ตำมรำยละเอยีดทีส่ง่มำพรอ้มนี้ 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ หำกเหน็ชอบโปรดลงนำมในหนังสอืที่แนบมำพร้อมนี้ หรอื
เหน็         

ควรประกำรใด โปรดพจิำรณำสัง่กำร 
        ลงชื่อ 
         (นำงสำวกำญจนำ  ค่อมมุข) 

 

 

http://www.nongphok.go.th/


                  นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................   ลงชื่อ จ.อ.  
  
         (วรีะจกัร ์ พวงศรเีคน) 
            หวัหน้ำส ำนกัปลดั 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................   ลงชื่อ พ.จ.อ. 
                                                  (ส ำรำญ บุญลอื) 
         รองปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................  ลงชื่อ 
         (นำงสำยลม  ย่อมอำรยี)์ 
               ปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ควำมเหน็ของผูบ้งัคบับญัชำ 
........................................................................................   ลงชื่อ 
         (นำยประสทิธิ ์ จตุเทน) 
        นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองพอก 
 


