
 
 
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
ท่ี ๗๔  /256๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครฐั  
(Integrity and transparency Assessment –ITA) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    …………………………………………………………. 
 

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม จะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment –ITA) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Open to transparency ” 
ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA  ท่ีมาจาก “เปิด ” ๒ ประการคือ “เปิดเผยข้อมูล”ของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และประชาชนภาครัฐผ่านการประเมิน ITA  ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนําไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  
 
 

 ดังน้ันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment –ITA) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีข้ึน โดยมอบหมายเป็นคําสั่งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
งานได้จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม (www. 
Leam.go.th)  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and transpatency Assessment: OIT)  ได้
ตรงประเด็นครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด จึงแต่งต้ังคณะทํางานการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ในการดําเนินของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment –ITA) 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  
 

ตัวชี้วดัที่ ๙ การเปดิเผยข้อมลู ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วดั 
ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๑ โครงสร้าง นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

๐๓ อํานาจหน้าท่ี สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

๐๔ ยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

แผนพัฒนา ๕ ปี 
ข้อมูลประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

๐๕ ข้อมูลการติดต่อ นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 



- ๒ –  
 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ
๐๖ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวอารีย์   ตําแอ 

หัวหน้าสํานักปลัด 
 

 

การประชาสัมพันธ์   
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ข้อมูลประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๘ Q  A นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ข้อมูลประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๙ Social Network นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่  ๙.๒  การบริหารงาน 
การดําเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๑๐ แผนดําเนินงานประจําปี นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ข้อมูลประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๑๑ รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานประจําปี 
รอบ ๖ เดือน 

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ระยะ ๖ เดือนแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๑๒ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี  

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
สอ.นิกร  เกื้อมา 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

รายงานผลของปี   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



- ๓ -  
การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๑๓ คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

คู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

การบริการ 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ
บริการ 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

คู่มือการสําหรับบริการ 
หรือภารกิจ กําหนด
วิธีการขั้นตอนการ
ให้บริการ (คูม่ือ
ประชาชน) 

๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการบริการ สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ข้อมูลการให้บริการท่ี
เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๐๑๖ รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ความพึงพอใจการบริการ
ตามอํานาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
รายงานผลของปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๐๑๗ E-Service นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ช่องทางออนไลน์เพื่อช่วย
อํานวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตาม  หมายเหต ุ

๐๑๘ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจํา 

นางสาวจิณห์นิภา ไพจิตรจินดา 
นวก.และบัญชีชํานาญการ 
นางสาวนภาพร หนูพันธ์ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

คู่มือการสําหรับบริการ 
หรือภารกิจ กําหนด
วิธีการขั้นตอนการ
ให้บริการ (คูม่ือ
ประชาชน) 

๐๑๙ รายงานการกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี รอบ ๖ เดือน 

นางสาวจิณห์นิภา ไพจิตรจินดา 
นวก.และบัญชีชํานาญการ 
นางสาวนภาพร หนูพันธ์ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

ข้อมูลการให้บริการท่ี
เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 
๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี 
นางสาวจิณห์นิภา ไพจิตรจินดา 

นวก.และบัญชีชํานาญการ 
นางสาวนภาพร หนูพันธ์ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

ความพึงพอใจการ
บริการตามอํานาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงาน รายงานผล
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

นางสาววินัดดา สายทองอินทร์ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เดือนไหนไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
รายงานด้วย 

๐๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

นางสาววินัดดา สายทองอินทร์ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

นางสาววินัดดา สายทองอินทร์ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- จําแนกข้อมูลเป็น
รายเดือน (กรณึไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 

๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปี 

นางสาววินัดดา สายทองอินทร์ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

นางดวงเดือน ทองบุญชู 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

รายงานผลของปี พ.ศ. 
๒๕๖๒  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนากรบุคคล 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๒๕ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตํา
แอ 

หัวหน้าสํานักปลัด 

คู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๒๕ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

นโยบายท่ียังบังคับใช้
ในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๒๖ การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ต้องครบกระบวนงาน 
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๐๒๘ รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

รายงานผลของปีท่ี
ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

นโยบายท่ียังบังคับใช้
ในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจําปี 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ต้องครบกระบวนงาน 
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 
๐๓๒ ช่องทางการรับความ

คิดเห็น 
นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

ช่องทางเข้าถึง
หน่วยงาน 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 
๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 
นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

การดําเนินการในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๓๔ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

นโยบายท่ียังบังคับใช้
ในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๓๖ การประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตประจําปี 

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๓๗ การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 



- ๗ – 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนป้องกันการทุจริต 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๔๐ รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี รอบ ๖ 
เดือน 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะ 
๖ เดือนแรก) 

๐๔๑ รายงานผลการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจําปี 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม  หมายเหตุ 

๐๔๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ 

๐๔๓ รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี รอบ ๖ 
เดือน 

นางสาวปาริศา  แสงศักด์ิ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวรัตนภรณ์   ชูเอียด 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นางสาวอารีย์   ตําแอ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

เป็นการดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะ 
๖ เดือนแรก) 
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  มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
  ๑. ดําเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีรับผิดชอบตามรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดเตรียมข้อมูลสําหรับดําเนินการ ITA  ให้เป็นปัจจุบันและเตรียมการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม และจัดส่งข้อมูลให้  (Admin) ตอบแบบสํารวจ OIT 
(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ทางระบบ ITAS 
  ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม มอบหมาย 
   
  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
    ส่ัง ณ วันท่ี   ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
      
     (นายเสทือน   ถาวรนุรักษ์) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 
 


