รายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตาบลครบุรีใต้
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

-2การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของเทศบาลตาบลครบุรีใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่ ได้ ด าเนิ น การวิเคราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ เทศบาลต าบลครบุ รีใต้ อ าเภอครบุ รี
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กาหนดมาตรการ/แนวทางในการส่ งเสริมส่ งเสริม
คุณ ธรรมและความโปร่ งใส ขององค์ กรปกครองท้ องถิ่น ในประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มี การด าเนิ นการ
ขับเคลื่อนมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ผลการดาเนินการ
1. ผู้บริหารให้
จัดทาเจตจานงในการต่อต้าน สานักงานปลัด 31 มีนาคม 2565
ดาเนินการแล้ว
ความสาคัญกับต่อต้าน การทุจริต
การทุจริต
2. มาตรการป้องกันการ 1. จัดทา/ประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัด 31 มีนาคม 2565
ดาเนินการแล้ว
ทุจริตในหน่วยงานให้มี มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล
2. จัดทา/ประชาสัมพันธ์
มาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ
เพื่อป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตาบลครบุรีใต้
3. จัดทา/ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
4. จัดทา/ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
5. จัดทา/ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม
3. หน่วยงานมีการนาผล 1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ สานักงานปลัด 31 มีนาคม 2565
ดาเนินการแล้ว
การตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน กองคลัง
ตรวจสอบ ทั้งภายใน
2. นาผลการตรวจสอบของฝ่าย กองช่าง
และภายนอกหน่วยงาน ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ไปปรับปรุงการทางาน
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
เพื่อป้องกันการทุจริต
การทางาน

-3มาตรการ
4. ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ
สาธารณะ ให้มีช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน ปรับปรุง
ข้อมูลให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค ไลน์ของ
เทศบาล
2. จัดทาแนวปฏิบัติการส่ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หน้าหลักของ เทศบาล
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน
5. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ 1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ชี้แจงและตอบคาถามเมื่อ จุดให้บริการประชาชนเพื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ ชี้แจงและตอบคาถาม
ข้อ
การดาเนินงานได้อย่าง สงสัยการดาเนินงานของ
ชัดเจน
เทศบาลตาบลครบุรีใต้

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ระยะเวลา
31 มีนาคม 2565

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

31 มีนาคม 2565

ดาเนินการแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrety and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) หน่วยงาน
เทศบาลตาบลครบุรีใต้ จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินเนินการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrety and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคาสั่ง เทศบาลตาบลครบุรีใต้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนิ นเนิ นการจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrety and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 135/
๒๕65 สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
หัวข้อตัวชี้วัด
1.ดาเนินการด้านการ
เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และ
ด้านการเก็บข้อมูลแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ประชาสัมพันธ์และติดตามการ
เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
และการเก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ พร้อมติดตามการ
ประเมินให้ตรงตามประกาศ
ปฏิทินการประเมินฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
1.นายณัฐชวนนท์ กา 28 กพ. 65
ศกระโทก
2.จ่าสิบเอกขวัญเมือง
พุกมาก
3.นางศิริวรรณ แฉ
เกษม
4.นายธวัชชัย พิมพ์
ครบุรี
5.นางสาวดรุณี งอน
กระโทก
6.นางสาวกฤติยา
ภรณ์ เผด็จตะคุ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

-4หัวข้อตัวชี้วัด
O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
1.จัดทาแผนผังแสดงโครงสร้าง 1.นางสาวพนาวัน
การแบ่งส่วนราชการของ
รวมครบุรี
หน่วยงาน
2.นางสาวแสงเพชร
2.จัดทาข้อมูลตาแหน่งที่สาคัญ ทองเกษม
และการแบ่งส่วนงานภายใน

ระยะเวลา

ผลการดาเนินการ

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.จัดทาข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด และผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน
2.จัดทาข้อมูล ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละ
คน
1.จัดทาข้อมูลหน้าที่และ
อานาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนด

1.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี
2.นางสาวแสงเพชร
ทองเกษม

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

1.จัดทาแผนการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า
1 ปี
2.จัดทาข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางสาวสุชีรา กร่อย
กระโทก
3.นางบุญญรัตน์
เครือวัลย์

ดาเนินการแล้ว

O5 ข้อมูลการติดต่อ

1.จัดทาข้อมูลช่องทางการ
ติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล และแผนที่ตั้ง
ของหน่วยงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.จัดทาข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O3 อานาจหน้าที่

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

-5หัวข้อตัวชี้วัด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2565

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
3.นางฐิชารัตน์ ดา
กฤษฎา
4.นางสาวเบญจวรรณ
พฤกษา
5.นายประเสริฐ
ว่องไวเจริญสุข
6.นายณัฐชวนนท์ กา
ศกระโทก
7.นางสาวกิติยาพร
เจตนาดี
8.นางสาวกฤษณา
สินทม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O8 Q&A

1.จัดทาช่องทางถามตอบที่
บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O9 Social Network

1.จัดทาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
Facebook Twitter
Instagram Line เป็นต้น
2.นาสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการ
ติดต่อสื่อสารได้

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวณัฐชรพร
กาศกระโทก
4.นางสาวกฤษณา
สินทม

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-6หัวข้อตัวชี้วัด
O10 แผนดาเนินการ
ประจาปี

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาข้อมูลแผนการดาเนิน
ภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
1 ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
2.มีข้อมูลรายระเอียดของแผน
อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาใน
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางสาวสุชีรา กร่อย
กระโทก
3.นางบุญญรัตน์
เครือวัลย์

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O11 รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน

1.จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานตามแผนในข้อ
O10 เป็นรายเดือน ไตรมาส
หรือราย 6 เดือน
2.จัดทาเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า
อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดาเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางสาวสุชีรา กร่อย
กระโทก
3.นางบุญญรัตน์
เครือวัลย์

ดาเนินการแล้ว

O12 รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

1.จัดทาข้อมูลการดาเนินงาน
ตามแผนดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
2.จัดทาข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดาเนินงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางสาวสุชีรา กร่อย
กระโทก
3.นางบุญญรัตน์
เครือวัลย์

ดาเนินการแล้ว

-7หัวข้อตัวชี้วัด
O13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือของ
ภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตาแหน่งใด
กาหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
3.นางฐิชารัตน์ ดา
กฤษฎา
4.นางสาวเบญจวรรณ
พฤกษา
5.นายประเสริฐ
ว่องไวเจริญสุข

ระยะเวลา
1 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 1.จัดทาคู่มือหรือแนวทางการ
ให้บริการประชาชนของ
การให้บริการ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือของ
ภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตาแหน่งใด
กาหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
3.นางฐิชารัตน์ ดา
กฤษฎา
4.นางสาวเบญจวรรณ
พฤกษา
5.นายประเสริฐ
ว่องไวเจริญสุข

ดาเนินการแล้ว

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ 1.จัดทาข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดย
ให้บริการ
สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบ
รายเดือน ไตรมาส หรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2565

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
3.นางฐิชารัตน์ ดา
กฤษฎา
4.นางสาวเบญจวรรณ
พฤกษา
5.นายประเสริฐ
ว่องไวเจริญสุข
6.นายณัฐชวนนท์ กา
ศกระโทก

ดาเนินการแล้ว

-8หัวข้อตัวชี้วัด
ขั้นตอนหรือวิธีการ
O16 รายงานผลการ
1.จัดทาข้อมูลการสารวจความ
สารวจความพึงพอใจการ พึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ
ให้บริการ
พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

ระยะเวลา
1 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O17 E-Service

1.จัดทาช่องทางการให้บริการ
ข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการ
ไม่จาเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน โดยช่องทางดังกล่าว
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี

1.จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.
2565 1 ปี โดยมีรายละเอียด
ของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับจัดสรร และ
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย

1.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
2.นางสาวชาลิณี ภิ
บาลญาติ

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O19 รายงานการกากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน

1.จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าใน
การดาเนินการตามแผนในข้อ
O18 มีรายละเอียดแสดง
ก้าวหน้าในการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยสามารถทา
เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุม 6 เดือนแรกของปี
(ตุลาคม 2564- มีนาคม
2565)

1.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
2.นางสาวชาลิณี ภิ
บาลญาติ

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-9หัวข้อตัวชี้วัด
ขั้นตอนหรือวิธีการ
O20 รายงานผลการใช้ 1.จัดทาข้อมูลการดาเนินงาน
จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
O21 แผนการจัดซื้อ 1.จัดทาข้อมูลแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จัดจ้างหรือแผนการ
ตามที่หน่วยงานต้องดาเนินการ
จัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี
พ.ศ. 2565
O22 ประกาศต่าง ๆ
1.จัดทาข้อมูลการประกาศการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงาน
ต้องดาเนินการตาม
หรือการจัดหาพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
O23 สรุปผลการจัดซื้อ 1.จัดทาข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน เป็น
จัดจ้างหรือการจัดหา
ข้อมูลแบบรายเดือน
พัสดุรายเดือน
ครอบคลุม 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ต.ค.64-มี.ค.65) โดยมี
รายละเอียดข้อมูลยกตัวอย่าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
2.นางสาวชาลิณี ภิ
บาลญาติ

ระยะเวลา
1 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

1.นางวรุณยุพา
31 มี.ค. 65
อนุชาติตระกูล
2.นางกิติยาพร
เจตนาดี
3.นางสาวหฤทัย ไทย
สาโรง

ดาเนินการแล้ว

1.นางวรุณยุพา
31 มี.ค. 65
อนุชาติตระกูล
2.นางกิติยาพร
เจตนาดี
3.นางสาวหฤทัย ไทย
สาโรง

ดาเนินการแล้ว

1.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
2.นางกิติยาพร
เจตนาดี
3.นางสาวหฤทัย ไทย
สาโรง

ดาเนินการแล้ว

1 มี.ค. 65

-10หัวข้อตัวชี้วัด
O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจาปี

ขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดทาข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
1.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
2.นางกิติยาพร
เจตนาดี
3.นางสาวหฤทัย ไทย
สาโรง

ระยะเวลา
1 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O25 นโยบายการ
บริหารงานบุคคล

1.จัดทาข้อมูลนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยาการบุคคลที่ใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
2.จัดทาข้อมูลนโยบายของ
ผู้บริหารสูงสุดหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยาการ
บุคคล ที่กาหนดภายใน
หน่วยงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O26 การดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1.จัดทาข้อมูลการดาเนินการที่
มีความสอดคล้องรับตาม
นโยบายหรือแผนการบริหาร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ
O25 โดยเป็นการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1.จัดทาข้อมูลหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณ
ให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ เป็นต้นต้น

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-11หัวข้อตัวชี้วัด
ขั้นตอนหรือวิธีการ
O28 รายงานผลการ
จัดทาข้อมูลแสดงผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดของการดาเนินการ
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O29 แนวทางปฏิบัติการ 1.จัดทาข้อมูลคู่มือและแนว
จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทางการดาเนินการต่อเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทา
การร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วน
งานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาดาเนินการ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 1.จัดทาช่องทางที่
ร้องเรียนการทุจริตและ บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยเฉพาะ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
1.จัดทาข้อมูลสถิติเรื่อง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
และประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
บุคลากร การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น
ต้น

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี

ระยะเวลา
1 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวณัฐชรพร
กาศกระโทก
4.นางสาวกฤษณา
สินทม

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

31 มี.ค. ก65

ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-12หัวข้อตัวชี้วัด

O32 ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

ขั้นตอนหรือวิธีการ
2.จัดทาข้อมูลความก้าวหน้า
การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จานวน
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวน
เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และ
จานวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ เป็นข้อมูล 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ตุลาคม 2564มีนาคม 2565) โดยสามารถ
จัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน ราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือนก็ได้
1.จัดทาข้อมูลแสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินการ

1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กระโทก
2.นางวรุณยุพา
อนุชาติตระกูล
3.นางฐิชารัตน์ ดา
กฤษฎา
4.นางสาวเบญจวรรณ
พฤกษา
5.นายประเสริฐ
ว่องไวเจริญสุข
6.นายณัฐชวนนท์ กา
ศกระโทก
O33 การเปิดโอกาสให้ 1.แสดงการดาเนินการหรือ
1.นายทศพล ห่าม
31 มี.ค. 65
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
กระโทก
มีส่วนร่วม
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน 2.นายณัฐชวนนท์
การดาเนินงานตามภารกิจของ กาศกระโทก
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ
3.นางสาวสุชีรา กร่อย
พ.ศ. 2565
กระโทก

ดาเนินการแล้ว

O34 นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift
Policy)

ดาเนินการแล้ว

1.จัดทาข้อมูลแสดงนโยบายว่า
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
บุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการ
รับของขวัญ (No Gift Policy)
ต้องเป็นนโยบายของผู้บริหาร
คนปัจจุบัน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-13หัวข้อตัวชี้วัด
O35 การดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาข้อมูลการดาเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ที่
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
โดยแสดงให้เห็นความสาคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
O36 การประเมินความ 1.จัดทาข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดาเนินงาน
เสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจาปี หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
มีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
O37 การดาเนินการ
1.จัดทาข้อมูลการดาเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยเป็นกิจกรรมหรือการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารความเสี่ยงตามข้อ
O36
O38 การสร้างเสริม 1.จัดทาข้อมูลที่แสดงถึงการ
วัฒนธรรมองค์กร ตาม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
มาตรฐานางจริยธรรม
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

ระยะเวลา
31 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวกิตยิ าพร
เจตนาดี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวกิตยิ าพร
เจตนาดี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-14หัวข้อตัวชี้วัด
O39 แผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาข้อมูลแผนปฏิบัติการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
ที่บังคับครอบคลุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีข้อมูลรายละเอียดอย่าง
น้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และ
ช่วงเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวกิตยิ าพร
เจตนาดี

ระยะเวลา
31 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

O40 รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการ
ป้องกันทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน

1.จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าใน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริตตามข้อ O39
โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าอย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าใน
การดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวกิตยิ าพร
เจตนาดี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O41 รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกันทุจริต
ประจาปี

1.จัดทาข้อมูลผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวกิตยิ าพร
เจตนาดี

31 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

O42 มาตรการส่งเสริม 1.จัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก

1 มี.ค. 65

ดาเนินการแล้ว

-15หัวข้อตัวชี้วัด
O43 การดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1.จัดทาข้อมูลแสดง
ความก้าวหน้าหรือผลการ
ดาเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานตาม
ข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีรูปธรรม

ผู้รับผิดชอบ
1.นายทศพล ห่าม
กระโทก
2.นายณัฐชวนนท์
กาศกระโทก
3.นางสาวพนาวัน
รวมครบุรี

ระยะเวลา
31 มี.ค. 65

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

สรุปผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ดาเนินการจัดเตรียมข้อมู ลและเอกสาร ประกอบการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrety and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การประเมินดังกล่าวมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามตัวชี้วัดทัง้ หมดแล้ว
ปัญหาและอุปสรรค
1. เกิดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้กำรดำเนินกำรในบำงตัวชี้วัดเกิด
ควำมล่ำช้ำ
2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
1.ติดตามการดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลากาหนด
2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินงาน

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้รายงาน

นายชู คงรักษาเกียรติ
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลครบุรีใต้

ผู้รับรอง

