
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวา่ 
มีผลคะแนน  86.9  คะแนน อยู่ในระดับ  A  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ได้คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้เสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที ่ 87.37 จากผลคะแนน IIT พบวา่มีประเด็นในเรื่อง 

1) การใช้งบประมาณ พบว่าต้องปรับปรุงให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลการติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงรายงานผลกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่่าเสมอ และมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายใน มีส่วนรวมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 
2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าต้องปรับปรุง
จัดท่าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการก่ากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 

2. การใช้งบประมาณ 75.30 
3. การใช้อ่านาจ 80.75 
4. การใช้ทรพัย์สินของราชการ 73.60 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 71.54 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด่าเนินงาน 82.50 จากผลคะแนน EIT พบวา่มีประเด็นในเรื่อง 

1) คุณภาพการด่าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่่าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  จัดท่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สร้าง
การรับรู้แก่ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การปรับปรุงระบบการท่างาน หน่วยงานควรมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการต่างๆ ส่วนราชการในสังกัดร่วมกันหารือ
ระหว่างผู้บริหาร เพื่อด่าเนินการทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   
โดยน่าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ออ่านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น  และส่งเสริมให้

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.82 
8. การปรับปรุงการท่างาน 81.93 



ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค่าแนะน่าในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ได้คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 92.78 จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นในเรื่อง 

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
-ข้อมูลผู้บริหาร ไม่พบรูปคณะผู้บริหาร ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
-การให้บริการผ่ านระบบ e-service  มีการ
ด่าเนินการยกระดับการให้บริการ ในรูปแบบของ
ระบบ e-service ให้เข้าถึงได้ง่ายและอ่านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
2) การป้องกันการทุจริต มีการประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส่าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2562  มาตรา 79 
จากนั้นน่าไปจัดท่าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและให้มีการก่ากับติดตามการน่าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก่าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดา่เนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

การติดตามผล 

1. ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณประจ่าปี
ของหน่วยงาน 
 
 

1. จัดท่ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและให้
มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจัดหาพัสด ุ
รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของ
เทศบาล 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีสว่นร่วมการ
ติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานจาก
รายงานการประชุม    
หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ่าทุกเดือน 

ส่านักคลัง ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่ทุก
เดือน 

2. การสร้างความรู้
แนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
มีการกา่กับดูแล
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

1. เสริมสรา้งความรู้
แนวทางปฏิบัติของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ และการก่ากับ
ดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินราชการ  ใน
รูปแบบการจัดอบรม/
จัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์

 

ส่านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่ทุก
เดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีดา่เนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

การติดตามผล 

 2. จัดท่าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

   

3. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านตา่งๆ อยา่งทั่วถึง 

1. จัดท่าแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการต่างๆ หรือจดัทา่
สื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การให้บริการ บริเวณจดุ
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผา่นเว็ป
ไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ประชาสัมพันธ ์
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ 

ทุกหน่วยงาน 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่เดือน 

4. เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะชน ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
ของเทศบาลให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล  จัดทา่สื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอยา่ง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. สร้างการรับรู้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่เดือน 

5. การปรับปรุงคุณภาพ
ระบบการท่างาน การ
ให้บริการทีด่ีขึ้น 

1. พัฒนาคณุภาพระบบ
การทา่งาน โดยน่า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่ออ่านวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค่าแนะน่า
ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่เดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีดา่เนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด่าเนินการ 

การติดตามผล 

6. การเปิดเผยข้อมูล 1. การเผยแพร่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการผา่นระบบ  
e-service 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด่าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจา่เดือน 

7. การป้องกันการทุจริต 1. จัดประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ส่าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2562  มาตรา 79  
2. จัดท่าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

พฤศจิกายน 
64 – มีนาคม 
65 

ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงทุกไตรมาส 

 


