
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

1. สร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
หน่วยงาน 
 
 
 

1. จัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
และให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการใชจ้่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดย
เปิดเผยทางเว็บไซต์
ของเทศบาล 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีสว่นร่วมการ
ติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่าย
งบประมาณของ
หน่วยงานจากรายงาน
การประชุม    หัวหน้า
ส่วนราชการประจ าทกุ
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักคลัง ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี แผนการจัดหา
วัสดุและการซื้อจัดจา้
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ 
เทศบาลฯ 
www.nakhoncity.org 

2. บุคลากรในสังกัดได้   
     รับรู้การใชจ้่าย 

งบประมาณของ
หน่วยงานจากการแจ้ง
เวียนรายงานการ
ประชุมหัวส่วนราชการ 

- 

http://www.nakhoncity.org/


มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

2. การสร้างความรู้
แนวทางปฏิบัติการ
ใช้ทรพัย์สินของ
ราชการ มีการ
ก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

1. เสริมสรา้งความรู้
แนวทางปฏิบัติของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ และการ
ก ากับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรพัย์สิน
ราชการ  ในรูปแบบ
การจดัอบรม/จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์

2. จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท าคู่มอืการใช้
ทรัพย์สินราชการ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์เทศบาลฯ 
www.nakhoncity.org 

- 

3. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านตา่งๆ อยา่ง
ทั่วถึง 

1. จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการต่างๆ หรือ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการ 
บริเวณจุดให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผา่น
เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์
ประชาสัมพันธ ์
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ 

ทุก
หน่วยงาน 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท าแผนผังข้ันตอน
การให้บริการติดตั้ง
บริเวณจุดให้บริการ 
ช าระภาษ ีงาน
ทะเบียนราษฎร งาน
บัตรประชาชน งานขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
งานขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
พาณิชย ์งานขอติดตั้ง
น้ าประปา งาน
โรงพยาบาล 

2. ประชาสัมพันธ์แผนผัง
ขั้นตอนการให้บริการ
ทางเว็บไซต์เทศบาลฯ 
www.nakhoncity.org 

 
 
 
 

- 

http://www.nakhoncity.org/


มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

4. เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะชน 
ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
ของเทศบาลให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล  จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์และมี
การปฏิสัมพันธ์แลก 
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. สรา้งการรับรู้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

กองยุทธ 
ศาสตร์และ
งบประมาณ 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ปรับปรุงข้อมูลเวบ็ไซต์
เทศบาลใหม่  
www.nakhoncity.org  
ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและ
สามารถสื่อสารกับ
เทศบาลได้สองทาง 

- 

5. การปรับปรุง
คุณภาพระบบการ
ท างาน การให้บริการ
ที่ดีขึ้น 

1. พัฒนาคณุภาพระบบ
การท างาน โดยน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน
และส่งเสริมให้ผู้รับ 
บริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นหรือ
ให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้
โดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธ 
ศาสตร์และ
งบประมาณ 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ระบบแอปพลิเคชั่น
ออนไลน์ “nakhoncity” 

    เพื่อการรับค าร้องด้าน
ต่าง ๆ  

2. ปรับปรุงข้อมูลเวบ็ไซต์ 
www.nakhoncity.org 
ให้ประชาชนสามารถ
เสนอแนะปรับปรุงการ
บริการได้ 

 

- 

http://www.nakhoncity.org/
http://www.nakhoncity.org/


มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

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

ทุก
หน่วยงาน 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ประชาชนสามารถขอ
ใช้บริการผ่านระบบ 
 e-service  
- การขอใช้สถานที ่
พิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช 
- ขอใช้สถานที่ 
อุทยานการเรียนรู้ CLP 
- ขอใช้สถานที่หอศิลป์
ร่วมสมัยเมืองคอน 

2. ที่ เว็บไซต์ 
https://onestop.na
khoncity.org/ 

- 

7. การป้องกันการ
ทุจริต 

1. จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA  และ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและเพื่อพัฒนา 
รับการประเมินในป ี
2565 ประชุมวันที่     
4 กุมภาพันธ์ 2565  
2. จัดประชุมซักซ้อม
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ 

กองยุทธ 
ศาสตร์และ
งบประมาณ 

พฤศจิกายน 
64 – มีนาคม 
65 

1. จัดประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2562  มาตรา 
79 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564  

2. จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และ
มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติทุกไตร
มาส 

- 

 


