
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 



 

 

 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวาอยูใน  

ระดับ A  หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับท่ีดี ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเปาหมายหลักเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูท่ี 94.24 คะแนน 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดมีการดําเนินการตาม ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดท่ี 3 

การใชอํานาจ และตัวชี้วัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต อยูในระดับดี ควรรักษามาตรฐานไวและปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึนไป ในสวนของ ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ และตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ควรปรับปรุง

เพ่ือความเชื่อม่ันของบุคลากรในหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 4 การใชทรัพยสินของราชการ ท่ีมีคะแนนต่ําสุด

ในทุกตัวชี้วัด ขอ I3 ขอ I4 ขอ I5 ผูบังคับบัญชาควรนําผลการประเมินในดานการมอบหมายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากําหนดนโยบายหรือแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในปถัดไป พรอมท้ัง ดําเนินการตามนโยบายหรือแผนท่ีกําหนดไว  นอกจากนี้ ควร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามท่ีไดมีการดําเนินการไวแลว  

 



 

 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัด

ท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน อยูในระดับดีเยี่ยม ควรรักษา

มาตรฐานไวและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไป ท้ังนี้ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงในตัวชี้วัดท่ีมีคา

คะแนนต่ําสุด เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการท่ีดียิ่งข้ึน ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ขอ E12 

หนวยงานควรนําเสนอผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงาน 

โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําปหรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอน

หนา เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง 

ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน ขอ E14 หนวยงานควร

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ผานการดําเนินการ 

โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกท้ัง หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล โดย

มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีมาติดตอหรือรับบริการ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

ท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง 

 

2. การกําหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 ผูบริหารและเจาหนาท่ีไดนําการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ.2565 มารวมกันพิจารณากําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. สรางการรับรูและ 

สงเสริมการมีสวนรวม 

ตรวจสอบการใชจาย 

งบประมาณประจาป 

ของหนวยงาน 

1. จัดทารายงานผลการใช 

จายงบประมาณและใหมีการ

เปดเผยขอมูลการใชจาย

งบประมาณแผนการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

รวมถึงกระบวนการเบิกจาย 

สํานักคลัง ตุลาคม 65 – 

มีนาคม 66 

รายงานผลการ 

ดาเนินการในการ 

ประชุมหัวหนาสวน 

ราชการประจาทุก 

เดือน 

 



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 งบประมาณโดยเปดเผยทาง

เว็บไซตของเทศบาล 

2. สงเสริมใหบุคลากรใน 

สังกัด มีสวนรวมการติดตาม

ความกาวหนาการเบิกจาย

งบประมาณของหนวยงานจาก

รายงานการประชุม 

หัวหนาสวนราชการประจําทุก

เดือน 

   

2. การสรางความรู 

แนวทางปฏิบัติการใช 

ทรัพยสินของราชการ 

มีการกํากับดูแล 

ตรวจสอบการใช 

ทรัพยสินของราชการ 

1. เสริมสรางความรู แนวทาง

ปฏิบัติของ บุคลากรภายใน 

หนวยงานตอการใช ทรัพยสิน

ของราชการ การยืมทรัพยสิน

ของ ราชการ และการกํากับ 

ดูแลตรวจสอบการใช 

ทรัพยสินราชการ ใน รูปแบบ

การจัดอบรม/ จัดทาสื่อ

ประชาสัมพันธ รณรงค 

2. จัดทาคูมือแนวทาง 

ปฏิบัติในการใชทรัพยสิน 

ของราชการ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ตุลาคม 65 – 

มีนาคม 66 

รายงานผลการ 

ดําเนินการในการ 

ประชุมหัวหนาสวน 

ราชการประจําทุก 

เดือน 

3. สรางการพัฒนา และ

การปรับปรุงข้ันตอนการ

ดําเนินงาน การเผยแพร

ขอมูลหนวยงานตอ

สาธารณะชน 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอน

การดําเนินงานของหนวยงาน

เผยแพรขอมูลตอสาธารณะชน 

ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

และเ พ่ิมประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

2. สรางการรับรูแกผูมา 

ติดตอราชการหรือผูมีสวน 

ไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 65 – 

มีนาคม 66 

รายงานผลการ 

ดําเนินการในการ 

ประชุมหัวหนาสวน 

ราชการประจําทุก

เดือน 

 



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. การปรับปรุงคุณภาพ 

ระบบการทํางานและ

การใหบริการท่ีดีข้ึน 

1. พัฒนาคุณภาพระบบ 

การทํางาน โดยนํา 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

เพ่ืออานวยความสะดวก 

แกประชาชนมากยิ่งข้ึน 

และสงเสริมใหผูรับบริการ 

และประชาชนท่ัวไปมีสวน 

รวมในการแสดงความ 

คิดเห็นหรือใหคําแนะนํา 

ในการพัฒนาและปรับปรุง 

คุณภาพและมาตรฐานการ 

ใหบริการไดโดยสะดวก 

2. จัดทําและเผยแพรชองทาง

การติดตอ - สอบถามขอมูล 

โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร

สองทาง และชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็นของผูท่ีมา

ติดตอหรือรับบริการ 

กองยุทธศาสตร 

และงบประมาณ 

ตุลาคม 65 – 

มีนาคม 66 

รายงานผลการ 

ดําเนินการในการ 

ประชุมหัวหนาสวน 

ราชการประจําทุก 

เดือน 

 


