
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

1. การวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า มีผล

คะแนน  52.58  คะแนน อยู่ในระดบั  E  ดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ไดคะแนน ประเด็นที่ตองแกไขปรับปรงุ 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาท่ี 86.87 จากผลคะแนน IIT พบวามีประเด็นในเรื่อง 

1) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูล
การใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจาย
งบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรบัการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํา
รายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 
2) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและ
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบ
การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอยางเครงครดั  
 
 

2. การใชงบประมาณ 77.93 
3. การใชอํานาจ 81.23 
4. การใชทรพัยสินของราชการ 77.53 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 80.05 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนินงาน 79.67 จากผลคะแนน EIT พบวามีประเด็นในเรื่อง 

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ 
อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล  จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธและมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ขอมลูขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเน่ือง  
3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สราง
กระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการ
แสดงความคดิเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนา
และปรับปรงุคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ไดโดยสะดวก 
 
 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.78 
8. การปรับปรุงการทํางาน 74.37 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ไดคะแนน ประเด็นที่ตองแกไขปรับปรงุ 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล 27.41 จากผลคะแนน OIT พบวามีประเด็นในเรื่อง 

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูล
พื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมี
ชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ e-
service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ี
สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บน
เว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  
2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมซักซอมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2562  มาตรา 79 
จากนั้นนําไปจัดทําแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  
 

10. การปองกันการทุจริต 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการสงเสริมคณุธรรมและความ

โปรงใสของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. การพรอมรับการ
ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณจากทุก
ภาคสวน 
 
 

1. จัดทํารายงานผลการใช
จายงบประมาณและให
มีการเปดเผยขอมูลการ
ใชจายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการ
เบิกจายงบประมาณโดย
เปดเผยทางเวปไซตของ
เทศบาล 

สํานักการคลัง ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 

2. การสรางฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน
สวนตัวกับประโยชน
สวนรวม 

1. เสรมิสรางฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน
สวนตัวกับประโยชน
สวนรวมในรูปแบบการ
จัดอบรม/จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธรณรงค 

2. จัดทําคูมือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช
ทรัพยสินของราชการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 

3. การประชาสัมพันธ
เก่ียวกับระบบและ
ขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางทั่วถึง 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการใหบริการ 
บริเวณจุดใหบริการและ
ประชาสัมพันธผานเวป
ไซตของเทศบาล 

ทุกหนวยงาน ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

1. ปรบัปรุงเว็บไซตหลัก
ของเทศบาลใหงายตอการ
เขาถึงขอมูล  จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธและมีการ
ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกันอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง 

กองวิชาการฯ ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

5. การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

1. สงเสริมใหผูรบับริการ
และประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือใหคําแนะนํา
ในการพัฒนาและปรบัปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 

กองวิชาการฯ ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 

6. การเปดเผยขอมูล 1. การเผยแพรขอมูล
พื้นฐานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการผานระบบ e-
service 

ทุกหนวยงาน ตุลาคม 63 – 
มีนาคม 64 

รายงานผลการ
ดําเนินการในการ
ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําเดอืน 

7. การปองกันการทุจริต 1. จัดประชุมซักซอมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
สาํหรับหนวยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงนิการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2562  มาตรา 79  
2. จัดทําแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

กองวิชาการฯ มกราคม –
มีนาคม 
2564 

ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงทุกไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


