
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาล ต าบลปากนคร  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลปากนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลต าบลปากนคร พบว่า มีผล
คะแนน  81.84  คะแนน อยู่ในระดับ  B  ดังนี้ 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ได้คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 83.38 จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นในเรื่อง 

1) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
 
 

2. การใช้งบประมาณ 71.44 
3. การใช้อ านาจ 78.01 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.29 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 69.87 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 80.56 จากผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นในเรื่อง 

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 
 
 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.37 
8. การปรับปรุงการท างาน 81.22 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ได้คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 81.56 จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นในเรื่อง 

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2562  มาตรา 79 
จากนั้นน าไปจัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

10. การป้องกันการทุจริต 69.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลปากนคร  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การพร้อมรับการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณจากทุก
ภาคส่วน 
 
 

1. จัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและให้
มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยทางเวปไซต์ของ
เทศบาล 

ส านักการคลัง ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 

2. การสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการ
จัดอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 

2. จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 

3. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการ 
บริเวณจุดให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเวป
ไซต์ของเทศบาล 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก
ของเทศบาลให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล  จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

1. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 

6. การเปิดเผยข้อมูล 1. การเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการผ่านระบบ e-
service 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าเดือน 

7. การป้องกันการทุจริต 1. จัดประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2562  มาตรา 79  
2. จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

มกราคม –
มีนาคม 
2565 

ติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงทุกไตรมาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


