
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลปากนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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. การพร้อมรับการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ
จากทุกภาคส่วน 
 
 

1. จัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
และให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดย
เปิดเผยทางเวปไซต์
ของเทศบาล 

ส านักการคลัง ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
แผนการจัดหาวัสดุและ
การซื้อจัดจ้าผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เปิดเผยทางเวปไซต์เทศ
บาลฯ www. 
paknakhoncity.go.th 

- 

2. การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ 

2. จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท าคู่มือการใช้
ทรัพย์สินราชการ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่เผยแพร่ทาง
เวปไซต์เทศบาลฯ www. 
paknakhoncity.go.th 

- 

3. การ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง 

1. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การให้บริการ บริเวณ
จุดให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเวป
ไซต์ของเทศบาล 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. จัดท าแผนผังขั้นตอน
การให้บริการติดตั้ง
บริเวณจุดให้บริการ 
ช าระภาษี งานทะเบียน
ราษฎร งานบัตร
ประชาชน งานขอ

- 



มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
งานขอใบอนุญาต งาน
ขอติดตั้งน้ าประปา  

2. ประชาสัมพันธ์แผนผัง
ขั้นตอนการให้บริการ
ทางเวปไซต์เทศบาลฯ 
www. 
paknakhoncity.go.th 

4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์
หลักของเทศบาลให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมี
การปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ส านักปลัด ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ปรับปรุงเวปไซต์
เทศบาลใหม่  www. 
paknakhoncity.go.th   
ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและ
สามารถสื่อสารกับ
เทศบาลได้สองทาง 

- 

5. การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

1. ส่งเสริมให้ผู้รับ 
บริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือ
ให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้
โดยสะดวก 

ส านักปลัด ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
บริเวณจุดให้บริการ 

2. ปรับปรุงเวปไซต์ www. 
paknakhoncity.go.th 
ให้ประชาชนสามารถ
เสนอแนะปรับปรุงการ
บริการได้ 
 

- 

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

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

1. ให้บริการช าระค่า
น้ าประปาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

2. ประชาชนสามารถขอใช้
บริการผ่านระบบ ที่ เวป
ไซต์ www. 
paknakhoncity.go.th 

- 

7. การป้องกันการ
ทุจริต 

1. จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA  และ

ส านักปลัด มกราคม 
2565 

1. จัดประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการความ

- 

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


มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอ 
แนะ 

วิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและ
พัฒนา 

เสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2562  มาตรา 79 
เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  
2565  

2. จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และมี
การก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติทุกไตรมาส 

 


