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คาํนํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให!
หน"วยงานภาครัฐ ทุกหน"วยงานให!ความร"วมมือและเข!าร"วมการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสใน
การดําเนินงานของ หน"วยงานภาครัฐ ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช!แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

เพ่ือเป4นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงาน
ขององค6การ บริหารส"วนตําบลบางขันแตกให!บรรลุเป7าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม"บทภายใต!
ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นการ ต"อต!าน การทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงกําหนดให!ได!ร!อยละ 80 ของ
หน"วยงานท่ีเข!ารับการประเมินจะต!องมี ผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป. พ.ศ.2565 ดังนั้น 
เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได! ดําเนินการวิเคราะห6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสของ
หน"วยงานเพ่ือเป4นการยกระดับการ ดําเนินงานในด!านคุณธรรม และความโปร"งใสของหน"วยงานในป.
ต"อไป  

เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 กันยายน 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดําเนนิงานของหน�วยงานของรัฐ (ITA) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงานของหน"วยงานของรัฐ (ITA) ประจําป. 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด!วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด!วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข!อมูล 3 
เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้  
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรู8 
ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน!าท่ี  
 

ร!อยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช!งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช!อํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช!ทรัพย6สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก!ไขปGญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู8 
ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก 
(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
ร!อยละ 30 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
แบบตรวจการเป;ดเผย 
ข8อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปKดเผยข!อมูล ร!อยละ 40 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป7องกันการทุจริต 

 
2. กําหนดเกณฑ6การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค"าคะแนนควบคู"กับระดับผล
การประเมิน โดยจําแนกออกเป4น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 b 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน!าท่ี 94.16 
2.การใช!งบประมาณ 90.10 
3.การใช!อํานาจ 94.20 
4.การใช!ทรัพย6สินของราชการ 89.08 
5.การแก!ไขปGญหาการทุจริต 92.01 

แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน 94.78 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.03 
8.การปรับปรุงการทํางาน 93.32 

แบบตรวจการเป;ดเผยข8อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปKดเผยข!อมูล 77.56 
10.การป7องกันการทุจริต 31.25 

คะแนนเฉล่ีย 77.65 
 ▪ การวิเคราะห
ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี ในภาพรวมมีระดับ คะแนน 77.65 จัดอยู�ในระดับ B  
 2. ผลการประเมินแบ"งตามตัวชี้วัด พบว"าตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ AA จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับคะแนน 95.03 และตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ A จํานวน 7 
ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน, ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช!อํานาจ, ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน!าท่ี,
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน, ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก!ไขปGญหาการทุจริต, ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช!งบประมาณ,  
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช!ทรัพย6สินของราชการ และตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนระดับ B จํานวน 1 ตัวชีว้ัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปKดเผยข!อมูล ส"วนตัวชี้วดัท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับ F คือ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับ
คะแนน 31.25  
 3. ผลการประเมินจํานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนผลการประเมิน (Rating Score) อยู"ในช"วง 
คะแนน 75.00 – 84.99 ระดับ B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นข8อบกพร�องและแนวการพัฒนาหรือการแก8ไข  
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร"งใส (ITA) ของหน"วยงานเทศบาลตําบลนครชัยศรี โดย
สามารถแจงรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดแบบท้ัง 3 แบบ โดยพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนตํ่าสุด  
ดังนี้   
 1. แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายใน (IIT)   
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช8งบประมาณ ผลคะแนน 90.10 การเผยแพร"ข!อมูลเก่ียวกับแผนการใช"จ"าย งบประมาณให!
บุคลากรทราบ เช"น แผนการใช!จ"ายงบประมาณประจําป. ความคืบหน!า ความคุ!มค"า หรือ ประโยชน6ท่ีจะเกิดข้ึน 
ยังไม"ครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับตําแหน"ง ทําให!บุคลากรขาดความรู!ความเข!าใจ สําหรับข!อมูลเก่ียวกับ
แผนการใช"จ"ายงบประมาณ และข!อมูลข"าวสารต"าง ๆ ท่ีเก่ียวข!อง  
มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน  
ดําเนินจัดทําแผนการใช!จ"าย และเผยแพร"ข!อมูลเก่ียวกับแผนการใช"จ"ายงบประมาณให!บุคลากร
ทราบ  ครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับตําแหน"ง และใช!จ"ายงบประมาณให!คุ!มค"า ไม"บิดเบือนวัตถุประสงค6 
และไม"เอ้ือพวกพ!อง ไม"เบิกจ"ายเท็จ ไม"จัดซ้ือจัดจ!างให!แก"ผู!ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต!องไม"จัดทํา
โครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน6ต"อผู!ประกอบการหรือพวกพ!องในการมาจัดซ้ือจัดจ!าง และมีการตรวจสอบภายใน 
และสามารถให!บุคลากรในองค6กรสามารถร!องเรียนได!  
 2. แบบวัดการรับรู8ผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก (EIT)   
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน ผลคะแนน 93.32 ในการปฏิบัติงานต"อประชาชนอาจะมีการติดต"อท่ียัง
เข!าถึงยากซับซ!อนมีช"องทางยังไม"หลากหลาย ไม"ครอบคลุม  และการชี้แจงและตอบคําถามเม่ือมีข!อกังวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงาน ยังไม"ตอบสนองความต!องการของ ผู!รับบริการและผู!มีส"วนได!ส"วนเสียเท"าท่ีควร  
มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน  
หน"วยงานควรมีการปรับปรุงการทํางานให!ประชาชนให!มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  โดยเพ่ิมช"องทางการให!บริการ
ประชาชนผ"านช"องทางออนไลน6 หรือการประชาสัมพันธ6ข!อมูลข"าวสาร เช"น การเพ่ิมหอกระจายเสียงสําหรับ
การประชาสัมพันธ6ข!อมูลข"าวสารแก" ประชาชนในพ้ืนท่ีอย"างท่ัวถึง การให!บริการประชาชนผ"านช"องทาง
ออนไลน6ของทางหน"วยงาน เช"น เว็บไซต6 หน"วยงาน : http://www.nakhonchaisi.go.th/webboard/     
(เมนูเว็บบอร6ด) และ Facebook 
หน"วยงาน:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057386501709 อย"างต"อเนื่องเป4น
ปGจจุบัน เพ่ือให!บรรลุเป7าหมายจะต!องทําให!การให!บริการบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองค6กรเป4นไปอย"าง
คล"องตัว เพ่ือให!เกิดความเข!าใจ ท่ีตรงกัน เกิดความร"วมมือ และการประสานงานอย"างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให!
การทํางานขององค6กรสามารถ บรรลุเป7าหมาย และประสบผลสําเร็จด!วยดีโดยกําหนดผู!รับผิดชอบ คือ กอง
ยุทธศาสตร6  
 3. แบบตรวจการเป;ดเผยข8อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ได8คะแนนน8อยกว�า ร8อยละ 
85.00 ดังนี้ 
 1. ตัวช้ีวัดท่ี 9   การเป;ดเผยข8อมูล เป4นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค6เพ่ือประเมินการเผยแพร"ข!อมูลท่ีเป4น
ปGจจุบันบนเว็บไซต6ของหน"วยงาน เพ่ือเปKดเผย ข!อมูลต"างๆ ของหน"วยงานให!สาธารณชนได!รับทราบ 
ประกอบด!วย 5 ตัวชี้วัดย"อย คือ (1) ข!อมูลพ้ืนฐาน ได!แก" ข!อมูลพ้ืนฐาน ข"าวประชาสัมพันธ6 และการ
ปฏิสัมพันธ6ข!อมูล  (2) การบริหารงาน ได!แก" แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และ การให!บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได!แก" แผนการใช!จ"ายงบประมาณประจําป. และการจัดซ้ือจัดจ!างหรือ การจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได!แก" นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส"งเสริมความโปร"งใสในหน"วยงาน ได!แก" การจัดการเรื่องร!องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปKด
โอกาสให!เกิด การมีส"วนร"วม  



 การทําแบบวัด OIT ในตัวชี้วัดท่ี 9 นี้ มีข!อคําถามของแบบวัด OIT จํานวน 33 ข!อ โดยเทศบาลตําบล
นครชัยศรี ได!คะแนนรวมร!อยละ 77.56 ในการทําแบบวัด OIT ตัวชี้วัดท่ี 9 จํานวน 33 ข!อนั้น มี 7 ข!อท่ีไม"
ผ"านเกณฑ6ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 (1.1) ข!อมูลพ้ืนฐาน ได!แก" ข!อมูลพ้ืนฐาน ข"าวประชาสัมพันธ6 และ การปฏิสัมพันธ6ข!อมูล  มี
จุดบกพร"องตัวชี้วัดท่ี 9.1 ข!อมูลพ้ืนฐาน ประเด็นการตรวจ   
 ข!อ 02 ข!อมูลผู!บริหาร มีองค6ประกอบไม"ครบถ!วน ขาดช"องทางการติดต"อโดยตรงถึง ผู!บริหาร
หน"วยงานปลัดฯ  
 ข!อ 08 Q&A เว็บบอร6ด หรือช"องทางถาม-ตอบ บนเว็บไซต6หลักของหน"วยงาน อยู"ในช"วงกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต6 จึงทําให!ยังไม"มีการบริการในส"วนนี้   
 (1.2) การบริหารงาน ได!แก" แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให!บริการ มีจุดบกพร"อง   
 ข!อ 012 รายงานผลการดําเนินงานประจําป. 2563 องค6ประกอบข!อมูลรายละเอียดสรุปผล การ
ดําเนินงานไม"ครบ   
 ข!อ 017 E-service ยังไม"ได!มีการดําเนินการจัดทําช"องทางการให!บริการข!อมูลสอดคล!องกับภารกิจ
ของหน"วยงานผ"านทางเว็บไซต6หลักของหน"วยงาน 
 (1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได!แก" การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
เปKดโอกาสให!เกิดการมีส"วนร"วม 
 ข!อ 017 E-service ยังไม"ได!มีการดําเนินการจัดทําช"องทางการให!บริการข!อมูลสอดคล!องกับภารกิจ
ของหน"วยงานผ"านทางเว็บไซต6หลักของหน"วยงาน 
 (1.5) การจัดการเรื่องร!องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, การเปKดโอกาสให!เกิดการมีส"วนร"วม 
 ข!อ 030 ช"องทางแจ!งเรื่องร!องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม"ได!มีการจัดทําช"องทางการ
ให!บริการออนไลน6ผ"านเว็บไซต6หลักของหน"วยงาน แบบท่ีเป4นช"องทางแยกเฉพาะด!านการแจ!งเรื่องร!องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ข!อ 033 การเปKดโอกาสให!เกิดการมีส"วนร"วม ข!อมูลท่ีนําเสนอ มีรายละเอียดไม"ตรงตามท่ีกําหนด 

 2. ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปZองกันการทุจริต เป4นตัวชี้วัดท่ีมีวตัถุประสงค6เพ่ือประเมินการเผยแพร"ข!อมูลท่ี
เป4นปGจจุบันบนเว็บไซต6ของหน"วยงาน เพ่ือเปKดเผย การดําเนินการต"างๆ ของหน"วยงานให!สาธารณชนได!รับ
ทราบใน2ประเด็นคือ (1) การดําเนินการเพ่ือป7องกันการทุจริต ได!แก" เจตจํานงสุจริตของผู!บริหารการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป7องกันการทุจริต การเสริมสร!างวัฒนธรรม องค6กรและแผนปฏิบัติการป7องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป7องกันการทุจริตได!แก" มาตรการภายใน เพ่ือส"งเสริมความโปร"งใสและป7องกัน
การทุจริต ซ่ึงการเผยแพร"ข!อมูลในประเด็นข!างต!นแสดงถึงการให!ความสําคัญ ต"อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู"การ
จัดทํามาตรการส"งเสริมความโปร"งใสภายในหน"วยงาน และมีการกํากับติดตาม การนําไปสู"การปฏิบัติอย"างเป4น
รูปธรรม  
 การทําแบบวัด OIT ในตัวชี้วัดท่ี 10 นี้ มีข!อคําถามของแบบวัด OIT จํานวน 10 ข!อ โดยเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี ได!คะแนนรวมร!อยละ 31.25 ในการทําแบบวัด OIT ตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวน 10 ข!อนั้น        
มี 5 ข!อท่ีไม"ผ"านเกณฑ6ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 (1.1) การดําเนินการเพ่ือป7องกันการทุจริต  
 ข!อ 035 การมีส"วนร"วมของผู!บริหาร การแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม ไม"ตรงตามท่ีกําหนด 
 ข!อ 038 การเสริมสร!างวัฒนธรรมองค6กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม การแสดงการดําเนินการหรือ
กิจกรรม ไม"ตรงตามท่ีกําหนด 
 ข!อ 041 รายงานผลการดําเนินการป7องกันการทุจริตประจําป. 2563 การแสดงข!อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดําเนินการ องค6ประกอบไม"ครบตามท่ีกําหนด 
 
 



 (1.2) มาตรการส"งเสริมความโปร"งใสและป7องกันการทุจริตภายในหน"วยงาน
 ข!อ 042 มาตรการส"งเสริมคุณธรรม 
รายละเอียด ไม"ตรงตามท่ีกําหนด
 ข!อ 043 การดําเนินการตามมาตร
องค6ประกอบข!อมูลรายละเอียด ไม"ตรงตามท่ีกําหนด

มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการดํา
 1. การเปKดเผยข!อมูล เน!นการเผยแพร"ข!อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานประกอบด!วยข!อมูลด!าน 
การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ!างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
ข"าวประชาสัมพันธ6และมีช"องทางการปฏิสัมพันธ6กับผู!รับบริการและประชาชนท่ัวไปแล
ระบบ e-service โดยต!องเผยแพร"ในหัวข!อหรือตําแหน"งท่ีสามารถเข!าถึงและสืบค!นข!อมูลได!โดยง"าย ทุก 
ช"วงเวลา ท้ังนี้ ต!องเป4นการเข!าถึงผ"าน 
 2. การป7องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร!อมเข!ารับประเมิน 
วิเคราะห6ผลการประเมินของป.ท่ีผ"านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว ทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให!มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย"างเป4นรูปธรรม ท่ีสําคัญ
พัฒนาทักษะ ความรู!ความสามารถของบุคลากรผู!ดูแลระบบเว็บไ
ทันสมัยและมีการติดต"อสื่อสารผ"านเว็บไซต6ได!อย"างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ประจํา
2564 ไปสู�การปฏิบัติของหน�วยงาน
 1. แต"งต้ังคณะทํางานกํา
 2. มอบหมายหน!าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข!อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส 
 3. ดําเนินการจัดทําบันทึกข!อตกลงความร"วมมือระหว"างนายก
พนักงานจ!างในสังกัดเทศบาลตําบลนครชัยศรี
 4. ติดตามผลการดําเนินงานของแต"ละงานท่ีรับผิดชอบเป4นประจํา
 5. เผยแพร"ผลการดําเนินงานผ"านช"องทางต"าง ๆ ได!แก" ปKดประกาศ หอกระจายข"าวหมู"บ!าน ทาง
เว็บไซต6เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
หน"วยงาน:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057386501709
 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู! 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส และมาตรการส"งเสริมคุณธรรมและความโปร"งใสภายในหน"วยงาน

▪ สภาพแวดล8อมการทํางานของเจ8าห

 

ส"งเสริมความโปร"งใสและป7องกันการทุจริตภายในหน"วยงาน
ส"งเสริมคุณธรรม และความโปร"งใสภายในหน"วยงาน การแสดงองค6ประกอบข!อมูล

รายละเอียด ไม"ตรงตามท่ีกําหนด 
การดําเนินการตามมาตรการส"งเสริมคุณธรรม และความโปร"งใสภายในหน"วยงาน การแสดง

องค6ประกอบข!อมูลรายละเอียด ไม"ตรงตามท่ีกําหนด 

ปรับปรุงการดําเนินงาน  
การเปKดเผยข!อมูล เน!นการเผยแพร"ข!อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานประกอบด!วยข!อมูลด!าน 

การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ!างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
ข"าวประชาสัมพันธ6และมีช"องทางการปฏิสัมพันธ6กับผู!รับบริการและประชาชนท่ัวไปแล

โดยต!องเผยแพร"ในหัวข!อหรือตําแหน"งท่ีสามารถเข!าถึงและสืบค!นข!อมูลได!โดยง"าย ทุก 
ช"วงเวลา ท้ังนี้ ต!องเป4นการเข!าถึงผ"าน URL บนเว็บไซต6หลักของหน"วยงานโดยตรง  

การป7องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร!อมเข!ารับประเมิน ITA ก"อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห6ผลการประเมินของป.ท่ีผ"านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว ทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให!มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย"างเป4นรูปธรรม ท่ีสําคัญ
พัฒนาทักษะ ความรู!ความสามารถของบุคลากรผู!ดูแลระบบเว็บไซต6ของหน"วยงานในการปรับปรุง ระบบให!
ทันสมัยและมีการติดต"อสื่อสารผ"านเว็บไซต6ได!อย"างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ประจํา
ไปสู�การปฏิบัติของหน�วยงาน  

งานกําหนดมาตรการส"งเสริมคุณธรรมและความโปร"งใสภายในหน"วยงาน 
มอบหมายหน!าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข!อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส 

บันทึกข!อตกลงความร"วมมือระหว"างนายกเทศมนตรีกับพนักงาน
เทศบาลตําบลนครชัยศรี 

เนินงานของแต"ละงานท่ีรับผิดชอบเป4นประจําทุกเดือน  
เนินงานผ"านช"องทางต"าง ๆ ได!แก" ปKดประกาศ หอกระจายข"าวหมู"บ!าน ทาง

เทศบาลตําบลนครชัยศรี : : http://www.nakhonchaisi.go.th/ และ Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057386501709
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู! (KM : Knowledge Management) เพ่ือเพ่ิมความรู!และความเข!าใจ 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส และมาตรการส"งเสริมคุณธรรมและความโปร"งใสภายในหน"วยงาน

งานของเจ8าหน8าท่ีเทศบาลตําบลนครชัยศรี ประจําป� 2564

ส"งเสริมความโปร"งใสและป7องกันการทุจริตภายในหน"วยงาน 
และความโปร"งใสภายในหน"วยงาน การแสดงองค6ประกอบข!อมูล

ส"งเสริมคุณธรรม และความโปร"งใสภายในหน"วยงาน การแสดง

การเปKดเผยข!อมูล เน!นการเผยแพร"ข!อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานประกอบด!วยข!อมูลด!าน 
การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ!างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
ข"าวประชาสัมพันธ6และมีช"องทางการปฏิสัมพันธ6กับผู!รับบริการและประชาชนท่ัวไปและการให!บริการผ"าน 

โดยต!องเผยแพร"ในหัวข!อหรือตําแหน"งท่ีสามารถเข!าถึงและสืบค!นข!อมูลได!โดยง"าย ทุก 

ก"อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห6ผลการประเมินของป.ท่ีผ"านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว ทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให!มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย"างเป4นรูปธรรม ท่ีสําคัญ  ต!องมีการ

ซต6ของหน"วยงานในการปรับปรุง ระบบให!

ผลการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.

หนดมาตรการส"งเสริมคุณธรรมและความโปร"งใสภายในหน"วยงาน  
มอบหมายหน!าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข!อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส  

กับพนักงานเทศบาล และ

 
เนินงานผ"านช"องทางต"าง ๆ ได!แก" ปKดประกาศ หอกระจายข"าวหมู"บ!าน ทาง

Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057386501709 

เพ่ือเพ่ิมความรู!และความเข!าใจ 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใส และมาตรการส"งเสริมคุณธรรมและความโปร"งใสภายในหน"วยงาน  

2564 

 


