
 

ส�วนราชการ  สํานักปลัดเทศบาล  

ท่ี   สป         /2565      

เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมา
 งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลนครชัยศรี

  ด!วยการประเมินคุณธรรมและความโปร'งใสในการดํา
ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2565 
การดําเนินการตามมาตรการส'งเสริมคุ
ตามมาตรการเพ่ือส'งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงานในข!อ 
นครชัยศรี ได!จัดทํารายงานผลการดํา
เรียบร!อยแล!ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแ
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
 
 

 
 

ความเห็นหัวหน!าสํานักปลัดเทศบาล

.............................................................................................................................

 

ความเห็นปลัดเทศบาล 

........................................................................................................................................................................

 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรี 

........................................................................................................................................................................

บันทึกข�อความ 
  
      วันท่ี   1   เมษายน  2565 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส'งเสริมคุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงาน

บลนครชัยศรี 
 

ด!วยการประเมินคุณธรรมและความโปร'งใสในการดําเนินงานของหน'วยงานของรัฐ 
2565 ตามตัวชี้วัดท่ี 10 การป8องกันการทุจริต และตัวชี้วัดย'อย 

เนินการตามมาตรการส'งเสริมคุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงาน กําหนดให!แสดงผลการดํา
ตามมาตรการเพ่ือส'งเสริมคุณธรรม และความโปร'งใสในหน'วยงาน มีข!อมูลรายละเอียดการนํา
คุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงานในข!อ o42 ไปสู'การปฏิบัติอย'างเป=นรูปธรรม

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส'งเสริมคุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงาน
เรียบร!อยแล!ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา พร!อมนี้ 

โปรดทราบ 

  (นางสาวบุญตา  แสงสว'าง) 
  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
เทศบาล 

....................................................................................................................................................................................

 
(นายทวีศักด์ิ  ไขว!พันธB) 

หัวหน!าสํานักปลัดเทศบาล 

.............................................................................................................................

(นางสาวภูษณิศา  วุฒิวัฒนา) 
ปลัดเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

.............................................................................................................................

 
(นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ) 

นายกเทศมนตรีตําบลนครชัยศรี 
 

  
หน'วยงาน ประจําป* 

เนินงานของหน'วยงานของรัฐ (ITA) 
การป8องกันการทุจริต และตัวชี้วัดย'อย 10.2 ข!อ o43    

หนดให!แสดงผลการดําเนินการ 
อียดการนํามาตรการส'งเสริม 

ไปสู'การปฏิบัติอย'างเป=นรูปธรรม ในการนี้เทศบาลตําบล   
มาตรการส'งเสริมคุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงาน

....................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 



รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส 
เทศบาลตําบลนครชัยศรี ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ได
ดําเนินการวิเคราะห�ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ป$งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส0งเสริม
คุณธรรมและความโปร0งใสขององค�กรปกครองส0วนท
องถิ่น ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได
มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส0งเสริมคุณธรรมและความ
โปร0งใสขององค�กรปกครองส0วนท
องถิ่น ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต0อไปนี้ 

มาตรการ วิธีการดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

1.ปรับปรุงคะแนนด
าน OIT 
ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการ
ดําเนินงานการบริการให
ดี
ยิ่งขึ้น 

1.จัดทําผังขั้นตอนให
บริการ
ตามคู0มือประชาชน 
2.ประกาศลดการใช
เอกสาร 
3. จัดทําตัวอย0างและให

คําแนะนําในการกรอกใบ   
คําขอต0างๆ ต0อผู
มารับบริการ 

สํานักปลัดเทศบาล ต.ค.64 - ก.ย.65 1.เจ
าหน
าที่ทุกคนเข
าใจและ
รับทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการให
บริการ
ประชาชน 
2.ประชาชนได
รับการบริการ
ตามขั้นตอนที่ถูกต
องและเกิด
ความพึงพอใจ 

2.ปรับปรุงคะแนนด
าน OIT 
เป@ดโอกาสให
ผู
รับบริการเข
า
มามีส0วนร0วมในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน
ให
ดียิ่งขึ้น 

1.ประชาสัมพันธ�ช0องทาง
การร
องเรียน การให
ขอ
เสนอแนะเพื่อให
บุคลากร
และประชาชนได
ทราบ 
2.เพิ่มช0องทางในการแสดง
ความคิดเห็นในการปรับปรุง
การให
บริการ 

สํานักปลัดเทศบาล ต.ค.64 - ก.ย.65 1.สามารถนําความคิดเห็นมา
ปรับปรุงการให
บริการเพื่อให

สอดคล
องตรงตามความ
ต
องการของผู
รับบริการได
 

3.ปรับปรุงคะแนนด
าน OIT 
ปรับปรุงเว็บไซด�หน0วยงาน
ให
สอดคล
องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หน0วยงานภาค (ITA) 

แจ
งผู
ดูแลระบบ ปรับปรุง
เว็บไซต�และข
อมูลให

สอดคล
องกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร0งใสในการดําเนินงาน
ของหน0วยงาน (ITA) 
-เพิ่มข
อมูลนโยบายไม0รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 

สํานักปลัดเทศบาล ม.ค. - มี.ค. 65 ผู
ดูแลระบบดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต�ดังนี้ 
1เพิ่มข
อมูลประกาศนโยบาย
ไม0รับของขวัญ 
2.ปรับปรุงข
อมูลผู
บริหารให

ครบถ
วน 



-2- 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
4.ปรับปรุงคะแนนด
าน OIT 
โครงการจัดทํามาตรการ
ส0งเสริมคุณธรรมและความ
โปร0งใสภายในหน0วยงาน
และวิเคราะห�ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ให
แต0ละฝSาย แต0ละกอง
จัดทํามาตรการเพื่อปTองกัน
ความเสี่ยงหรือปTองกันการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในแต0
ละกองพร
อมเสนอแนะ 

ทุกกอง/ทุกฝSาย ม.ค. - มี.ค. 65 แต0ละกองแต0ละฝSายมี
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ในแต0ละกอง/ฝSายได
 

5.การเป@ดเผยข
อมูลด
าน
การบริหารเงินงบประมาณ 
-แผนการใช
จ0ายงบประมาณ 
-การจัดซื้อจัดจ
างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

จัดทําหรือนําเอกสารที่ได

จัดทําแล
วตามองค�ประกอบ
ด
านข
อมูลส0งงาน
ประชาสัมพันธ�นําข
อมูลลง
เว็บไซต�เทศบาล 

กองยุทธศาสตร�และ
งบประมาณ 

ก.พ. - เม.ย.65 ดําเนินการแล
วเสร็จ 

6.การเป@ดเผยข
อมูลด
าน
การบริหารและทรัพยากร
บุคคล 

จัดทําหรือนําเอกสารที่ได

จัดทําแล
วตามองค�ประกอบ
ด
านข
อมูลส0งงาน
ประชาสัมพันธ�นําข
อมูลลง
เว็บไซต�เทศบาล 

งานการเจ
าหน
าที่ ก.พ. - เม.ย.65 ดําเนินการแล
วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


