
  

 

รายงานมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน : 68.71 คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : C 

 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.51 IIT 
2 การใช้อ านาจ 90.42 IIT 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.91 IIT 
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.28 EIT 
5 การใช้งบประมาณ 85.18 IIT 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.99 IIT 
7 คุณภาพการด าเนินงาน 83.61 EIT 
8 การปรับปรุงการท างาน 81.81 EIT 
9 การเปิดเผยข้อมูล 53.83 OIT 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25 OIT 
 

คะแนน... 
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  1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หัวข้อ สรุปผลการประเมิน/การด าเนนิการ 
ผลการประเมิน ITA 2020  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน : 68.71 คะแนน ระดับผลการประเมิน : C 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 1. แบบวัด IIT  คะแนนเฉลี่ย 88.40 คะแนน 
  (1) การปฏิบัติหนา้ที ่ 92.51 คะแนน 
  (2) การใช้อ านาจ 90.42 คะแนน 
  (3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.91 คะแนน 
  (4) การใช้งบประมาณ 85.18 คะแนน  
  (5) การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 84.99 คะแนน 
 2. แบบวัด EIT  คะแนนเฉลี่ย 83.90 คะแนน 
  (1) ประสทิธิภาพการสื่อสาร 86.28 คะแนน 
  (2) คุณภาพการด าเนินงาน 83.61 คะแนน 
  (3) การปรับปรุงการท างาน 81.81 คะแนน 
 3. แบบวัด OIT  คะแนนเฉลี่ย 42.54 คะแนน 
  (1) การเปิดเผยข้อมูล 53.83 คะแนน 
  (2) การป้องกันการทุจริต 31.25 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ  1. แบบวัด IIT มีคะแนนผา่นเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึน้ไป)   
ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน 
 2. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
และมาตรฐาน การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  
จึงควรด าเนินการดังนี้ 
  (1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
  (2) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน 
การให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  (3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 

 
หัวข้อ... 
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หัวข้อ สรุปผลการประเมิน/การด าเนนิการ 
ข้อเสนอแนะ (ต่อ)  3. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของ

หน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการ
เ ข้ า ถึ ง  
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่ เป็นรูปธรรม  
จึงควรด าเนินการดังนี้ 
  (1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service 
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย  
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง         
  (2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มี 
การก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร 
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สรุปประเด็นที่ต้องปรบัปรุง/แก้ไข  จากผลการประเมิน ITA 2020 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีตัวชี้วัดของแบบวัด IIT, EIT และ OIT ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
(85 คะแนนขึ้นไป)  ดังนี้ 
 1. แบบวัด IIT    
  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  84.99 คะแนน 
 สะท้อนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนยัง 
ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอน แนวทาง ในการขอยืมหรือการขออนุญาต 
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 2. แบบวัด EIT   
  (1) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  83.61 คะแนน 
 การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการให้บริการยัง 
ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ท าให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วน 
ไม่ได้รับการบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน  81.81 คะแนน 
 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนไม่ได้รับการบริการที่เป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดและไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน/การให้บริการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานยังขาด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร 

 
 

หัวข้อ... 
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หัวข้อ สรุปผลการประเมิน/การด าเนนิการ 
สรุปประเด็นที่ต้องปรบัปรุง/แก้ไข (ต่อ)  3. แบบวัด OIT   

  (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 53.83 คะแนน 
  (2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจรติ 31.25 คะแนน 
  สาเหตุจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบของข้อมูลตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.go.th/ เนื่องจาก 
   - URLเป็น drive google ไม่ Link กับเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
   - การบริหารงานบุคคลมีเว็บไซต์เฉพาะของกองการเจ้าหน้าที่  
http://hr.nakhonsi.go.th/ ซึ่งไม่ได้เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อีกทั้งในการสืบค้น
ข้อมูลผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี username และ password 
   - ความไม่ครบถ้วนขององค์ประกอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
   - ไม่ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ทั้งนี้ ผลจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และความไม่ครบถ้วนของข้อมูล และขาดการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมท าให้การเปิดเผยข้อมูล  
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีผลต่อการรับรู้ของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

การด าเนินการต่อประเด็น 
ที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข 

 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. มีค าสั่งที่  526/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
และข้าราชการของทุกส่วนราชการในสังกัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานและการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. ประชุมคณะท างาน 
 3. การมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
 4. ติดตามการด าเนนิการ 
 5. สรุปผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

จากการ... 
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 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวชีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที ่  92.51 คะแนน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

บางส่วนยงัไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการ ข้ันตอน แนวทาง  
ในการขอยืมหรือการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ 

2. การใช้อ านาจ   90.42 คะแนน 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.91 คะแนน 
4. การใช้งบประมาณ 85.18 คะแนน  
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  84.99 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.28 คะแนน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนไม่ได้รับ

การบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
และไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ 

2. คุณภาพการด าเนินงาน 83.61 คะแนน 
3. การปรับปรุงการท างาน 81.81 คะแนน 
 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1. การเปิดเผยข้อมูล 53.83 คะแนน  1. ไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบของข้อมูลตามตัวชี้วัด 

ที่ก าหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ความไม่ครบถ้วนขององค์ประกอบข้อมูลตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนด ได้แก่  
   (1) ไม่มีการจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี และผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

2. การป้องกันการทุจริต 31.25 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
    (2) ไม่ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในต่อการป้องกันการทุจริตและก ากับติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
3. URLเป็น drive google ไม่ Link กับเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 
4. การบริหารงานบุคคลมีเว็บไซต์เฉพาะของกองการ -
เ จ้ า ห น้ า ที่  http://hr.nakhonsi.go.th/ ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อีกทั้งในการสืบค้นข้อมูลผู้ที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี username และ password 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ข้อเสนอแนะ… 

http://hr.nakhonsi.go.th/%20ซึ่ง
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 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  จากการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

การจัดท าคูม่ือ/แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

มีนาคม–พฤษภาคม 
2564 

ติดตามความก้าวหน้า
การจัดท าคูม่ือ/แนวทาง
ปฏิบัติ ในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

2. การเสรมิสร้าง
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การจดัท าคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
และประชาชน 
2. การก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
3. การเปดิโอกาสให้ผูร้ับบริการ
เข้ามามสี่วนร่วม 

ทุกส่วนราชการ มีนาคม–กันยายน 
2564 

ติดตามความก้าวหน้า 
1. การจดัท าคู่มือ/
แนวทางปฏิบัต ิ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 
2. การก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน 
3. การส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. การสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการที่มีคณุภาพ 

1. การจดัท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการที่มี
คุณภาพ 
2. การปรับปรุงข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
3. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 
4. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

มีนาคม–กันยายน 
2564 

1. ติดตามผลการ
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการ 
2. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4. การเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ 
ในองค์กร 

1. การเผยแพรคู่่มือประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
2. การจัดท าแผนประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าป ี

ทุกส่วนราชการ มีนาคม–พฤษภาคม 
2564 

ผลการด าเนินงาน 
เพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตประจ าป ี 
ของส่วนราชการ 
ในสังกัด 

 
 
 

มาตรการ... 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การยกระดับ 
การเปิดเผยข้อมลู 

1. การจดัท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. การปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบน
เว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบัน และเป็น
URL เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก  
3. การปรับปรุงเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน 

1. ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 
2. กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 
3. กองแผนและ
งบประมาณ 

มีนาคม–พฤษภาคม 
2564 

 
 
 
 
 

มีนาคม 2564 –
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ติดตามความก้าวหน้า 
1. จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. การปรับปรุงข้อมูล 
ที่แสดงบนเว็บไซต ์
3. การปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
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การประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ครั้งที่ 1/๒๕๖4   

วันที่  18  มีนาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น ๕   

************************ 
 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายอยุทธ์ เชาวลิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีว่าที่ ร.ต. พีรพันธุ์  สุวรรณโอภาส  ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางจิตภินันท์ ทองเสน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมด้วยคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม 

 ระเบียบวาระเพ่ือทราบ ได้แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และชี้แจงปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลต่อคะแนนการประเมิน 

 ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องจากการด าเนินการ
ตามผลการประเมินของปีงบประมาณ 2563 มาสรุปเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   1.1 ก าหนดให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/z9ruuh  โดย
ก าชับให้บุคลากรตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่ าย/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ซึ่งปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
โดยมีเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่เข้าตอบแบบวัดฯ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด จ านวน 52 คน  
  1.2 ก าหนดให้มีมาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วิธีการ 
ขั้นตอน แนวทาง ในการขอยืมหรือการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยมอบหมายให้ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ด าเนินการ 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
   2.1 ก าหนดให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh  
โดยก าชับให้ทุกส่วนราชการซึ่งมีผู้มาติดต่อขอรับบริการประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าขั้นตอน วิธีการเข้าตอบแบบวัดฯ 
รวมถึงอธิบายข้อค าถามต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่เข้าตอบแบบวัดฯไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด จ านวน 30 คน 

2.2 ก าหนดให้… 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/z9ruuh
https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh
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  2.2 ก าหนดให้มีมาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน ได้แก่ 
     2.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการให้บริการที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับการบริการที่เป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด มอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดด าเนินการ 
   2.2.2 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรต่อการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ 
มอบหมายให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 
 3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
  3.1 ก าหนดรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 
  3.2 ก าหนดให้มีมาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนประเด็นการประเมินที่ไม่มีคะแนน (ได้ 0 คะแนน) ของ
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
   3.2.1 สาเหตุหลักเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบของข้อมูลตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก 
    (1) URLเป็น drive google ไม่ Link กับเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
    (2) การบริหารงานบุคคลมีเว็บไซต์เฉพาะของกองการเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้เป็นเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน อีกท้ังในการสืบค้นข้อมูลผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี username และ password 
    (3) ความไม่ครบถ้วนขององค์ประกอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด   
    (4) ไม่ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและก ากับติดตาม 
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   3.2.2 มาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
    (1)  การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
โดยวิธีการเผยแพร่คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. การจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดด าเนินการ 
    (2) การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล โดยวิธี 
    (2.1) การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ 
   (2.2) การปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็น URL 
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก มอบหมายกองการท่องเที่ยวและกีฬา กองแผนและงบประมาณ ด าเนินการ 
    (2.3) การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน มอบหมายกองแผนและงบประมาณ
ด าเนินการ 
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ประมวลภาพการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี ๕26/๒๕๖4  ลงวันที่  10  มีนาคม  2564   

ครั้งที่ 1/๒๕๖4   
วันที่  18  มีนาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 5 
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การประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี ๕26/๒๕๖4  ลงวันที่  10  มีนาคม  2564   
ครั้งที่ 2/๒๕๖4  วันที่  23  เมษายน  ๒๕๖4  เวลา  09.0๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น ๕   
************** 

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้  นา งจิ ตภิ นั นท์  ทอง เสน  หั วหน้ า ส านั กปลั ดองค์ ก ารบริ ห า ร ส่ วนจั งหวั ด  เป็ นประธ าน 
การประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีตัวแทนคณะท างานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากทุกส่ วนราชการ เข้ าร่ วมการประชุม  (ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

 ระเบียบวาระเพ่ือทราบ ได้แจ้งรายละเอียดสถานการณ์ตอบแบบวัดการรับรู้ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อมูลในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนี้  
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  มีจ านวนผู้เข้าตอบ 36 คน 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีจ านวนผู้เข้าตอบ 6 คน ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกที่เข้าตอบแบบวัดฯ จะต้องไม่ซ้ ากับรายชื่อที่รายงานไปในระบบ ITAS 
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สถานะก าลังตอบ และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศขยายเวลาการ
เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคใน
การเข้าถึงข้อมูลของตัวชี้วัดจากเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อที่ประชุม 

 ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้มอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ ในการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2564 ซึ่งคณะท างานฯ ได้รายงานความคืบหน้า พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   1.1 ได้ด าเนินการให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/z9ruuh  
ให้กับบุคลากรในสังกัดแล้ว และจะได้ก าชับให้เข้าตอบแบบวัดฯ ให้ครบจ านวนเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 52 คน ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564  
  1.2 มาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ด าเนินการ จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

2. แบบวัดการรับรู้ 
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 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
   2.1 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh  และให้
ค าแนะน าขั้นตอนในการเข้าตอบวัดฯ แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อโดยตรงกับแต่ละส่วนราชการ และมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าตอบแบบวัดฯ โดยเน้นการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ เช่น แอปพลิเค
ชันไลน์ เมสเซนเจอร์ เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดฯ ไม่น้อยกว่าจ านวนเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 30 คน 

  2.2 มาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน  
     2.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดด าเนินการจัดท าคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน อาทิ คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช คู่มือการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คู่มือการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง คู่มืออ านวยความสะดวกการขออนุญาตใช้ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และเผยแพร่ให้บุคคลกรในสังกัด ผู้รับบริการทราบ รวมทั้งมีการส ารวจ และสรุปผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
   2.2.2 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการ 
จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกการขออนุญาตใช้ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในงานให้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ จ านวน 24 งาน  การประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยไดส้รุปผลความพึงพอใจในการให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน 
 3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
  3.1 ก าหนดรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 
  3.2 มาตรการเพ่ือยกระดับคะแนนประเด็นการประเมินที่ไม่มีคะแนน (ได้ 0 คะแนน) ของตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
   3.2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด และรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการในสังกัด 
   3.2.2 การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็น URL 
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก และได้ด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     

 
 
 
 
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh
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ประมวลภาพการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี ๕26/๒๕๖4  ลงวันที่  10  มีนาคม  2564   
ครั้งที่ 2/๒๕๖4  

วันที่  23  เมษายน  ๒๕๖4  เวลา  09.0๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น ๕   
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การประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  :  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันที่ 28  เมษายน  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น ๕  (ห้องเล็ก) 
 

 
 

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ประธานการประชุมคณะท างานฯ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 1. ก าชับให้บุคลากรในสังกัดส านักปลัดฯ เข้าตอบแบบวัด IIT และให้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการศาลาประชาคมฯ ผู้รับจ้างฯ และผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เข้าตอบแบบวัด EIT โดยให้ค าแนะน าถึงขั้นตอน วิธีการเข้าตอบแบบวัดฯ ในระบบ ITAS ตลอดถึงอธิบายข้อค าถามตาม
แบบวัดฯ 
 2. การด าเนินการตามตัวชี้วัดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อาทิ การจัดท าคู่มือ/
มาตรฐ านการปฏิ บั ติ ง าน ,  ก ารจั ดท า คู่ มื อ /มาตรฐานการ ให้บ ริ ก า ร ,  สถิ ติ ก า ร ให้ บ ริ ก า รประชาชน ,  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี, 
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ ยงการทุจริต, แผนการป้องกันการทุจริต และรายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต, การจัดท ารายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 


