รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน : 68.71 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : C

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด

คะแนน

หมายเหตุ

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อานาจ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การใช้งบประมาณ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
คุณภาพการดาเนินงาน
การปรับปรุงการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

92.51
90.42
88.91
86.28
85.18
84.99
83.61
81.81
53.83
31.25

IIT
IIT
IIT
EIT
IIT
IIT
EIT
EIT
OIT
OIT
คะแนน...

-21. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวข้อ
ผลการประเมิน ITA 2020

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน/การดาเนินการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน : 68.71 คะแนน ระดับผลการประเมิน : C
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
1. แบบวัด IIT
คะแนนเฉลี่ย 88.40 คะแนน
(1) การปฏิบัติหน้าที่
92.51 คะแนน
(2) การใช้อานาจ
90.42 คะแนน
(3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.91 คะแนน
(4) การใช้งบประมาณ
85.18 คะแนน
(5) การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ 84.99 คะแนน
2. แบบวัด EIT
คะแนนเฉลี่ย 83.90 คะแนน
(1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.28 คะแนน
(2) คุณภาพการดาเนินงาน
83.61 คะแนน
(3) การปรับปรุงการทางาน
81.81 คะแนน
3. แบบวัด OIT
คะแนนเฉลี่ย 42.54 คะแนน
(1) การเปิดเผยข้อมูล
53.83 คะแนน
(2) การป้องกันการทุจริต
31.25 คะแนน
1. แบบวัด IIT มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึน้ ไป)
ซึ่งสะท้ อนประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ หน้ าที่ อย่ างซื่อสั ตย์ สุจ ริต มุ่ งผลสัม ฤทธิ์สู งสุ ด
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน
2. แบบวั ด EIT เป็ น การประเมิ น การรับ รู้ข องผู้ รับ บริ การที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
และมาตรฐาน การให้ บ ริก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานให้ ง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
(2) คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบและขั้ น ตอน
การให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่ง เสริมให้ผู้ รับ บริการและประชาชนทั่ วไปมี ส่ว นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก
หัวข้อ...

-3หัวข้อ
ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข

สรุปผลการประเมิน/การดาเนินการ
3. แบบวั ด OIT เป็ น การเปิ ด เผยข้อมู ล พื้ น ฐานต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น ของ
หน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการ
เ
ข้
า
ถึ
ง
และแสดงเจตนารมณ์ ใ นการป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต โดยมี ม าตรการที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพ ยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
(2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผ ลการประเมิ นของปีที่ผ่า นมาเพื่อกาหนดแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มี
การกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ ส าคัญ ต้ องมี ก ารพั ฒ นาทั กษะ ความรู้ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ดู แ ล
เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานในการปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ทั น สมั ย และมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จากผลการประเมิน ITA 2020 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีตัวชี้วัดของแบบวัด IIT, EIT และ OIT ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) ดังนี้
1. แบบวัด IIT
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 84.99 คะแนน
สะท้อนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนยัง
ไม่ ท ราบหรื อ รั บ รู้ ถึ ง วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน แนวทาง ในการขอยื ม หรื อ การขออนุ ญ าต
ใช้ทรัพย์สินของราชการ
2. แบบวัด EIT
(1) ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน
83.61 คะแนน
การประชาสั ม พั น ธ์ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารยั ง
ไม่ ครอบคลุม ทุกภารกิจ ท าให้ ผู้รับบริการหรือผู้มี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ยภายนอกบางส่ ว น
ไม่ได้รับการบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
(2) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน
81.81 คะแนน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนไม่ได้รับการบริการที่เป็นไป
ตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดและไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การดาเนินงาน/การให้บริการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานยังขาด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร

หัวข้อ...

-4หัวข้อ
สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข (ต่อ)

การดาเนินการต่อประเด็น
ที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข

สรุปผลการประเมิน/การดาเนินการ
3. แบบวัด OIT
(1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
53.83 คะแนน
(2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 31.25 คะแนน
สาเหตุ จากการที่ ไ ม่ส ามารถเข้า ถึงองค์ป ระกอบของข้อมู ลตามตั วชี้ วั ด
ที่กาหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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
- ความไม่ครบถ้วนขององค์ประกอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
- ไม่ได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และจัดทาแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ผลจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และความไม่ครบถ้วนของข้อมูล และขาดการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อน ามาปรับ ปรุง แก้ไ ขอย่ า งเป็ น รูป ธรรมท าให้การเปิ ด เผยข้อมู ล
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีผลต่อการรับรู้ของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. มี ค าสั่ ง ที่ 526/2564 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และข้ า ราชการของทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด เพื่ อสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ข
ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานและการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. ประชุมคณะทางาน
3. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ติดตามการดาเนินการ
5. สรุปผลการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการ...

-5จากการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ดังนี้
ตัวชีวัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้อานาจ
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การใช้งบประมาณ
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

92.51 คะแนน
90.42 คะแนน
88.91 คะแนน
85.18 คะแนน
84.99 คะแนน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บางส่วนยังไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอน แนวทาง
ในการขอยืมหรือการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
2. คุณภาพการดาเนินงาน
3. การปรับปรุงการทางาน

86.28 คะแนน
83.61 คะแนน
81.81 คะแนน

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนไม่ได้รับ
การบริ ก ารที่ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนด
และไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งาน/
การให้บริการ

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1. การเปิดเผยข้อมูล
2. การป้องกันการทุจริต

53.83 คะแนน
31.25 คะแนน

1. ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง องค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด
ที่กาหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ความไม่ ค รบถ้ ว นขององค์ ป ระกอบข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด
ที่กาหนด ได้แก่
(1) ไม่ มี ก ารจั ด ท าแผนประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
ประจ าปี และผลการด าเนิ น งานเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย ง
การทุจริตประจาปี
(2) ไม่ ได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิ น
ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา และจัดทาแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในต่อการป้องกันการทุจริต และกากับติดตาม
การนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. URLเป็น drive google ไม่ Link กับเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
4. การบริหารงานบุ คคลมี เว็ บ ไซต์ เฉพาะของกองการเ จ้ า ห น้ า ที่ http://hr.nakhonsi.go.th/ ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ ง ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผู้ ที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี username และ password

2. ข้อเสนอแนะ…

-62. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

1. การเสริมสร้างความรู้ การจัดทาคูม่ ือ/แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของราชการ
2. การเสริมสร้าง
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

3. การสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ

1. การจัดทาคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่
และประชาชน
2. การกาหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
3. การเปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการ
เข้ามามีส่วนร่วม

1. การจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการที่มี
คุณภาพ
2. การปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
4. การเสริมสร้างความรู้ 1. การเผยแพร่คู่มือประเมิน
เกี่ยวกับการประเมิน
ความเสีย่ งการทุจริต
ความเสีย่ งการทุจริต
ของสานักงาน ป.ป.ท.
ในองค์กร
2. การจัดทาแผนประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
ทุกส่วนราชการ

สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดาเนินการ
มีนาคม–พฤษภาคม ติดตามความก้าวหน้า
2564
การจัดทาคูม่ ือ/แนวทาง
ปฏิบัติ ในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
มีนาคม–กันยายน
2564

มีนาคม–กันยายน
2564

ติดตามความก้าวหน้า
1. การจัดทาคู่มือ/
แนวทางปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน
2. การกาหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน
3. การสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ติดตามผลการ
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการ
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

มีนาคม–พฤษภาคม ผลการดาเนินงาน
2564
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี
ของส่วนราชการ
ในสังกัด

มาตรการ...

-7มาตรการ/แนวทาง
5. การยกระดับ
การเปิดเผยข้อมูล

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. การปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็น
URL เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก
3. การปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

1. สานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
2. กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
3. กองแผนและ
งบประมาณ

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดาเนินการ
มีนาคม–พฤษภาคม ติดตามความก้าวหน้า
2564
1. จัดทามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การปรับปรุงข้อมูล
มีนาคม 2564 – ที่แสดงบนเว็บไซต์
ปีงบประมาณ
3. การปรับปรุงเว็บไซต์
พ.ศ. 2565
ของหน่วยงาน
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การประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ 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 เชาวลิ ต รองนายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครศรีธ รรมราช เป็นประธานการประชุม
คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีว่าที่ ร.ต. พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้ อ มด้ ว ยคณะท างานการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม
ระเบียบวาระเพื่อทราบ ได้แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และชี้แจงปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลต่อคะแนนการประเมิน
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องจากการดาเนินการ
ตามผลการประเมินของปีงบประมาณ 2563 มาสรุปเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.1 กาหนดให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/z9ruuh โดย
ก าชั บ ให้ บุ ค ลากรตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร/ผู้ อ านวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ า ย/ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง
ซึ่งปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โดยมีเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่เข้าตอบแบบวัดฯ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด จานวน 52 คน
1.2 กาหนดให้มีมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วิธีการ
ขั้นตอน แนวทาง ในการขอยืมหรือการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมอบหมายให้สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ดาเนินการ
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2.1 กาหนดให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh
โดยกาชับให้ทุกส่วนราชการซึ่งมีผู้มาติดต่อขอรับบริการประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาขั้นตอน วิธีการเข้าตอบแบบวัดฯ
รวมถึงอธิบายข้อคาถามต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่เข้าตอบแบบวัดฯไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด จานวน 30 คน
2.2 กาหนดให้…

-92.2 กาหนดให้มีมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน ได้แก่
2.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการให้บริการที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับการบริการที่เป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด มอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดดาเนินการ
2.2.2 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรต่อการ
แก้ไขปั ญหาและอุป สรรคในการดาเนิ น งาน การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริก าร และการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
มอบหมายให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
3.1 กาหนดรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
เมษายน 2564
3.2 กาหนดให้มีมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนประเด็นการประเมินที่ไม่มีคะแนน (ได้ 0 คะแนน) ของ
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
3.2.1 สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง องค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด
ที่กาหนดได้โดยง่ายจากหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก
(1) URLเป็น drive google ไม่ Link กับเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(2) การบริหารงานบุคคลมีเว็บไซต์เฉพาะของกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ได้เป็นเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน อีกทั้งในการสืบค้นข้อมูลผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมี username และ password
(3) ความไม่ครบถ้วนขององค์ประกอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
(4) ไม่ได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อกาหนดแนวทางการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา และจัดทาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและกากับติดตาม
การนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.2.2 มาตรการเพื่อยกระดับคะแนนประเด็นการประเมิน ของตัว ชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
(1) การเสริ ม สร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร
โดยวิธีการเผยแพร่คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสานักงาน ป.ป.ท. การจัดทาแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดดาเนินการ
(2) การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล โดยวิธี
(2.1) การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการ
(2.2) การปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็น URL
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก มอบหมายกองการท่องเที่ยวและกีฬา กองแผนและงบประมาณ ดาเนินการ
(2.3) การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน มอบหมายกองแผนและงบประมาณ
ดาเนินการ

-10ประมวลภาพการประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 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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-12การประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 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 นางจิ ต ภิ นั น ท์ ทองเสน หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ประธ าน
การประชุ ม คณะทางานการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีตัวแทนคณะทางานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากทุ ก ส่ ว นราชการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
(ตามมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ระเบี ย บวาระเพื่ อทราบ ได้ แจ้ ง รายละเอี ยดสถานการณ์ ต อบแบบวัด การรับ รู้ ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อมูลในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีจานวนผู้เข้าตอบ 36 คน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีจานวนผู้เข้าตอบ 6 คน ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่เข้าตอบแบบวัดฯ จะต้องไม่ซ้ากับรายชื่อที่รายงานไปในระบบ ITAS
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สถานะกาลังตอบ และสานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศขยายเวลาการ
เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไปถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคใน
การเข้าถึงข้อมูลของตัวชี้วัดจากเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้มอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ ในการประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2564 ซึ่งคณะทางานฯ ได้รายงานความคืบหน้า พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.1 ได้ดาเนินการให้ประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/z9ruuh
ให้กับบุคลากรในสังกัดแล้ว และจะได้กาชับให้เข้าตอบแบบวัดฯ ให้ครบจานวนเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด 52 คน ภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2564
1.2 มาตรการเพื่อยกระดับคะแนนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดาเนินการ จัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
และคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. แบบวัดการรับรู้

-132. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2.1 ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ QR Code และ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/z9ruuh และให้
คาแนะนาขั้นตอนในการเข้าตอบวัดฯ แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อโดยตรงกับแต่ละส่วนราชการ และมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าตอบแบบวัดฯ โดยเน้นการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ เช่น แอปพลิเค
ชันไลน์ เมสเซนเจอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดฯ ไม่น้อยกว่าจานวนเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด 30 คน
2.2 มาตรการเพื่อยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน
2.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดดาเนินการจัดทาคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบั ติส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่และประชาชน อาทิ คู่มือการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
นครศรีธรรมราช คู่มือการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี คู่มือการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนั กงานจ้ า ง คู่มื ออ านวยความสะดวกการขออนุ ญาตใช้ศ าลาประชาคม โรงละครองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวั ด
นครศรีธรรมราช คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และเผยแพร่ให้บุคคลกรในสังกัด ผู้รับบริการทราบ รวมทั้งมีการสารวจ และสรุปผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2.2.2 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการ
จัดทาคู่มืออานวยความสะดวกการขออนุญาตใช้ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในงานให้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร จ านวน 24 งาน
การประเมิ น ผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
3.1 กาหนดรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14
พฤษภาคม 2564
3.2 มาตรการเพื่อยกระดับคะแนนประเด็นการประเมินที่ไม่มีคะแนน (ได้ 0 คะแนน) ของตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
3.2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร มีการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด และรายงานผลการดาเนินงานเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการในสังกัด
3.2.2 การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ให้เป็นปั จจุบัน และเป็น URL
เชื่ อ มต่ อ กั บ เว็ บ ไซต์ ห ลั ก และได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

-14ประมวลภาพการประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕26/๒๕๖4 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕

-15การประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) : สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕ (ห้องเล็ก)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ประธานการประชุมคณะทางานฯ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของการดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. กาชับให้บุคลากรในสังกัดสานักปลัดฯ เข้าตอบแบบวัด IIT และให้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการศาลาประชาคมฯ ผู้รับจ้างฯ และผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เข้าตอบแบบวัด EIT โดยให้คาแนะนาถึงขั้นตอน วิธีการเข้าตอบแบบวัดฯ ในระบบ ITAS ตลอดถึงอธิบายข้อคาถามตาม
แบบวัดฯ
2. การดาเนินการตามตัวชี้วัดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อาทิ การจัดทาคู่มือ/
มาตรฐ านการปฏิ บั ติ ง าน, การจั ด ท าคู่ มื อ /มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร, สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารประช าช น,
แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ, การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ประจ าปี ,
การด าเนิ น การเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต , แผนการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และรายงานการก ากั บ ติ ด ตาม
การดาเนินการป้องกันการทุจริต, การจัดทารายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

