รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้กาหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

การจัดทาคูม่ ือ/แนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

2. การเสริมสร้าง
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. การจัดทาคู่มือ/
แนวทางปฏิบัติ สาหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาชน
2. การกาหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน
3. การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามา
มีส่วนร่วม

ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลา
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ
มีนาคม–พฤษภาคม - มีการจัดทาคู่มือ/แนวทาง
2564
ปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
- มีการจัดทาคู่มือการใช้
รถยนต์ส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
มีนาคม–กันยายน
2564

ข้อเสนอแนะ

มีการปรับปรุง
แก้ไขให้
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์
ปัจจุบัน และ
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1. มีการจัดทาคู่มือ/แนวทาง 1.มีการปรับปรุง
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่และ แก้ไขให้
ประชาชน และแจ้งเวียนให้
เหมาะสมกับ
ทุกส่วนราชการทราบ เช่น
สภาวการณ์
1.1 คูม่ ือการจัดทา
ปัจจุบัน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เป็นไปตาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กฎหมายที่
นครศรีธรรมราช
เกี่ยวข้อง
1.2 คู่มือการจัดทา
2.มีการเผยแพร่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เจ้าหน้าที่
ประจาปี
และผูร้ ับบริการ
1.3 คู่มือการลาของ
ทราบโดยทั่วถึง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
1.4 คูม่ ืออานวยความ
สะดวกการขออนุญาตใช้ศาลา
ประชาคม โรงละครองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

มาตรการ...

-2มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3. การสร้าง
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการที่มี
คุณภาพ

1. การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
2. การปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
4. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

4. การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยง
การทุจริต
ในองค์กร

1. การเผยแพร่คู่มือ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ของสานักงาน
ป.ป.ท.
2. การจัดทาแผน
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจาปี

ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1.5 คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. มีการกาหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ
ทราบ
3. มีการสารวจ และสรุปผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มีนาคม–กันยายน 1. มีการจัดทาคู่มืออานวย
2564
ความสะดวกการขออนุญาตใช้
ศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. มีการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการในงาน
ให้บริการศาลาประชาคม
โรงละครองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. มีการกาหนดขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ
จานวน 24 งาน
4. มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
และสรุปผลความพึงพอใจใน
การให้บริการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
มีนาคม–พฤษภาคม - มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห าร
2564
จัดการความเสี่ยงขององค์กร
- มีการประเมินความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ต ของส่ ว นราชการใน
สังกัด
- รายงานผลการด าเนิ น งาน
เพื่อจัดการความเสี่ยง การ
ทุ จ ริ ต ประจ าปี ของส่ ว น
ราชการในสังกัด

ข้อเสนอแนะ

1.มีการปรับปรุง
แก้ไขให้
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์
ปัจจุบัน และ
เป็นไปตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.มีการเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่
และผูร้ ับบริการ
ทราบโดยทั่วถึง

มาตรการ...

-3ระยะเวลา
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ
5. การยกระดับการ 1. การจัดทามาตรการ 1. สานักปลัด
มีนาคม–พฤษภาคม 1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
เปิดเผยข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหาร
2564
ข่าวสารต่อสาธารณะของ
ต่อสาธารณะของ
ส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วน
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. กองการ
2. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่
2. การปรับปรุงข้อมูลที่ ท่องเที่ยว
ผู้รับผิดชอบ และมีการ
แสดงบนเว็บไซต์ให้เป็น และกีฬา
ปรับปรุงข้อมูลที่แสดงบน
ปัจจุบัน และเป็นURL
เว็บไซต์หลัก
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลัก 3. กองแผนและ มีนาคม 2564 – 3. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
3. การปรับปรุงเว็บไซต์ งบประมาณ
ปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วน
ของหน่วยงาน
พ.ศ. 2565
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ

