
สรุปผลการประชุมผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส   

เทศบาลนครนครราชสีมา  

ในวันจันทร�ท่ี  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

         ณ.  ห'องประชุมสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล'อม  ช้ัน  ๓  เทศบาลนครนครราชสีมา 
  

  ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  ได�แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส

ในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา (Integrityandtransparency Assessment: ITA) ประจําป:

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะทํางานประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของเทศบาลนคร

นครราชสีมา (Integrity and transparency Assessment: ITA)  ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือร�วมกัน
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน  ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ดําเนินการใหBผลการประเมินเปDนไปตามหลักเกณฑGท่ี  สํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนด  และยกระดับผล
การประเมินใหBสูงข้ึน  และสามารถนํามาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสมาปรับใชBในหน�วยงานใหB
เกิดเปDนรูปธรรมใหBมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

 ดังนั้น  จากเปAาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ  (ITA)  ประจําป:  ๒๕๖๓  ท่ีกําหนดให�หน�วยงานท่ีเข�ารับการประเมินร�อยละ  ๘๐  จะต�องมีผลคะแนน  
๘๕  คะแนนข้ึนไปภายในป:  ๒๕๖๕  พบว�า  ผลคะแนนการประเมินหน�วยงานเทศบาลนครนครราชสีมาจาก  ๓  
แบบวัด  คือ  แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน  (IIT)  แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�เสียภายนอก  
(EIT)  และแบบตรวจการเปNดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT)  จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐  ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ�าน
เกณฑRเปAาหมาย (๘๕ คะแนนข้ึนไป)  คือ แบบวัด  OIT  ซ่ึงสะท�อนการเปNดเผยข�อมูลสาธารณะและการให�บริการ
ผ�านระบบ  e-service  ได�อย�างครบถ�วนสมบูรณR  และง�ายต�อการเข�าถึง  ส�วนแบบวัดท่ีมีคะแนนตํ่ากว�าเกณฑR
เปAาหมาย  (ร�อยละ  ๘๕)  คือ  แบบวัด IIT  และแบบวัด  EIT  
 

 ได�มีการปรับปรุงและดําเนินการติดตามให�เปWนไปตามมาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงาน  ดังต�อไปนี้  
 

การตอบแบบวัดการรับรู'ผู'มีส0วนได'เสียภายใน (IIT)  
แบบวัด  IIT  เปWนการประเมินการรับรู�ของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี  การใช�จ�าย

งบประมาณและทรัพยRสินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  รวมท้ังหลักการมีส�วน

ร�วมของประชาชน  วิธีการแก�ไขปZญหาจึงควรดําเนินการดังนี้  

 ๑) การปฏิบัติหน�าท่ี  จัดให�มีการเปNดเผยข�อมูลเก่ียวกับข้ันตอน  ระยะเวลา  และผู�รับผิดชอบใน
การให�บริการอย�างชัดเจน  สร�างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให�บริการของผู�มาติดต�อรับบริการ  ณ  จุด
ให�บริการได�โดยง�ายสะดวกและเปWนไปตามหลักการปกปNดความลับของผู�ให�ข�อมูล  รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให�คุณให�โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  



 ๒) การใช�งบประมาณจัดให�มีการเปNดเผยข�อมูลการใช�จ�ายงบประมาณ  แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง
หรือการจัดหาพัสดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ�ายงบประมาณโดยเปNดเผย  และพร�อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส�วน  ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช�จ�ายงบประมาณอย�างสมํ่าเสมอ  
 ๓) การใช�อํานาจของผู�บริหาร  ด�านการบริหารงานบุคคล  จัดทํารายละเอียดของตําแหน�งงาน 
(job description)  และเกณฑRการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน  และเปNดเผยรวมท้ังเปNดรับฟZงความ
คิดเห็นของผู�ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ๔) การใช�ทรัพยRสินของราชการจัดทําคู�มือและระเบียบการใช�ทรัพยRสินของราชการ  สร�างระบบ
การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน  และการลงโทษอย�างเคร�งครัด  
 ๕) การแก�ไขปZญหาการทุจริต  มุ�งเสริมสร�างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนRสูงสุดของ
ส�วนรวม  มีจิตสาธารณะและพร�อมให�บริการประชาชนอย�างเต็มกําลังความสามารถ  โดยจัดทํามาตรการการ
ปAองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเปNดเผย  รวมท้ังการเปNดให�ประชาชน
มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น  และการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานได�โดยง�ายและสะดวก  
 

มาตรการ/แนวทาง 

 ๑.การสรBางทัศนคติท่ีดีต�อองคGกร 
 2. สรBางความรูBและความเขBาใจถึงบทบาท หนBาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนBาท่ี 
 3. ใหBพนักงานเจBาหนBาท่ีตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาผลประโยชนGใหBกับทางราชการ 
วิธีการดําเนินการ 
 1. เสริมสรBางทัศนคติท่ีดีต�อองคGกร โดยการจัดประชุมร�วมกัน 
 2. ถ�ายทอดความรูBเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวขBองเพ่ือนําไปปฏิบัติโดยเคร�งครัด 
 3. เผยแพร�แนวทางปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงประโยชนGสูงสุดของราชการ 
ผลการดําเนินการ 
 ๑. จัดโครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปSองกันการทุจริต  เทศบาลนครนครราชสีมา  
ประจําป4งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 2.จัดประชุมประจําเดือนของพนักงานเจBาหนBาท่ี  เพ่ือสรBางทัศนคติท่ีดีและเสริมสรBางวัฒนธรรม
องคGกรท่ีดี 
ข&อเสนอแนะ 

 แจBงใหBพนักงานเจBาหนBาท่ีทุกสํานัก/กอง ร�วมมือและตระหนักถึงความสําคัญในการส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใส 
 

การเก็บรวบรวมข'อมูลตามแบบสํารวจจากผู'มีส0วนได'ส0วนเสียภายนอก (EIT) 

 แบบวัด EIT เปWนการประเมินการรับรู�ของผู�รับบริการท่ีมีต�อคุณภาพและมาตรฐานการให�บริการ
อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม�เลือกปฏิบัติ  วิธีการแก�ไขปZญหาจึงควรดําเนินการ  ดังนี้  
 ๑)  คุณภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธR   เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให�บริการงานด�าน
ต�าง ๆ  อย�างท่ัวถึง  และส�งเสริมให�มีการฝfกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�าง
สมํ่าเสมอ  



 ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดทําสื่อประชาสัมพันธRและเปNดเผยข�อมูลบนเว็บไซตRหลักของ
หน�วยงานให�ง�ายต�อการเข�าถึงข�อมูล  และมีการปฏิสัมพันธRแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจนและต�อเนื่อง  
 ๓)  การปรับปรุงระบบการทํางาน  สร�างกระบวนการปรึกษาหารือระหว�างผู�บริหารและบุคลากร  
เพ่ือร�วมกันทบทวนปZญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�างมีระบบ  และส�งเสริมให�ผู�รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น  หรือให�คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให�บริการได�โดยสะดวก 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 

 ๑.  สร�างความเข�าใจให�กับประชาชนได�ทราบถึงขอบเขตภาระหน�าท่ีของเทศบาล 

 ๒.  ให�ประชาชนได�ทราบและเข�าใจถึงข�อจํากัดในอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล 

วิธีการดําเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธRให�ประชาชนได�ทราบถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล  โดยการจัดประชุม

ผู�นําชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล 

 ๒.  เสริมสร�างความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายท่ีเทศบาลใช�ในการปฏิบัติราชการ 

ผลการดําเนินการ 
 ๑.  จัดประชุมประชาคมเพ่ือสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 ๒.  จัดประชุมผู�นําชุมชนทุกเดือน เพ่ือรับฟZงความเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล 

ข&อเสนอแนะ 

 ๑.  สร�างความเข�าใจถึงขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลให�กับประชาชน 

 ๒.  สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีของเทศบาลใหBกับ

ประชาชน 
 

การตอบแบบวัดการรับรู'ผู'มีส0วนได'เสียภายใน (IIT)  
 ซ่ึงตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา  
ประจําป:งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในส�วนท่ี  ๓  การเปNดเผยข�อมูลทางเว็บไซตRของเทศบาลนครนครราชสีมา  
เปWนคะแนนการเปNดข�อมูลสาธารณะ  (OIT)  ซ่ึงปรากฏเปWนผลคะแนนรายตัวชี้วัดและความคิดเห็นของคณะท่ี
ปรึกษา  ดังต�อไปนี้ 
 

(๑)  ตัวชี้วัดย�อยท่ี  ๙.๒  การบริหารงาน ส�วนของการให�บริการ ข�อ ๑๗  E-Service   
คณะท่ีปรึกษามีความคิดเห็นว0า  ข�อร�องเรียนไม�ใช�  E-Service,  E-Service  ท่ีนําเสนอไม�ใช�งานบริการตาม
ภารกิจของหน�วยงาน   

(๒)  ตัวชี้วัดย�อยท่ี  ๑๐.๑  การดําเนินการเพ่ือปAองกันการทุจริต  เจตจาํนงสุจริต 



ของผู�บริหาร  ข�อ ๓๕  การมีส�วนร�วมของผู�บริหาร  คณะท่ีปรึกษามีความคิดเห็นว0า  ไม�ได�แสดงการดําเนินการ
หรือกิจกรรมให�เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาและส�งเสริมหน�วยงานด�านคุณธรรมและโปร�งใสของหน�วยงานอย�าง
ชัดเจน  ป:  ๒๕๖๓   
 

 ในการนี้  จึงได�มีการแจ�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความร�วมมือให�เร�งรัดดําเนินการปรับปรุง
แก�ไขข�อมูลของการประเมิน ฯ  ให�เปWนไปตามหลักเกณฑRท่ี  ป.ป.ช.  กําหนด  และคณะท่ีปรึกษามีข�อเสนอแนะ  
โดยมีการแจ�งหนังสือเปWนลายลักษณRอักษรให�ทุกสํานัก/กอง  ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบในหน�วยงานของ
ตนเองเก่ียวความพร�อมในการจัดทําระบบ E-Service เพ่ือทันต�อกําหนดระยะเวลาการนําข�อมูลเข�าสู�ระบบของ
การประเมิน ฯ  ในป:  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

 ท้ังนี้  ในการดําเนินการประเมินให�เปWนไปตามหลักเกณฑRท่ี  ป.ป.ช.  กําหนด  เพ่ือให�ส�งผลต�อ
คะแนนของการประเมินคุณและความโปร�งใส ฯ  ในป:  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เปWนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  และในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนต�อไป 

 

 


