
 

 

   

 

  มาตรฐานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร พบวา 

มีผลคะแนน 57.6 คะแนน อยูในระดับ D 

 

 

 

 
 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  ผลการประเมินจําแนกตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือตัวชี้วัดท่ี 1  

การปฏิบัติหนาท่ี มีระดับคะแนน 100 และตัวชี้วัดท่ี 2 การใชอํานาจ มีระดับคะแนน 100 สวนตัวชี้วัด

ท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุด คือ การปองกันการทุจริต มีระดับคะแนน 25.00 
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โดยการวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1 . การปฏิบัติหนาท่ี      92.31 คะแนน จากผลการประเมิน IIT พบวา มีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงในเรื่อง กาใชทรัพยสินของทางราชการ 
พบวา การนําทรัพยสินของทางราชการไปใช ของ
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนไมไดขออนุญาต
อยางถูกตอง 

2 . การใชงบประมาณ    89.24 คะแนน 
3 . การใชอํานาจ          87.23 คะแนน 
4 .การใชทรัพยสินของราชการ 84.11 คะแนน 
5 . การแกไขปญหาการทุจริต 88.11 คะแนน 
 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการดําเนินงาน  90.01 คะแนน จากผลการประเมิน EIT พบวา มีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงในเรื่อง การปรับปรุงการทํางาน พบวา 
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการ
ท่ีด ี

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  88.96 คะแนน 
3. การปรับปรุงการทํางาน   88.45 คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
1. การเปดเผยขอมูล   21.97.   คะแนน จากผลการประเมิน OIT พบวา มีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงในเรื่อง การปองกันการทุจริต ,การ
เปดเผยขอมูล 
โดยมีประเด็นเรงดวน ท่ีตองดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง คือ ชองทางการรองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ, ชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน, E-Service, 

2. การปองกันการทุจริต  0.00 คะแนน 
 

 

2. ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการวิเคราะหการประเมิน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร ผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ไดประชุมรวมกันเพ่ือกําหนด

มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 

  1. การเสริมสรางฐานความคิดการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการ 

พรอมแจงเวียนใหทุกกองรับทราบและถือปฏิบัติ และประชุม ขาราชการ พนักงาน ลูกจางทุกคน ในทุกวันจันทร 

ชีแ้จงแนวทางในการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ 

   



-3- 

  3. การปองกันการทุจริต โดยมีประเด็นเรงดวน ท่ีตองดําเนินการแกไข ปรับปรุง คือ ชอง

ทางการรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. การเสริมสราง
ฐานความคิดการ
แยกแยะประโยชน
สวนตนและ
ประโยชนสวนรวม 

1. จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ
ในการใชทรัพยสนิของทาง
ราชการ 
2 แจงเวียนใหบุคลากร
ภายในทราบ 
3. เผยแพรและ
ประชาสัมพันธคูมือการใช
ทรัพยสินของทางราชการผาน
เว็บไซตและเฟสบุคขององค
การบริหารสวนตาํบลดงละคร 
4. ติดบอรดประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร 

สํานักปลัด ม.ค.65 - เม.ย.
65 

รายงานการ
ดําเนินการ 

2. การเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการ
ทํางาน โดยการ
จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน การ
ใหบริการ พรองแจง
เวียนใหทุกกอง
รับทราบและถือ
ปฏิบัติ  

1. เพ่ิมชองทางการใหบริการ
ประชาชนผานระบบ E – 
Service สามารถขอรับบริการ
ตามอํานาจหนาท่ีหรอืภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบล
ดงละคร 
2.จัดทําคูมือการใหบริการ
ประชาชนและประชาสัมพันธ
ผานเวบ็ไซตองคการบริหาร
สวนตําบลดงละคร พรอมกับ
แจงเวียนคูมือการใหบริการ
ใหทุกรับทราบและถือปฏิบัต ิ

สํานักปลัด ม.ค.65 - เม.ย.
65 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ประชาสัมพันธ 

3. การปองกันการ
ทุจริตเปนการชอง
ทางการรองเรียน
การทุจริตประพฤติ

1 เพ่ิมชองทางการใหบริการ
ประชาชนผาน ชองทางการ
รองเรียนการทุจรติประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีรัฐ 

สํานักปลัด ม.ค.65 - เม.ย.
65 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ประชาสัมพันธ 



มิชอบของ
เจาหนาท่ีรัฐ 
 

สามารถรองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีรัฐ 
2 ดําเนนิการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลการบรหิาร
การเงิน งบประมาณ ใน
ประเด็นตางๆใหเปนปจจุบัน
ครอบคลุมเพ่ือความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
3 กําหนดมาตรการสงเสรมิ
คุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานให
ครอบคลุมครบถวนทุก
ประเด็นของแตละงานและจัด
ประชุมชี้จงสรางความเขาใจมี
การติดตามรายงานความ
คืบหนาเพ่ือขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในองคการบริหาร
สวนตําบลดงละครใหเกิด
ประสิทธภิาพประสิทธผิลในป
ตอไป 

 

 


