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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
************************* 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด
มีค่าคะแนนการประเมิน ITA 99.65 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA  โดยมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
และมีคะแนนต  าสุด 98.66 คะแนน ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จ านวน 43 ข้อมูล ข้อมูลการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  (1) คะแนนตัวชี้วัดและระดับผลการประเมิน 

อันดับ ตัวชี้วัด แบบประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1 การปฏิบัติหน้าที  IIT 99.71 IIT 99.11 
2 การใช้งบประมาณ IIT 98.87 
3 การใช้อ านาจ IIT 99.17 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ IIT 98.66 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 99.13 
6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 99.64 EIT 99.72 
7 ประสิทธิภาพการสื อสาร EIT 99.78 
8 การปรับปรุงการท างาน EIT 99.73 
9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100.00 OIT 100 

10 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 
คะแนนรวม 99.65 

ระดับผลการประเมิน AA 
ค่าเป้าหมาย ผ่าน 

 
  (2) ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ปี แบบประเมิน ผลคะแนน ระดับการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

IIT EIT OIT 
2563 95.65 86.26 25.48 64.77 D ไม่ผ่าน 
2564 97.99 90.81 83.13 89.91 A ผ่าน 
2565 99.11 99.72 100 99.65 AA ผ่าน 

 
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ จังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ 99.65 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที ก าหนด
เกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA เมื อพิจารณาตามตัวชี้วัดตามแหล่งข้อมูลพบว่า 
  - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.11 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที  คะแนนเท่ากับ 99.71 คะแนน รองลงมาคือตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ คะแนนเท่ากับ 99.17 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเท่ากับ 99.13 คะแนน 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับ 98.87 คะแนน และตัวชี้วัดที ได้คะแนนน้อยที สุด คือ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ  คะแนนเท่ากับ 98.66 คะแนน เมื อพิจารณาเทียบคะแนนในปี 2564 แล้ว พบว่า
คะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ มขึ้นจากปี 2564 ทุกตัวชี้วัด 
  - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.72 คะแนน 
ตัวชี้วัดที ได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื อสาร คะแนนเท่ากับ 99.78 คะแนน รองลงมาคือ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน คะแนนเท่ากับ 99.73 คะแนน และตัวชี้วัดที ได้คะแนนน้อยที สุด คือ ตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนเท่ากับ 99.64 คะแนน เมื อพิจารณาเทียบคะแนนในปี 2564 แล้ว พบว่า
คะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ มขึ้นจากปี 2564 ทุกตัวชี้วัด 
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  - แบบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
โดยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต มีคะแนนเท่ากัน 100 คะแนน เมื อพิจาณาเทียบ
คะแนนในปี 2564 แล้ว พบว่าคะแนนตัวชี้วัดในแบบ IIT ในปี 2565 มีคะแนนเพิ มขึ้นจากปี 2564 ทุกตัวชี้วัด 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน 

แบบประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน 
(แบบ IIT) 
 - การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรพัย์สนิของทาง
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุ
ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรพัย์สินของทางราชการ
ตามประเภทงานดา้นต่าง ๆ ไว้อยา่งชัดเจนในคู่มอื
มาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ 
หรือแนวทางดังกลา่วให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั
และก าชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาต
ในการยืมทรัพย์สินอยา่งถูกต้อง  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(แบบ EIT) 
 - คุณภาพการด าเนินงาน 

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ข้อมูลเกี ยวกับ
การให้บริการของเจ้าหน้าที ของหน่วยงาน ควรจดัท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานหรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้น
ในด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาตดิต่อหรือรับ
บริการ ทั้งนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่าย
ออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที ตั้ง เช่น แผ่นพับ 
อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ ์เป็นต้น  

แบบตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 - การเปิดเผยข้อมูล 
 - การป้องกันการทจุรติ 

ในภาพรวมถือว่าดีเยี ยม ควรรกัษามาตรฐานไว้และควร
พัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอยา่งต่อเนื อง 
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สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คะแนนรวม IIT 99.11 คะแนน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที มาตดิต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

99.63 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที ก าหนด 0.00% 0.00% 0.76% 99.24% 99.75 

เป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 0.00% 0.00% 1.52% 98.48% 99.50 

 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาตดิต่อทั ว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อที รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอยา่งเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

99.75 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั ว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อที 
รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.76% 99.24% 99.75 

 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 99.67 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 0.76% 99.24% 99.75 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระสว่นตัว 0.00% 0.00% 1.52% 98.48% 99.50 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 0.00% 0.00% 0.76% 99.24% 99.75 

 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพื อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บรกิาร หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อื น ๆ ที อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มกีารรับสิ งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

99.24 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.76% 99.24% 99.24 

ทรัพย์สิน 0.76% 99.24% 99.24 

ประโยชน์อื น ๆ ที อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.76% 99.24% 99.24 

 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ งดังตอ่ไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื อสรา้งความสัมพันธ์ที ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อื น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

I7 ท่านรู้เกี ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 97.49 
หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.76% 6.06% 93.18% 97.49 

 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 

99.47 
 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.76% 0.00% 99.24% 99.49 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที ตั้งไว้ 0.00% 0.76% 0.00% 99.24% 99.49 
 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

98.48 
 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื อประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด 
 

98.48% 
 
 

0.00% 
 
 

0.00% 
 
 

1.52% 
 
 

 
98.48 
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I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที 
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานลว่งเวลา คา่วัสดุอุปกรณ ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจดัหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

99.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.76% 0.00% 0.00% 99.24% 99.24 

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ ง 99.24% 0.00% 0.00% 0.76% 99.24 

 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีสว่นร่วม ในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 

98.49 

 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 0.76% 2.27% 96.97% 98.74 

ทักท้วง 
 
0.00% 

0.00% 3.79% 96.21% 98.75 

ร้องเรียน 0.76% 0.76% 2.27% 96.21% 97.98 

 
I13 ท่านไดร้ับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 

99.00 

 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00 
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I14 ท่านไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

98.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 5.30% 94.70% 98.25 

 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

98.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคดัเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 5.30% 94.70% 98.25 

 
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั งการให้ท าธรุะสว่นตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 99.49 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพียงใด 

99.24% 0.00% 0.76% 0.00% 99.49 

 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั งการให้ท าในสิ งที ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี ยงต่อการทุจริต มากนอ้ย
เพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั งการให้ท าในสิ งที ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังตอ่ไปน้ี มากน้อยเพียงใด 100.00 
หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 
มีการซื้อขายต าแหน่ง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0 
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 



10 
 

 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุม่
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 

97.23 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื อยืมทรพัย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.76% 0.76% 4.55% 93.94% 97.23 

 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

98.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.76% 0.00% 3.03% 96.21% 98.24 

 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรพัย์สินของราชการไปใช ้โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่ง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

99.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

99.24% 0.00% 0.00% 0.76% 99.24 

 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี ยวกับการใชท้รพัย์สินของราชการที ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 98.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี ยวกับ
การใช้ทรพัย์สินของราชการที ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 5.30% 94.70% 98.25 
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I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื อป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

99.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00 

 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 99.75 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการต่อตา้นการทุจรติ มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 0.76% 99.24% 99.75 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 100.00 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจรติในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 
 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รบัการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 98.48 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที สุด คะแนน 
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

98.48% 0.00% 0.00% 1.52% 98.48 

 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 98.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที สุด คะแนน 
เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00 
ตรวจสอบการทุจรติ 0.76% 0.00% 3.79% 95.45% 97.99 
ลงโทษทางวินัย เมื อมีการทุจรติ 1.52% 0.00% 2.27% 96.21% 97.73 
 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน เพื อป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

99.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 2.27% 97.73% 99.25 
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 

99.06 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 0.00% 2.27% 97.73% 99.25 
สามารถตดิตามผลการรอ้งเรียนได้ 0.00% 0.00% 2.27% 97.73% 99.25 
มั นใจว่าจะมกีารด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 2.27% 97.73% 99.25 
มั นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.76% 0.00% 2.27% 96.97% 98.49 

 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะเห็นว่า ข้อที ได้คะแนนน้อยที สุด 
คือ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด คะแนนเพียง 97.23 คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับ
คะแนนในข้ออื น ๆ มีผลการประเมิน 98 คะแนนข้ึนไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที ดี 

สรุปคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คะแนนรวม EIT 99.72 

E1 เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

99.43 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที ก าหนด 0.34% 0.00% 0.68% 98.97% 99.43 
เป็นไปตามระยะเวลาที ก าหนด 0.34% 0.00% 0.68% 98.97% 99.43 
 
E2 เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น กบัผู้มาติดต่ออื น ๆ อยา่งเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

99.89 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น กับผู้มาติดต่ออื น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.34% 99.66% 99.89 

 
E3 เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ ให้ข้อมูลเกี ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

99.09 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

98.97% 0.00% 0.34% 0.68% 99.09 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีที ผ่านมา ทา่นเคยถูกเจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ งดังตอ่ไปน้ี เพื อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอื
ให้บริการ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อื น ๆ ที อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

E5 หน่วยงานที ท่านติดตอ่ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

99.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.68% 99.32% 99.77 

 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ท่านตดิตอ่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.72 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 0.00% 1.03% 98.97% 99.66 
มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 0.68% 99.32% 99.77 
 
E7 หน่วยงานที ท่านติดตอ่ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที สาธารณชนควรรับทราบอย่างชดัเจน มาก
น้อยเพียงใด 

99.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.68% 99.32% 99.77 

 
E8 หน่วยงานที ท่านติดตอ่ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเห็นเกี ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มชี่องทางรับฟังค าติชมหรอืความ
คิดเห็นเกี ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรอืไม่ 

100.00% 0.00% 100.00 
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E9 หน่วยงานที ท่านติดตอ่ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื อมีข้อกังวลสงสยัเกี ยวกับการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพยีงใด 

99.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื อมีข้อกังวลสงสัยเกี ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.68% 99.32% 99.77 

E10 หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มาตดิต่อรอ้งเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที 
ในหน่วยงานหรือไม่ 

99.66 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที 
ในหน่วยงานหรือไม่ 

99.66% 0.34% 99.66 

 
E11 เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

99.55 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 1.37% 98.63% 99.55 

 
E12 หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

99.66 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงวิธกีารและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 1.03% 98.97% 99.66 

E13 หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเรว็
มากขึ้น หรือไม ่

100.00% 0.00% 100.00 
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E14 หน่วยงานที ท่านตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

99.66 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 1.03% 98.97% 99.66 

 
E15 หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มาก
น้อยเพียงใด 

99.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยที สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที สุด คะแนน 

หน่วยงานที ท่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.68% 99.32% 99.77 

 
 จากคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเห็นได้ว่า ข้อที ได้คะแนน  
น้อยที สุด คือ E3 เจ้าหน้าที ของหน่วยงานที ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด คะแนนเพียง 99.09 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส่วน
ราชการควรด าเนินการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการ
เปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ
ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที ตั้ง เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักของ
หน่วยงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดท าและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื อสารสองทาง นอกจากนี้ หน่วยงานควร
จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้แจ้งส่วนราชการให้จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่อไป 
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สรุปคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสรา้ง  100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 
O3 อ านาจหน้าที   100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00 
O5 ข้อมูลการตดิต่อ  100.00 
O6 กฎหมายที เกี ยวข้อง  100.00 
ข่าวประชาสัมพันธ ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์  100.00 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  100.00 
O11 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าปี 

รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 
การปฏิบัติงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 
การให้บริการ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  100.00 
O17 E-Service  100.00 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ี  100.00 
O19 รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ี  100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 
O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสด ุ
 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรุายเดือน  100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุประจ าป ี  100.00 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  100.00 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

ประจ าป ี
 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื องร้องเรียนการทุจรติ  100.00 
O30 ช่องทางแจ้งเรื องร้องเรียนการทุจริต  100.00 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม  100.00 



18 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิาร  100.00 
O35 การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร  100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี ยงการทุจริตประจ าปี  100.00 

O37 การด าเนินการเพื อจัดการความเสี ยงการทจุรติ  100.00 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 

O40 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุรติประจ าปี  100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100.00 
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 จากคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่า แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทจุรติโดยมีมาตรการที เป็นรูปธรรม จึงควร 
ท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของประเด็น การตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที มีข้อมูล และควรต้องหมั นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูล
ในเว็บไซต์   ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 อย่างไรกต็าม เพื อเป็นการรกัษามาตรฐานของการด าเนินงาน และเพื อให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกดิประสิทธิผลสูงสุด ควรขับเคลื อนการพัฒนาให้ดีขึ้นทัง้ 3 ดา้น
อย่างต่อเนื อง คือ การสรา้งการรับรู้ตอ่บุคลากรภายใน การสร้างการรับรู้ตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 3.1 ประเด็นที่ต้องรักษาระดับผลการด าเนินงานหรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
  1) การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนร้อยละ 100.00 
  2) การป้องกันการทุจริต   คะแนนร้อยละ 100.00 
  3) ประสิทธิภาพการสื อสาร  คะแนนร้อยละ 99.78 
  4) การปรับปรุงการท างาน  คะแนนร้อยละ 99.73 
  5) การปฏิบัติหน้าที    คะแนนร้อยละ 99.71 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนนร้อยละ 99.64 
  7) การใช้อ านาจ    คะแนนร้อยละ 99.17 
  8) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนร้อยละ 99.13  
 3.2 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง/แก้ไข ได้แก่ 
  1) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  คะแนนร้อยละ 98.66 
  2) การใช้งบประมาณ   คะแนนร้อยละ 98.87 
   
  จุดที ต้องพัฒนาในแบบประเมิน IIT ตัวชี้ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับ 98.66 คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ในประเด็นที เกี ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภาย ใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานบาง
รายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและ
แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านตา่ง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับ
ให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
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  จุดที ต้องพัฒนาในแบบประเมิน EIT ตัวชี้วัดที  6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับ 98.87 คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ของเจ้าหน้าที  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที อย่างมีคุณธรรม ผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการควรมีการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ข้อมูลเกี ยวกับการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ของหน่วยงาน ควรจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการ
เปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ
ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที ตั้ง เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

4. มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เพื อให้การขับเคลื อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดมาตรการ/
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การสร้างการรับรู้ต่อ
บุคลากรภายในตาม
แบบ IIT 

ให้หน่วยงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี ยวกับการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั ้ง ประชาสัมพันธ์คู ่มือ หรือ
แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับให้ผู้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง
ถูกต้อง และรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

การสร้างการรับรู้ต่อผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก
ตามแบบ EIT 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื อให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ Facebook ป้ายประชาสัมพนัธ์ บอร์ด เว็บไซต์ 
ฯลฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

รายงานผลการด าเนินการเรื องร้องเรียนเกี ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที รัฐ น าเข้าที ประชุมคณะอนุกรรมการ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื องและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ให้สาธารณชนรบัทราบ และรายงานผลการด าเนินงานให้
จังหวัดทราบ 

กลุ่มงานศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด 

การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบ 
OIT 

ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และพร้อมใช้งานรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลตามแบบ OIT บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้จังหวัดทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

 


