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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

************************* 

 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 อพิจาณาเทียบคะแนนในปี 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 ตั วชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนเท่ากับ 99.64 คะแนน เมื อพิจาณาเทียบคะแนนในปี 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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2. ผลการประเมินภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

    ผลการประเมินภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น) ทั้ง 204 แห่ง 
มีค่าคะแนนการประเมิน ITA 96.53 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA  อยู่ในล าดับที  1 ของประเทศ 
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  แยกเป็นระดับคะแนน ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 

95.00 – 100. AA 151 แห่ง 

85.00 – 94.99 A 52 แห่ง 

75.00 – 84.99 B 1 แห่ง 

65.00 – 74.99 C - แห่ง 

55.00 -64.99 D - แห่ง 

50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 

รวม 204 แห่ง 

 แยกเป็นประเภทรายหน่วย 
 - จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.76 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
 - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการประเมิน 99.72 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
 - ประเภทเทศบาลต าบล จ านวน  72  ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 

95.00 – 100. AA 54 

85.00 – 94.99 A 18 

75.00 – 84.99 B - แห่ง 

65.00 – 74.99 C - แห่ง 

55.00 -64.99 D - แห่ง 

50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 

รวม 72 แห่ง 
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- ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  129   ดังนี ้

ค่าคะแนน ระดับ หน่วยงาน (จังหวัด/อปท.) 

95.00 – 100. AA 94 แห่ง 

85.00 – 94.99 A 34 

75.00 – 84.99 B 1 แห่ง 

65.00 – 74.99 C - แห่ง 

55.00 -64.99 D - แห่ง 

50.00 – 54.99 E - แห่ง 

0 – 49.99 F - แห่ง 

รวม 129 แห่ง 

 
  รวมหน่วยงานทั้งสิ้น 204 แห่ง (จังหวัด 1 แห่ง และ อปท. 203 แห่ง) ที ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายที  ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเกณฑ์ไว้ คือ 85 คะแนน จ านวน 203 แห่ง และไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคือได้คะแนนต  ากว่า 85 คะแนน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม 
อ าเภอหนองพอก (ได้คะแนน 75.33 คะแนน) 
 3. มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เพื อให้การขับเคลื อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดมาตรการ/
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1 การสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ดังนี้ 
      3.1.1 จัดท าประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เกี ยวกับการปฏิบัติหน้าที  การใช้จ่ายงบประมาณ  การใช้
อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนี้ 
  1) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  3) ประกาศมาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดร้อยเอ็ด 
  4) ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 
  5) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6) ประกาศมาตรการในการจัดการเรื องร้องเรียนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
  7) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
  ของส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
  8) ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
      3.1.2 จัดให้มีการประชุม/สัมมนาระหว่างส่วนราชการในจังหวัดเพื อเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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      3.1.3 จัดอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 3.2 การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      เพื อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ส่วนราชการใน
จังหวัดด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล/ผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) เว็บไซต์จังหวัด 
  2) เว็บไซต์ของส่วนราชการ 
  3) Facebook จังหวัด 
  4) Facebook ส่วนราชการ 
  5) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด (สวท.ร้อยเอ็ด) 

 3.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
       ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การด าเนินการเพื อป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื อป้องกันการทุจริต 
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