
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
พบว่า  มีผลคะแนน 74.71 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 

 

 โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่        99.25    คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 97.63 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 
99.25 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 
เท่ากับ 93.79 คะแนน 

2. การใช้งบประมาณ        98.79   คะแนน 

3. การใช้อำนาจ            98.16      คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.16 คะแนน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  95.55     คะแนน 



ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 
98.16 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผล
คะแนน เท่ากับ 98.16 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผล
คะแนน เท่ากับ 98.79 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงใน
ปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่าย
งบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
จัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน   94.70      คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล
คะแนน เท่ากับ 94.15 คะแนน โดยประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน 
เท่ากับ 95.55 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 
เท่ากับ 92.22 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผล
คะแนน เท่ากับ 94.70 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดใน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร   93.79     คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน    92.22     คะแนน 



กลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้แสดงส่งความ
คิดเห็น และมีช่องทางการสื่อสารที่เป็นแบบ 2 
ทาง ท่ีสามารถถาม-ตอบได้ รวมถึงมีช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล       48.40    คะแนน ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้
ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 42.95 คะแนน โดยประกอบด้วย 
2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน 
เท่ากับ 48.40 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 37.50 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน 
คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควร
ทำการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทำ
ข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดทำข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ นำเข้า URL 
ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหม่ัน
ตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 

10. การป้องกันการทุจริต   37.50   คะแนน 

 



 
2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2564  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การ
บริหารส่วนตำบลดงลาน  ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.เปิดเผยข้อมูล
เพ่ือความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  และ
เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

๑.พัฒนาทักษะ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

๒.ปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซตได้อ
ย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 



 


