
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย    อำเภอกระบุรี     จังหวัดระนอง             .  
ที ่  รน ๗31๐1/                                             วันที ่      1  กรกฎาคม  2563                               .. 
เรื่อง   รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                 ... 

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

  เรื่องเดิม 
  ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด อบต.  ที่ รน 73101/       ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดิฉัน
นางสาวยุพา  เนตรกลัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ITAS ได้รายงานผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ความ
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตรวจสอบและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จงึขอรายงานผลการให้คะแนน
ดังนี้ 
 

• รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 
• คะแนนรวม OIT 93.89 
• การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 87.78 
• การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

9.1    
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.โครงสร้าง 
 

100.00 100.00  

2.ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 0.00 -องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาด
ช่องทางการติดต่อโดยตรงถึง
ผู้บริหารหน่วยงาน 

3.อำนาจหน้าที่ 
 

100.00 100.00  

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 
 

100.00 100.00  

5.ข้อมูลการติดต่อ 
 

100.00 100.00  

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

100.00 100.00  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

100.00 100.00  

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 

8.Q&A 100.00 
 

100.00 
 

 

9.Social Network 
 

100.00 100.00  

9.2 
การบรหิารงาน 

   

แผนการดำเนนิงาน 
 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 
 100.00 100.00  

11. แผนดำเนินงานประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
 

100.00 100.00 

 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100.00 100.00  

การปฏิบัติงาน 
 

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 100.00  
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 การให้บริการ 

 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

100.00 100.00  

1๕. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
100.00 0.00 

- ไม่แสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ ปี 2563 

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
 

100.00 100.00 
 

17. E-Service 

 
100.00 100.00  

9.3 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

100.00 100.00  

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 100.00 

 

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 
 

100.00 100.00 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ 100.00 100.00 

 

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด 
ซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

100.00 100.00 
 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 100.00 100.00 

 

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุประจำปี 
 

100.00 100.00 
 

9.4 
การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 100.00 100.00 
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26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 100.00 
 

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 100.00 0.00 

-หลักเกณฑ์การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ
ไม่ครบถ้วนตามกำหนด 
 

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 

100.00 100.00 
 

9.5 
การส่งเสริม 
ความโปร่งใส 
 
 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
 

100.00 100.00 
 

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

100.00 100.00  

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 
 

100.00 100.00 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

100.00 100.00 
 

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 100.00 100.00 

 

10.1 
การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 

100.00 100.00  

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 100.00 100.00  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 
 

100.00 100.00 
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37.การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
 

100.00 100.00 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 100.00  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 100.00 100.00  

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 100.00 

 

ข้อมูล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 

หมายเหตุ 
 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจำปี 100.00 100.00 

 

10.2 
มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

100.00 100.00 
 

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 

100.00 100.00 
 

 
หัวข้อการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีจำนวนทั้งหมด 43 ข้อ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 43 ข้อ โดยรายละเอียดผลให้
คะแนนของคณะที่ปรึกษาที่ให้คะแนนในระบบ ITAS ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้น เป็นการพิจารณา 



๑. แจ้งผลการประเมินส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย รับทราบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้บุคคลภายนอกทราบโดย
ทั่วกัน 

๒. นำข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุง เพ่ือรองรับการประเมินปีงบประมาณถัดไป 
และแจ้งให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้าจืดน้อย รับทราบเพ่ือเป็นกรอบในการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป 

 
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                  (                              ) 
                                                            นางสาวยุพา  เนตรกลัด 
                                                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                 
................................................................................................................................. ......................................................................
............................................................. ....................................................................... ................................................... 
    

ลงชื่อ 
(                  )   

นายธนากร  สุนสนาม   
หัวหน้าสำนักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                 
................................................................................................................................. ..............................................................
.................................................................. .......................................................................... ................................................... 
    
             ลงชื่อ 
                 (                       ) 
                                      นายกรกช  ชีวโรรส 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                  
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
................................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ................................................................... 
 
      ลงชื่อ 
                                                                   (                 ) 
                                                                               นายสุนัย  คลี่ขยาย 

                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 


