
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด งำนกฎหมำยและคดี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน โทร. ๐42-707588                                          

ที ่   สน  817๐๑/    วันที ่      กุมภำพันธ์  256๕                
เรื่อง   รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 

งบประมำณ 2564 ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

  ตำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ได้รับกำรตรวจประเมินกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปี 2564  ซึ่งผลกำรประเมิน ITA ที่ผ่ำน
เกณฑ์จะได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแปนโดยภำพรวม ได้รับผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ  
94.91 คะแนน  อยู่ในระดับ A  ซึ่งพบว่ำผลคะแนนกำรประเมินจำก แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) จ ำนวนทั้ งสิ้ น  2  ตั วชี้ วัด  คะแนนกำรเปิ ด เผยข้อมู ลสำธำรณ ะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ปีงบประมำณ 2564 มี
คะแนนรวมเท่ำกับ 100  คะแนน  คือตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล คะแนนรวมเท่ำกับ 100  คะแนน  และ
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต คะแนนรวมเท่ำกับ 100 คะแนน นั้น 

  ดังนั้น จึงขอรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT)  ปีงบประมำณ 2564 และข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในปีงบประมำณ 
2565 ต่อไป (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
 

   
   (นำงสำวสุภำรัตน์ ศิริบุตร) 

   นิติกรช ำนำญกำร 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 

(นำงกฤษณำ  กลิ่นล ำดวน) 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม รักษำรำชกำรแทน 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

/ควำมเห็น... 
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 

(นำยศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์) 
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน     

................................................. ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 

 
ว่ำที่ร้อยตรี.......................................... 

                      (ปกรณ์  สุวรรณทัต) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

******************************* 
  
1. คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ปีงบประมาณ 2563 
      คะแนนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ปีงบประมำณ 2563 มีคะแนนรวมเท่ำกับ 91.75  คะแนน  
คือตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล คะแนนรวมเท่ำกับ 96.00  คะแนน  และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำร
ทุจริต คะแนนรวมเท่ำกับ 87.50 คะแนน ซึ่งจ ำแนกผลกำรประเมินตำมคะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 
 

ตัวช้ีวัด ความเห็น คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   
O1 โครงสร้ำง  100 
O2 ข้อมูลผู้บริหำร  100 
O3 อ ำนำจหน้ำที่  100 
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน  100 
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ  100 
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  100 

ข่าวประชาสัมพันธ์   
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์  100 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
O8 Q&A  100 
O9 Social Network  100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน   
แผนการด าเนินงาน   

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  100 

O11 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

 100 

  O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  100 



ตัวช้ีวัด ความเห็น คะแนน 
การปฏิบัติงาน   

O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  100 
การให้บริการ   

O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร  100 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร  100 

O16 
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร 

 100 

O17 E-Service  100 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  100 

O19 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

 100 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  100 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   

O21 
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ
พัสดุ 

 100 

O22 
ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ 

 100 

O23 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือน 

 100 

O24 
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปี 

 100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  100 

O26 
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

 100 

O27 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

 100 

O28 
รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปี 

 100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

O29 
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต 

 100 



ตัวช้ีวัด ความเห็น คะแนน 
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  100 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ประจ ำปี 

 100 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  100 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ข้อมูลที่น ำมำตอบไม่สื่อถึงกำรมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

100 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   

O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  100 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องด้ำนคุณธรรม 
และโปร่งใส เช่น ผู้บริหำรประชุม
พนักงำน 

100 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  100 

O37 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

 100 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

ไม่ได้แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ 
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต อย่ำงชัดเจน 

100 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  100 

O40 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

 100 

O41 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี 

 100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

O42 
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

 100 

O43 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

 100 



  
ตามตารางสรุปได้ว่า  เมื่อพิจำรณำข้อย่อยที่ผ่ำนมี 40 ข้อ และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 3 

ข้อ ได้แก่ 
1. ข้อ O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ควำมเห็น ข้อมูลที่น ำมำตอบไม่สื่อถึงกำรมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ข้อ O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ควำมเห็น เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องด้ำนคุณธรรม และ

โปร่งใส เช่น ผู้บริหำรประชุมพนักงำน 
3. ข้อ O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ควำมเห็น ไม่ได้แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 

 
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแปน  โดยการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ล าดับ ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องด้ำนคุณธรรม และโปร่งใส เช่น 
ผู้บริหำรประชุมพนักงำน  

ส ำนักปลัด 

2 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ณ ที่ท ำกำรของ อบต.หนองแปน 
ใน เว็ บ ไซต์ ให้ ป ระช ำชน เข้ ำต รวจสอบ กำร ใช้
งบประมำณ และพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำค
ส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทุกส่วน 

3 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร จั ด ท ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ต ำ แ ห น่ ง ง ำ น  ( job 
description) แ ล ะ เก ณ ฑ์ ก ำ รป ร ะ เมิ น ผ ล ก ำ ร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับ
ฟั งควำมคิ ด เห็ นของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องเพ่ื อปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 

 


