
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน (ส านักปลัด)    
ที่  สป./2563                    วันที่  18 พฤศจิกายน ๒๕63  
เรื่อง   รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
 OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
       
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  และได้ด าเนินการรายงานผลคะแนนหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 
   ผลคะแนน 
  ภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 60.34 ระดับผลการประเมิน : D 
  คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  77.84 
  คะแนนรวมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 79.43 
  คะแนนรวมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  32.89 

  ซึ่งในส่วนของคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเป็น  
  -การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ย 65.78 
  -การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ย   0.00 
  รวมมีคะแนน OIT เฉลี่ยรวม ร้อยละ 32.89 
  ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT ที่หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการ
ทุจริตโดยเร่งด่วน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   (ลงชื่อ) 
 (นางสิริพรรณ  เอกสุภาพันธุ์) 

                                         หัวหน้าส านักปลัด 
 
           (ลงชื่อ) 
                 (นายภิญโญ  พุ่มจ าปา) 

                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

         (ลงชื่อ)  
                    (นายมนัส   ป้องกัน) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

 



 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ที่หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต  
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร  หน่วยงานควรแสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ด ารง 
    ต าแหน่งของผู้บริหารแต่ละคน  ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงขาดช่องทางติดต่อ 
    ผู้บริหารแต่ละคน 

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ  หน่วยงานควรแสดงข้อมูลครบทั้ง 5 ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ 1) ที่อยู่  2)  
    โทรศัพท ์3) หมายเลขโทรสาร 4) อีเมล และ 5) แผนที่  กรณีที่หน่วยงานมีการ
    ยกเลิกการใช้โทรสารจะต้องเขียนค าอธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน เพ่ือประกอบการ
    พิจารณา ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงขาดอีเมลและหมายเลขโทรสาร  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  หน่วยงานควรแสดงสถิติการให้บริการของหน่วยงานในระยะเวลา 
    อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไม่ใช่สถิติการเข้าชม 
    เว็บไซต์) กรณีที่หน่วยงานไม่มีผู้มารับบริการในเดือนใด ให้แสดงสถิติเป็น 0  
    ซ่ึง link ที่หน่วยงานแสดงคือข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2563  

ข้อ 017 E-service    หน่วยงานควรแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
    ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของ 
    หน่วยงานได้  โดยระบบดังกล่าวนี้จะต้องมีการให้บริการกับกลุ่มหมายที่เป็น 
    บุคคลภายนอก เช่น ประชาชน หน่วยงานราชการอ่ืน  ภาคธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ 
    และต้องมีการให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยชัดเจน ซึ่ง link  
    ที่หน่วยงานแสดงรับเรื่องร้องเรียน  กระดานถามตอบ และการส ารวจความคิดเห็น  
    ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการแบบ E-service   

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง 
เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หน่วยงานควรแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
     ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่ 
     บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
     จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  
     เป็นต้น ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/
     ร้องทุกข์ โดยทั่วไป ไม่มีรายละเอียดของแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน 
ข้อ 030 ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานควรแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
    เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทาง 
    ช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของ  
    หน่วยงานได้ โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง 
    ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ 
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงเป็น 
    ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยทั่วไป เท่านั้น 
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ข้อ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง 
เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานควรแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ต้องมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง 
    ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง 
    ด าเนินการ เป็นต้น โดยสามารถจัดท าเป็นแบบรายเดือน หรือแบบรายไตรมาส  
    หรือแบบรอบ 6 เดือนก็ได้ กรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานเผยแพร่ว่าไม่มี
    เรื่องร้องเรียน 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  หน่วยงานควรแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
    การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
    จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
    จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็น
    ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบัติของ 
    หน่วยงาน เป็นต้น พร้อมระบุมาตรการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ 
    ส าหรับการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
    ขึ้น เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
    ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน
    ผล เป็นต้น 

ข้อ 043 การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  หน่วยงานควรแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
    และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยต้องมีข้อมูล
    รายละเอียดของกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับการน ามาตรการหรือ
    แนวทางในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















