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ค�ำน�ำ

  คู่มือ “แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น  
เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564” (Guidelines for OIT) จัดท�ำข้�น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ำใจถ้งหลักกำรและควำมส�ำคัญของ 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ตลอดจนเกิดกำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินไปสู่แนวคิด “ย่�งเปิิดเผย ย่�งโปิร่งใส” (More Open, More Transparent) อันจะเป็น 
กลไกส�ำคัญประกำรหน่้งในกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยมุ่งหมำยใหคู่้มือฉบับนี�เป็นเคร่ืองมอืช่วยในกำรยกระดบักำรเปดิเผยข้อมูลสำธำรณะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมทั�งแนะน�ำแนวทำง 
ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือ OIT)   
ตัวชี�วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ข้อมูลพื�นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรงบประมำณ  
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน) และตัวชี�วัดท่ี 10  
กำรป้องกันกำรทุจริต (ประกอบด้วย กำรด�ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยใน 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต) ภำยใต้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  ส�ำนักงำน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี�จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในกำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกลไกกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ รวมถ้งส่งผลต่อ 
กำรยกระดับผลกำรประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป ทั�งนี� หำกมีข้อบกพร่อง 
หรือผิดพลำดประกำรใด ต้องขออภัยมำ ณ โอกำสนี�

          คณะผู้จัดท�ำ
         มีนำคม 2564
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GUIDELINES
FOR

หน้ำ

ส่วนท่� 1 องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นกับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
 1.1 ท�ำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง “เปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ”  

 1.2 “หลักกำรพื�นฐำน” ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครอง  

 ส่วนท้องถ่ิน 

 1.3 สถำนกำรณ์กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของท้องถ่ินไทยกับเป้ำหมำย  

 “ควำมโปร่งใส” ท่ีต้องไปให้ถ้ง

ส่วนท่� 2 แนวทางการดำาเน่นงานเพ่ื่�อยกระดับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น
 2.1 ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT  

 2.2 ประเด็นปัญหำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT 

 2.3 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนท่� 3 ข้้อแนะนำาการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำาหรับองค์์กรปิกค์รอง
 ส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA
 3.1 ข้อแนะน�ำเชิงเทคนิคในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT 

 3.2 ข้อแนะน�ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี�วัดของกำรประเมิน ITA  

  ตัวชี�วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพื�นฐำน     

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 9.2  กำรบริหำรงำน 

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 9.3  กำรบริหำรเงินงบประมำณ

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 9.5  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส

  ตัวชี�วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 10.1  กำรด�ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

   ตัวชี�วัดย่อยท่ี 10.2  มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต

ส่วนท่� 4 องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นท่�มู่ผลการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ยอดเย่�ยมูต่อเน่�อง 3 ปีิ

บรรณำนุกรม 
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GUIDELINES
FOR

ส่่วนท่ี่�

1
องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นกับการเปิดเผยข้้อมููลส่าธารณะ

1.1 ที่�ำไมองค์กรปกครองส่่วนท้ี่องถ่ิ่�นต้้อง “เปิดเผยข้้อมูลสู่่ส่ำธำรณะ”

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน1 มีอ�ำนำจหน้ำท่ี 
รับผิดชอบกำรจัดบริกำรสำธำรณะขั�นพื�นฐำนให้แก่ประชำชนในแต่ละท้องถ่ิน โดยมีผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
ท่ีได้รบัเลือกตั�งจำกประชำชนในท้องถ่ินเป็นผู้รบัผิดชอบต่อกำรบริหำรงำนภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย สำมำรถบริหำรกำรเงิน 
กำรคลังและกำรพัสดุ ก�ำหนดนโยบำยของตนเอง มีรำยได้ งบประมำณ และบุคลำกรของตนเอง รวมทั�งด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณะ 
ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติเพ่ือประโยชน์ของรัฐและของประชำชนในท้องถ่ินโดยตรง ด้วยลักษีณะกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน ย่อมก่อให้เกิดควำมคำดหวังต่อกำรปฏิิบัติหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จำกประชำชนในพื�นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้งมีหน้ำท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมเช่ือม่ันและควำมไว้วำงใจจำกประชำชนในพื�นท่ี โดยกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
คือ “การเปิิดเผยข้้อมููลข่้าวสาร” เพ่ือให้สำธำรณชนได้รับทรำบ
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ 41 (1) ไดรั้บรองให้ “บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิได้รับทรำบและเข้ำถ้งข้อมูล 
หรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” รวมถ้งในมำตรำ 59 ก�ำหนดเป็นหน้ำท่ีของรัฐว่ำ 
“รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ ท่ีมิใช่ข้อมูลเก่ียวกับควำมม่ันคงของรัฐ 
หรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถ้งข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก”  
และมำตรำ 253 ได้ก�ำหนดหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี�
 “ในการดำาเน่นงาน ให้องค์์กรปิกค์รองสว่นท้องถ่ิ่�น สภาทอ้งถ่ิ่�น และผู้บร่หารท้องถ่ิ่�นเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานผล 
การดำาเน่นงานให้ปิระชาชนทราบ รวมูตลอดทั�งมู่กลไกให้ปิระชาชนในท้องถ่ิ่�นมู่ส่วนร่วมูด้วย ทั�งน่� ตามูหลักเกณฑ์์ 
และว่ธ่การท่�กฎหมูายบัญญัต่”
 นอกจำกนี� พระรำชบญัญัติกำรบรหิำรงำนและกำรใหบ้ริกำรภำครฐัผ่ำนระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562 มำตรำ 17 ไดก้�ำหนด  
“ให้หน่วยงานข้องรัฐจัำดทำาข้้อมููลท่�ต้องเปิิดเผยตามูกฎหมูายว่าด้วยข้้อมููลข่้าวสารข้องราชการในรูปิแบบด่จ่ำทัลต่อสาธารณะ  
โดยต้องให้ปิระชาชนทั�วไปิสามูารถิ่เข้้าถึิ่งได้อย่างเสร่โดยไมู่เส่ยค่์าใช้จ่ำาย และสามูารถิ่นำาไปิเผยแพื่ร่ ใช้ปิระโยชน์  
หร่อพัื่ฒนาบร่การและนวัตกรรมูในรูปิแบบต่างๆ ได้”
 “กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร” จ้งเป็นหน้ำท่ีพื�นฐำนตำมกฎหมำยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องด�ำเนินกำร  
ยิ่งไปกว่ำนั�นในโลกปัจจุบันซ่้งเป็นยุคเทคโนโลยีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้งต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงต่ำงๆ  
ท่ีหลำกหลำยมำกยิง่ข้�น เช่น ทำงเว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ ทั�งนี� เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิิบัติ 
หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชนได้ร่วมตรวจสอบและแสดงควำมคดิเห็นต่อกำรด�ำเนินงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดควำมเช่ือม่ันและไว้วำงใจจำกประชำชนในพื�นท่ีต่อกำรปฏิิบัติหน้ำท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินยิ่งข้�น

 1 มำตรำ 4 (3) ประกอบมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม



8 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

1.2 “หลักกำรพ้ื้�นฐำน” กำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะข้ององค์กรปกครองส่่วนท้ี่องถ่ิ่�น

 “ข้้อมููลข่้าวสารสาธารณะ” คือ ข้้อมููลข่้าวสารข้องราชการท่�เปิิดเผยเป็ินการทั�วไปิโดยท่�ปิระชาชนไมู่ต้องร้องข้อ2 
หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง “เปิิดเผยข้้อมููลเปิ็นหลัก ปิกปิิดเปิ็นข้้อยกเว้น” ซ่้งข้อมูลข่ำวสำร 
สำธำรณะตำมท่ีพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก�ำหนดไว้ คือ ข้อมูลข่ำวสำรท่ีหน่วยงำนต้องน�ำไป 
ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษีำ ตำมมำตรำ 7 เช่น โครงสร้ำง อ�ำนำจหน้ำท่ี สถำนท่ีติดต่อ กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  
และข้อมูลข่ำวสำรท่ีหน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีไว้เพ่ือให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9 เช่น ผลกำรพิจำรณำท่ีมีผล 
โดยตรงต่อเอกชน แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี คู่มือหรือค�ำส่ังเก่ียวกับวิธีกำรปฏิิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
ของรัฐ เป็นต้น
 จำกค�ำนิยำมข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นหลักกำรส�ำคัญว่ำ “องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นจำะต้องเปิิดเผยข้้อมููล 
เป็ินปิกต่ (default) ในรูปิแบบท่�ปิระชาชนสามูารถิ่นำาไปิใช้ได้ทันท่โดยไมู่ต้องร้องข้อ (Open system, Open access)”  
ซ่้งหลักดังกล่ำวเป็นหน่้งในหลักกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ท่ีมุ่งหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบรำชกำรท่ีเปิดกว้ำง  
มีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรท�ำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำรท�ำงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้3 นอกจำกนี� ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั�น  
ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เร่ือง มำตรฐำนและหลักเกณฑ์์กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ต่อสำธำรณะ ได้ก�ำหนดนิยำมของ “ข้อมูลเปิดภำครัฐ” ว่ำเป็นข้อมูลท่ีหน่วยงำนของรัฐต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะตำมกฎหมำย 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีประชำชน “สามูารถิ่เข้้าถึิ่งและใช้ได้อย่างเสร่ ไมู่จำำากัด 
แพื่ลตฟอร์มู ไมู่เส่ยค่์าใช้จ่ำาย เผยแพื่ร่ ทำาซ้ำำ�า หร่อใช้ปิระโยชน์ได้โดยไมู่จำำากัดวัตถุิ่ปิระสงค์์”4 ซ่้งนับเป็นหลักกำรพื�นฐำนของ 
กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐอีกด้วย
 ดังนั�น กำรเปิดเผยข้อมูลข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำเป็นต้องค�ำน้งถ้งหลักกำรต่ำงๆ ท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น รวมถ้งคุณภำพของ
ข้อมูลข่ำวสำร ควำมง่ำยและควำมสะดวกในกำรเข้ำถ้งข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนด้วย เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะนั�น 
จะสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง

1.3 ส่ถิ่ำนกำรณ์กำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะข้องท้ี่องถ่ิ่�นไที่ย กับเป้ำหมำย “ควำมโปร่งใส่” ท่ี่�ต้้องไปให้ถึิ่ง

 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีกำรพัฒนำและปรับระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรให้ไปสู่เป้ำหมำยท่ีส�ำคัญ คือ “การเป็ินหน่วยงานภาค์รัฐท่�มู่ค์วามูโปิร่งใส ปิลอดจำากการทุจำร่ตและ 
ปิระพื่ฤต่มู่ชอบ” ด้วยกำรปรบัเปล่ียนองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินใหเ้ป็นภำครฐัท่ีเปิดกว้ำง มีควำมเปดิเผย โปรง่ใสในกำรท�ำงำน  
เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร ตลอดจนสำมำรถ 
ตรวจสอบกำรท�ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ อำจกล่ำวได้ว่ำ กลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไปสู่เป้ำหมำย “ค์วามูโปิร่งใส”ดังกล่ำวคือ “การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ”

 2  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร, ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 (ซี
แอนด์เอ็นบุ�ค, 2561) 6.

 3 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร, “คู่มือกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0” 
<https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>, สืบค้นเม่ือ 22 มกรำคม 2564.

 4 ข้อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เร่ือง มำตรฐำนและหลักเกณฑ์์กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐ
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสำธำรณะ



Guidelines for OIT 9

 กลไก “กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ” เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีส�ำคัญประกำรหน่้ง คือ  
กำรประเมนิ “แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment หร่อ OIT)”  
ซ่้งเป็นหน่้งในเคร่ืองมือของ “การปิระเมู่นคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสในการดำาเน่นงานข้องหน่วยงานภาค์รัฐ” (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) อันเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมุ่งหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกแห่ง มีกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริกำรจัดกำรให้เป็นไปอย่ำงมีธรรมำภิบำล มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส และปรำศจำก 
กำรทุจริต โดยประเมินใน 10 ตัวชี�วัด ผ่ำน 3 เคร่ืองมือส�ำคัญ ได้แก่ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน แบบวัด 
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ โดยแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ ประเด็น  
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก�ำหนดเป็นตัวชี�วัดท่ีส�ำคัญ คือ ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับ 
กำรประเมิน ITA ต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์์ท่ี 85 คะแนนข้�นไปในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และภำยในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2580 หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งท่ีเข้ำรับกำรประเมิน ITA ต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์์ท่ี 90 คะแนนข้�นไป
 จำกผลกำรประเมิน ITA ตั�งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลกำรประเมิน 
ITA ในภำพรวม ดังนี�

 แม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแนวโน้มของผลกำรประเมนิ ITA ทั�งจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่ำนเกณฑ์์ 
และคะแนนเฉล่ียในภำพรวมดีข้�นในทุกปีท่ีมีกำรประเมิน แต่ผลคะแนนดังกล่ำวยังห่ำงไกลจำกเป้ำหมำยและตัวชี�วัด 
ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสท่ีได้ก�ำหนดไว้ 
 ในส่วนของประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมเคร่ืองมือ “แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ” (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment) หร่อ แบบวัด OIT กำรประเมิน ITA ได้วำงหลักเกณฑ์์กำรประเมินเก่ียวกับ 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะให้มีควำมสอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และหลักเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้อง  
โดยพิจำรณำจำกกำรตรวจสอบระดบักำรเปิดเผยข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับควำมสะดวกของประชำชน 
ในกำรเข้ำถ้งข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะนั�น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ทำงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันประกอบด้วย 2 ตัวชี�วัด  
(ตัวชี�วัดละ 100 คะแนน) ได้แก่
 - ตัวช่�วัดท่� 9 กำรเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ข้อมูลพื�นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำร 
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน) 
 - ตัวช่�วัดท่� 10 กำรป้องกันกำรทุจริต (ประกอบด้วย กำรด�ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยใน 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต)

ปีิ พื่.ศ. ท่�ปิระเมู่น
จำำานวน อปิท. ท่�ผ่านเกณฑ์์ ผลค์ะแนน ITA

ผ่านเกณฑ์์จำร่ง เป้ิาหมูายท่�กำาหนด ค์ะแนนเฉล่�ย เป้ิาหมูายท่�กำาหนด

2561 ร้อยละ 7.54 ร้อยละ 20 61.11

85 ค์ะแนน2562 ร้อยละ 8.05 ร้อยละ 35 69.48

2563 ร้อยละ 10.35 ร้อยละ 50 71.20
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 โดยเม่ือพิจำรณำผลกำรประเมิน ITA ตำมแบบวัด OIT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั�งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 - 2563  ปรำกฏิรำยละเอียดคะแนน OIT เฉล่ียในภำพรวม ดังนี�

 จำกขอ้มูลดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำ สถำนกำรณก์ำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินอยูใ่นระดบัท่ี 
ต้องได้รับกำรพัฒนำและให้ควำมส�ำคัญอย่ำงเร่งด่วน โดยไม่มีปีใดเลยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลคะแนนเฉล่ียตำมตัวชี�วัด 
ของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเกณฑ์์ (85 คะแนนข้�นไป) ดังนั�น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้งจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ เร่งปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนเพ่ือยกระดับหน่วยงำนไปสู่เป้ำหมำย “ควำมโปร่งใส”  
เปิดกว้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่ำงสะดวก เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ในกำรด�ำเนินงำน และกำรตรวจสอบจำกประชำชนในพื�นท่ี ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่่ำยต่อไป

ปีิท่�ปิระเมู่น
ค์ะแนนเฉล่�ยข้องเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามูแบบวัด OIT ข้อง อปิท.

ตัวช่�วัดท่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล ตัวช่�วัดท่� 10 การป้ิองกันการทุจำร่ต

พื่.ศ. 2561 72.90 57.83

พื่.ศ. 2562 61.32 44.81

พื่.ศ. 2563 61.77 45.35

...
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ส่่วนท่ี่�

2
แนวท้างการดำาเน่นงานเพ่ื่�อยกระดับการเปิดเผยข้้อมููลส่าธารณะ

ข้ององค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�น

 ดังท่ีกล่ำวมำแล้วในส่วนท่ี 1 ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
ให้ประชำชนได้รับทรำบ แต่จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment) หรือกำรประเมิน ITA ในเคร่ืองมือ “แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ” (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ซ่้งถือเป็นกลไกส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะโดยกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กลับสะท้อนให้เห็นว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำเป็นต้องยกระดับสถำนะกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะอย่ำงเร่งด่วน  ดังนั�น 
ในส่วนท่ี 2 นี� จ้งเป็นกำรน�ำเสนอแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพ่ือยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยกล่ำวถ้งประเด็นปัญหำเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมแบบวัด OIT  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ว่ำมีปัจจัยใดท่ีควรจะต้องปรับปรุงพัฒนำและเร่งด�ำเนินกำรให้เกิดควำมสมบูรณ์ รวมทั�งน�ำเสนอ 
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือยกระดับสถำนะกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประสบผลส�ำเร็จ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดควำมเหมำะสมตำมขนำด ศักยภำพ และทรัพยำกรในแต่ละแห่ง

2.1 ที่�ำควำมเข้้ำใจเก่�ยวกับกำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะต้ำมแบบวัด OIT

 แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หร่อแบบวัด OIT  
เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนหน้ำเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตำมองค์ประกอบข้อมูลท่ีก�ำหนด ควบคู่ไปกับควำมสะดวกของประชำชนท่ัวไปท่ีจะสำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลดังกล่ำวได้โดยง่ำย  
จำกหน้ำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีคณะท่ีปร้กษีำกำรประเมิน ITA ในฐำนะผู้เช่ียวชำญเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล 
และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์์กำรประเมินท่ีก�ำหนดใน 2 ตัวชี�วัด ได้แก่
 - ตัวช่�วัดท่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล เป็นตัวชี�วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลต่ำง ๆ  ให้สำธำรณชนได้รบัทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื�นฐำน  
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  
ซ่้งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้น แสดงถ้งควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน
 - ตัวช่�วัดท่� 10 การปิ้องกันการทุจำร่ต เป็นตัวชี�วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเปิดเผยกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็น คือ  
กำรด�ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรฐำนภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ซ่้งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถ้ง 
กำรให้ควำมส�ำคัญต่อผลกำรประเมิน ITA เพ่ือน�ำไปสู่กำรจัดท�ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีกำรก�ำกับติดตำม กำรน�ำไปสู่กำรปฏิิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
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2.2 ประเด็นปัญหำกำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะต้ำมแบบวัด OIT

 กำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบประเด็นปัญหำเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินตำมแบบวัด OIT สรุปได้ดังนี�5

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์์ท่ีก�ำหนด กล่ำวคือ เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน 
และไม่สอดคล้องตำมองค์ประกอบด้ำนข้อมูลในแต่ละข้อค�ำถำมท่ีก�ำหนด โดยเกิดจำกกำรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขำด 
กำรบริหำรจัดกำรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมถ้งขำดกำรตรวจสอบกล่ันกรองข้อมูล 
โดยผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนตอบแบบวัด OIT
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์หลัก กล่ำวคือ ตอบแบบวัด OIT โดยใช้ URL  
ของเว็บไซต์อ่ืนท่ีไม่ได้เปิดเผยหรือเช่ือมโยงได้จำกเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอำจเกิดจำกควำมเข้ำใจผิด 
ในหลักเกณฑ์์กำรประเมิน หรือเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขนำดพื�นท่ีไม่เพียงพอต่อกำรเปิดเผยข้อมูลและ 
ให้บริกำรผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหำด้ำนเทคนิคในกำรเปิดเผยข้อมูล กล่ำวคือ URL ท่ีใช้ในกำรตอบแบบวัด OIT  
มีควำมขัดข้องในกำรเข้ำถ้งข้อมูล ท�ำใหท่ี้ปร้กษีำไมส่ำมำรถท�ำกำรตรวจประเมนิได้ ซ่้งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจ�ำเป็นต้องมี 
กำรตรวจสอบกำรเข้ำถ้งข้อมูลก่อนส่งค�ำตอบ และต้องคงไว้ซ่้งสภำพของข้อมูลและ URL จนกว่ำจะได้มีกำรตรวจประเมิน 
เรียบร้อยแล้ว ทั�งนี�อำจเกิดจำกกำรขำดทรัพยำกรในด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำทิ บุคลำกร งบประมำณ ในกำรบริหำรจัดกำร 
ระบบสำรสนเทศของตนเอง รวมถ้งปัญหำกำรดูแลและบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของผู้รบัผิดชอบเว็บไซต์ ท�ำให้เกิดปัญหำ 
กำรขัดข้องของเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขำดควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรประเมิน กล่ำวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่ส่งข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลในกำรตอบแบบวัด OIT ไม่มีกำรมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน หรือขำดผู้รับผิดชอบในกระบวนกำร 
ประเมิน ส่งผลให้ด�ำเนินกำรได้ไม่ถูกต้องตำมขั�นตอนและไม่ได้คะแนนในข้อนั�นๆ

2.3 แนวที่ำงกำรบร่หำรจัดกำรเพ้ื้�อยกระดับกำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะข้ององค์กรปกครองส่่วนท้ี่องถ่ิ่�น

 การดำาเน่นการในระดับนโยบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรด�ำเนินกำรดังนี�
 1. ผู้บริหำรท้องถ่ินต้องก�ำกับติดตำมให้ทุกส่วนงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรประชำชน  
หรือมีกำรด�ำเนินงำนอันเก่ียวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะท่ีประชำชนควรได้รับทรำบ ด�ำเนินกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล 
บนหน้ำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์์และมำตรฐำน 
ท่ีก�ำหนด เพ่ือควำมโปร่งใสและประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก
 2. พัฒนำและยกระดับกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์และควำมเปล่ียนแปลง
ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้�น เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนสร้ำง 
ควำมโปร่งใสและควำมเสมอภำคในกำรใหบ้ริกำร มีกำรลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี เพ่ือก่อให้เกิดควำมเช่ือม่ันและไว้วำงใจ
จำกประชำชนในพื�นท่ี เช่น มีระบบกำรใหบ้ริกำรออนไลน ์หรือ E-service บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยต้องมี
กำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรขอรับบริกำรออนไลน์ให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง
 3. พัฒนำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีควำมพร้อมทั�งในแง่ของระบบท่ีทันสมัย บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และงบประมำณท่ีเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือก่อให้เกิดกำรให้บริกำรสำธำรณะและกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำรท่ีมีควำมรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน โดยเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีขนำดพื�นท่ีท่ีเพียงพอต่อกำร 
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรประชำชนจ�ำนวนมำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 5 ส�ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส�ำนักงำน ป.ป.ช., “รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ 2563” < https://itas.nacc.go.th/>, สืบค้นเม่ือ 15 กุมภำพันธ์ 2564.
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ลำาดับ การดำาเน่นการ เค์ร่�องมู่อ/แหล่งข้้อมููล

1 ผู้บริหำรท้องถ่ิน/บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ศ้กษีำและท�ำควำมเข้ำใจในกำรประเมิน ITA ได้แก่ ITA คืออะไร 
ควำมส�ำคัญของกำรประเมิน ประโยชน์ของกำรประเมิน ITA และ
เกณฑ์์กำรประเมิน 

 •  ศ้กษีำข้อมูลจำกคู่ มือกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด�ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครฐั ส�ำนักงำน  
ป.ป.ช. https://itas.nacc.go.th
 • สอบถำมข้อมูลกำรประเมิน ITA
ได้ท่ี Line @ITAS

2 นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรแต่งตั�งคณะท�ำงำน/ 
คณะกรรมกำรเพ่ือสนับสนุนกำรยกระดับผลกำรประเมิน ITA 
โดยคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมำจำกผู้แทนกอง/
ส�ำนัก/หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องท่ีมีควำมส�ำคัญในกำรขับเคล่ือน 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรคลัง กฎหมำย นโยบำย
และแผน ทรัพยำกรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Admin) 

ตั วอ ย่ ำ งค�ำ ส่ั งแ ต่ ง ตั� ง คณะท�ำ ง ำน/ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรประเมิน ITA 
โปรดดูรำยละเอียดจำกตัวอย่ำงค�ำส่ังแต่ง
ตั�งคณะท�ำงำนท้ำยตำรำงนี�

3 ประชุมคณะท�ำงำนฯ โดยน�ำผลคะแนนกำรประเมินในปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 มำพิจำรณำวิเครำะห์หำข้อบกพร่อง
จำกกำรท�ำงำนในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ และร่วมกันก�ำหนด
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนำกำร
ด�ำเนินงำนโดยใช้คู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือยกระดับผลกำรประเมิน ITA ประจ�ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยในและภำยนอก : IIT & EIT) น�ำมำประยุกต์ใช้ก�ำหนด
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบ/วิธีกำรปฏิิบัติงำน/แนวทำง
ในกำรก�ำกับดูแลและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรอยำ่งเป็นรูปธรรม 
(o42) ทั�งนี�คณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรฯ ควรประชุมอย่ำงน้อย  
3 ระยะ ดังนี�
 • กำรเตรียมกำร/ก�ำหนดแนวทำงในกำรยกระดับฯ 
(ก่อนกำรประเมิน)
 •  ติดตำมกำรด�ำเนินงำน (ระหว่ำงกำรประเมิน)
 • รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน/ปัญหำและอุปสรรค 
ในกำรด�ำเนินกำร (หลังกำรประเมิน)

 • ผลคะแนน ITA ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563
 •  คู่มือแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือยกระดับ
ผลกำรประเมิน ITA ประจ�ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก : IIT  
ตัวชี�วัดท่ี 1-5 & EIT ตัวชี�วัดท่ี 6-8)
 

 •  คู่ มื อ แ น ว ท ำ ง ย ก ร ะ ดั บ 
ธรรมำภิบำลส�ำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน https://ggde.nacc.go.th

       การดำาเน่นการในทางปิฏ่ิบัต่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรด�ำเนินกำรดังนี�



14 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ตั้วอย่ำงค�ำสั่�งแต่้งตั้�งคณะที่�ำงำน/คณะกรรมกำรส่นับส่นุนกำรประเม่น ITA

-ตัวอย่ำง-

ค�ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
ท่ี .........../2564

เร่ือง แต่งตั�งคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำร6

เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน
ของ...(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)...

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....
-----------------------------------------

 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกรำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน 
ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเคร่ืองมือกำรประเมินตำมท่ีส�ำนักงำน ป.ป.ช. ก�ำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก�ำหนดให้กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปรง่ใสในกำรด�ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐัเป็นหน่้งในตวัชี�วัดของแผนยอ่ยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
โดยในระยะแรกได้ก�ำหนดให้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้�นไป นั�น
 ฉะนั�น ...(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)... จ้งเห็นควำมส�ำคัญของกำรประเมินฯ ดังกล่ำว เปรียบเสมือนเคร่ืองมือ 
ตรวจสุขภำพองค์กรประจ�ำปี เพ่ือให้ทรำบถ้งสถำนะและปัญหำกำรด�ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร  
ซ่้งจะช่วยให้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิิบัติงำน กำรให้บริกำรสำมำรถ 
อ�ำนวยควำมสะดวก และตอบสนองต่อประชำชนได้ดียิ่งข้�น ซ่้งสอดคล้องกับนโยบำยกับกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริม 
กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจังหวัด จ้งแต่งตั�งคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรเพ่ือสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของ..... (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)..... ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... โดยมีองค์ประกอบคณะท�ำงำน/ 
คณะกรรมกำร และอ�ำนำจและหน้ำท่ี ดังนี�
 องค์์ปิระกอบ7

 1) นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ประธำนคณะท�ำงำน
 2)  รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    รองประธำนคณะท�ำงำน
  ตำมท่ีนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมำย   

 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถปรับเปล่ียนโดยจะใช้ ค�ำว่ำ “คณะท�ำงำน” หรือ “คณะกรรมกำร” หรือคณะบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืน
ก็ได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละแห่ง
 7 จ�ำนวนองค์ประกอบของคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสมข้�นอยู่กับบริบท ขนำด อัตรำก�ำลัง และ
ศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง
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 8 เจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดต้องมีควำมสำมำรถประสำนงำนและเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรเพ่ือรวบรวมข้อมูลเอกสำรต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์์องค์ประกอบ
ข้อมูลแต่ละข้อค�ำถำม o1-o43 จำกต้นสังกัดของตนได้ เช่น ข้อ o10 แผนด�ำเนินงำนประจ�ำปี เจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยท่ีได้รับกำรแต่งตั�ง
เป็นคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำร ซ่้งอำจจะเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนแผนจะต้องน�ำเอกสำรตำมองค์ประกอบหลักเกณฑ์์น�ำข้�นเว็บไซต์ หรือน�ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจำรณำด�ำเนินกำรพิจำรณำเห็นชอบน�ำไปเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป

 9 จ�ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยข้�นอยู่กับควำมเหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจะระบุเป็นช่ือและต�ำแหน่งหรือไม่ก็ได้

 10 อ�ำนำจและหน้ำท่ีสำมำรถปรับปรุงเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม ให้เกิดควำมชัดเจน มีประสิทธิภำพในกำรขับเคล่ือนกำรประเมิน ITA 
ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง

 11 วำระของคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรสำมำรถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อำจก�ำหนดช่วงเวลำ หรือไม่ก�ำหนดช่วงเวลำ
ก็ได้ หำกไม่ก�ำหนดระยะเวลำก็ไม่ต้องระบุปีงบประมำณ ในท่ีเร่ืองค�ำส่ัง

 3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    คณะท�ำงำน
 4) ผู้อ�ำนวยกำรกอง/ส�ำนัก ทุกคน    คณะท�ำงำน
 5)  หัวหน้ำส�ำนักงำนปลัด         คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร
 6)  เจ้ำหน้ำท่ี8 ในสังกัดส�ำนักงำนปลัด/กอง/ส�ำนัก สังกัดละ 1 คน9 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  ตำมท่ีนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมำย
 อำานาจำและหน้าท่�10

 (1) วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ เพ่ือพิจำรณำหำจุดบกพร่องและแนวทำงกำรแก้ไข  
  และพัฒนำผลคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 (2) ศ้กษีำกรอบแนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ�ำปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564 และปฏิิทินกำรประเมิน ITA เพ่ือน�ำมำ 
  ก�ำหนดนโยบำย/มำตรกำร รวมทั�งแผนงำนเพ่ือยกระดับกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 (3) ด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลและติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร/แผนงำนกำรยกระดับผลคะแนนกำรประเมิน ITA  
  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี� 
   3.(1) ก่อนกำรประเมิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน
   3.(2) ระหว่ำงกำรประเมิน เพ่ือติดตำม/แก้ไขปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับกำรประเมิน
   3.(3) หลังกำรประเมิน เพ่ือสรุปผลพร้อมทั�งปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   3.(4) ประกำศผลคะแนนกำรประเมิน ITA อย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือวิเครำะห์ข้อบกพร่องและก�ำหนดแนวทำง/ 
          แผนงำนเพ่ือพัฒนำ/รักษีำระดับผลคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณต่อไป
 (4) มอบหมำยหน่วยงำนและบุคลำกรด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำม 
  กรอบเวลำปฏิิทินท่ีส�ำนักงำน ป.ป.ช. ก�ำหนด 
 (5) เปิดเผยผลกำรด�ำเนินกำรของคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรฯ ผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 (6) ด�ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรฯ มอบหมำย
  โดยให้คณะท�ำงำน/คณะกรรมกำร มีวำระตั�งแต่วันท่ีค�ำส่ังแต่งตั�งเป็นต้นไป จนถ้ง...11

  ทั�งนี� ตั�งแต่บัดนี�เป็นต้นไป
    
     ส่ัง ณ วันท่ี 
                   เปิดเผย โปร่งใส
                           (นำยเปิดเผย  โปร่งใส)
               นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...



16 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ส่่วนท่ี่�

3
ข้้อแนะนำาการเปิดเผยข้้อมููลส่าธารณะส่ำาหรับองค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�น

เพ่ื่�อยกระดับผลการประเมู่น ITA

 ส่วนท่ี 3 เปน็ข้อแนะน�ำกำรเปดิเผยข้อมูลสำธำรณะเพ่ือยกระดบัควำมโปรง่ใสในทอ้งถ่ิน โดยมีข้อแนะน�ำในกำรบรหิำร 
จัดกำร ข้อแนะน�ำเก่ียวกับเทคนิค และข้อแนะน�ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี�วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี�วัดท่ี 10  
กำรป้องกันกำรทุจริต ตำมแบบวัด OIT ของกำรประเมิน ITA ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส�ำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนเพ่ือยกระดับ 
กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ตลอดจน ได้รับทรำบข้อควรปฏิิบัติและข้อควรระวังในกำรเปิดเผยข้อมูลในทั�งสอง 
ตัวชี�วัดดังกล่ำว ตั�งแต่ข้อค�ำถำม O1 ถ้ง O43 โดยหวังว่ำจะเป็นตัวช่วยท่ีท�ำให้กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีง่ำยข้�น อันจะส่งผลดีต่อกำรยกระดับผลกำรประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั�งพัฒนำ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีควำมโปร่งใส 
ต่อไป
 อยำ่งไรก็ดี ข้อแนะน�ำฯ ในส่วนท่ี 3 นี� ไม่ได้ผูกพันหรือผูกมัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด�ำเนินกำรตำม รูปแบบ 
ท่ีน�ำเสนอ แต่อย่ำงใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล 
ตำมตัวชี�วัดท่ี 9 และตัวชี�วัดท่ี 10 ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมและครอบคลุมตำมหลักเกณฑ์์กำรประเมิน ITA แต่ทั�งนี�ต้องมี 
กำรเปิดเผยขอ้มูลบนหน้ำ “เว็บไซ้ำต์หลัก” ของหน่วยงำน โดยท่ีระบุ URL ค�ำตอบท่ีแสดงต�ำแหน่งของข้อมูลท่ี “ปิระชาชนทั�วไปิ 
สามูารถิ่เข้้าถึิ่งได้โดยง่าย” และกำรแสดงข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมี “องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููลถูิ่กต้องและค์รบถ้ิ่วน”  
ตำมหลักเกณฑ์์ท่ีข้อค�ำถำม OIT ก�ำหนด

3.1 ข้้อแนะน�ำเช่ิงเที่คน่คในกำรเปิดเผยข้้อมูลส่ำธำรณะต้ำมแบบวัด OIT

 1. ผู้บร่หารทอ้งถ่ิ่�นต้องพ่ื่จำารณากลั�นกรองข้้อมููลการตอบแบบวดั OIT ท่ี Admin ของหนว่ยงำนไดบั้นท้กไว้ในระบบ  
ITAS ก่อนท�ำกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรควรมอบหมำยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ำผู้อ�ำนวยกำร 
กอง/ส�ำนัก เป็นผู้ด�ำเนินกำรกล่ันกรองข้อมูลและอนุมัติในระบบ ITAS
 2. กรณ่ผู้อนุมัูต่ได้ส่งข้้อมููลผ่านระบบ ITAS แล้ว หำกพบว่ำไม่ถูกต้อง หรือต้องกำรปรับปรุงข้อมูล ผู้อนุมัติสำมำรถ 
เข้ำไปยกเลิกเพ่ือแก้ไขก่อนสิ�นสุดกำรประเมิน OIT ได้ (ภำยในวันท่ี 30 เมษีำยน 2564) หำกเลยก�ำหนดเวลำดังกล่ำว จะไม่ 
สำมำรถแก้ไขใดๆ ได้
 3. องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นต้องรักษาและค์งสภาพื่การเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ำต์หลักข้ององค์์กรปิกรอง 
ส่วนท้องถ่ิ่�น ให้สาธารณชนสามูารถิ่เข้้าถึิ่งได้ทุกช่วงเวลา เพ่ือให้คณะท่ีปร้กษีำสำมำรถตรวจประเมินได้ตลอดระยะเวลำ 
ของกำรประเมิน ITA หำกเกิดเหตุจ�ำเป็นทำงเทคนิคท�ำให้เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สำมำรถเข้ำถ้งได้ช่ัวครำว 
หรือเว็บไซต์ล่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องประสำนแจ้งท่ีปร้กษีำและด�ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถเข้ำถ้งได้โดยเร็ว  
หรือภำยใน 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจำกคณะท่ีปร้กษีำกำรประเมิน



Guidelines for OIT 17

 4. แนะนำาการตอบแบบวัด OIT ในระบบ ITAS
   4.1 ต้องระบุข้้อมููลการตอบแบบวัด OIT ให้ค์รบถ้ิ่วนทั�ง 3 ส่วน ดังน่�

  
   ส่วนท่ี 1 ระบุว่ำ “มี” หรือ “ไม่มี” กำรเปิดเผยข้อมูลในข้อค�ำถำมนั�นๆ
   ส่วนท่ี 2 ระบุ “URL ค�ำตอบ” เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของข้อมูล ท่ีเปิดเผยตำมข้อค�ำถำมนั�นๆ
   ส่วนท่ี 3 ระบุ “ค�ำอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค�ำตอบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถระบุค�ำ
อธิบำยเพ่ิมเติมได้ในทุกข้อค�ำถำม เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนของข้อมูลและขั�นตอนกำรเข้ำถ้งข้อมูลมำกยิ่งข้�น
  4.2 ต้องเป็ินการเปิิดเผยข้้อมููลบน “เว็บไซ้ำต์หลัก” ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นเท่านั�น กล่ำวคือ URL  
ค�ำตอบ ต้องแสดงให้เห็นว่ำมีควำมเช่ือมโยงกับเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ดังนั�น กำรตอบด้วย URL ของ google drive  
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ไปฝ่ำกไฟล์ข้อมูลไว้เพ่ือน�ำมำตอบแบบวัด OIT ย่อมไม่ใช่ URL ของเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
  4.3 ต้องอธ่บายให้ชัดเจำนว่า ข้้อมููลท่�เปิิดเผยอยู่ในตำาแหน่งใดบนเว็บไซ้ำต์หลักข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น  
และต้องค์ำานึงถึิ่งว่า “ปิระชาชนทั�วไปิสามูารถิ่เข้้าถึิ่งได้อย่างไรจำากหน้าเว็บไซ้ำต์หลัก” ดังนั�น กำรตอบด้วย URL ท่ีเป็นไฟล์ 
เอกสำรของข้อมูลโดยตรงเพียง URL เดียว ย่อมไม่อำจส่ือให้เห็นได้ว่ำ ไฟล์ดังกล่ำวอยู่ในต�ำแหน่งใดบนเว็บไซต์ขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน อีกทั�งประชำชนท่ัวไปกไ็ม่สำมำรถเข้ำถ้งไฟลดั์งกล่ำวไดเ้ช่นเดียวกัน องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินจ้งจ�ำเปน็ 
ต้องระบุค�ำตอบหลำยๆ URL เพ่ือแสดงขั�นตอนในกำรเข้ำถ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ชัดเจน
  ทั�งนี� ในแต่ละข้อค�ำถำม สำมำรถระบุ “URL ค�ำตอบ” ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนค�ำตอบ ดังนั�น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินควรตอบข้อค�ำถำม OIT ด้วยกำรระบุข้อมูลและขั�นตอนกำรเข้ำถ้งข้อมูลท่ีมำกกว่ำ 1 URL เพ่ือให้ข้อมูลท่ีแสดงมี 
ควำมครบถว้นสมบูรณ์ตำมองค์ประกอบด้ำนข้อมูล และแสดงให้เห็นถ้งขั�นตอนในกำรเข้ำถ้งข้อมูลนั�นอย่ำงชัดเจน ยกตัวอย่ำงเช่น
  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรด�ำเนินกำรในข้อค�ำถำมนั�นมำกกว่ำ 1 อย่ำง เช่น มีกำรจัดท�ำเอกสำรข้อมูลไว้ 
ในหลำยรูปแบบ หรือมีกำรด�ำเนินกิจกรรมในข้อค�ำถำมนั�นหลำยกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถตอบด้วย URL  
ท่ีแสดงข้อมูลตำมข้อค�ำถำมดังกล่ำวมำกกว่ำ 1 URL ก็ได้ 
  กรณีกำรตอบข้อค�ำถำมท่ีมีกำรเข้ำถ้งข้อมูลหลำยขั�นตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรแสดงค�ำตอบ 
ด้วย URL ในทุกขั�นตอนของหน้ำเว็บไซต์ โดยไล่เรียงตำมล�ำดับขั�นตอนกำรเข้ำถ้งข้อมูลนั�น กล่ำวคือ ตั�งแต่ URL แรกท่ีแสดง 
ต�ำแหน่งของข้อมูลนั�น จนกระท่ังถ้ง URL ของไฟล์เอกสำรนั�น  (ต้องตอบทุกขั�นตอน ห้ำมตอบเพียง URL เดียวท่ีเป็นกำรเข้ำถ้ง 
ไฟลเ์อกสำรนั�นโดยตรง เน่ืองจำก URL ดังกล่ำวไมไ่ด้แสดงใหเ้ห็นว่ำ ประชำชนสำมำรถเข้ำถ้งไฟลเ์อกสำรนั�นจำกหนำ้เว็บไซต์ของ 
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินไดอ้ยำ่งไร) ดังจะขออธบิำยด้วยกำรยกตวัอยำ่งกำรตอบค�ำตำมขอ้ O31 ข้อมูลเชิงสถิตเร่ืองรอ้งเรียน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่้งควรตอบอย่ำงน้อยด้วย 3 URL ตำมรูปภำพด้ำนล่ำงนี�

ระบุว่ำ 
“มู่” หร่อ “ไมู่มู่” 
กำรเปิดเผยข้อมูล

ระบุ
“ค์ำาอธ่บายเพ่ื่�มูเต่มู”

ประกอบค�ำตอบ

ระบุ
“URL ค์ำาตอบ” 
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URL ท่� 1

URL ท่� 2

URL ท่� 3 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2564 2563 2564
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  4.4 กรณ่องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นไมู่สามูารถิ่เปิิดเผยข้้อมููลใดได้ เน่�องจำากมู่ข้้อจำำากัดหร่อเหตุผลค์วามูจำำาเป็ิน  
ท�ำให้ไม่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลตำมองค์ประกอบข้อมูลท่ีก�ำหนดได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอธิบำยเหตุผลควำมจ�ำเป็น 
มำอย่ำงละเอียด หรือระบุเหตุผลด้ำนกฎหมำย หรือข้อจ�ำกัดอันสุดวิสัย ลงในช่อง “ค�ำอธิบำยเพ่ิมเติม” ประกอบค�ำตอบ
  4.5 กรณ่องค์์กรปิกค์รองสว่นท้องถ่ิ่�นไมู่สามูารถิ่ดำาเน่นการหร่อจัำดก่จำกรรมู โค์รงการ ฝึ่กอบรมู ปิระชมุู สัมูมูนา  
หร่อ ศึกษาดูงานตามูหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเน่�องมูาจำากมูต่ค์ณะรัฐมูนตร่ หร่อค์ำาสั�งจัำงหวัด หร่อค์ำาสั�ง 
ข้องแต่ละส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องระบุเหตุผลท่ีไม่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมประเด็นกำรประเมินท่ีก�ำหนด  
รวมถ้งระบุค�ำส่ัง หรือประกำศ หรอืมำตรกำรท่ีสง่ผลใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมส่ำมำรถด�ำเนนิกำรไดไ้ว้ในช่อง “ค�ำอธบิำย 
เพ่ิมเติม” ประกอบค�ำตอบ โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณะทำงเว็บไซต์ โดยหำกคณะท่ีปร้กษีำพิจำรณำแล้ว 
เห็นว่ำ มีเหตุผลอันน่ำเช่ือถือได้ จะไม่น�ำประเด็นกำรประเมินนั�นมำคิดคะแนน เช่น กรณีไม่สำมำรถด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมได้  
อันเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื�อไวรัส COVID-19 เป็นต้น

...
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3.2 ข้้อแนะนำ�ก�รเปิิดเผยข้้อมููลส�ธ�รณะต�มูตัวช้ี้�วัดข้องก�รปิระเมิูน ITA
ตั้วช่ิ�วัดท่ี่� 9 :   กำรเปิดเผยข้้อมูล

ตัวช่�วัดย่อยท่� 9.1 ข้้อมููลพ่ื่�นฐาน
ข้้อมููลพ่ื่�นฐาน

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O1 โค์รงสร้าง
 ๐ แสดงแผนผังแสดงโค์รงสร้างกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน
 ๐ แสดงต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน เช่น ส�ำนัก กอง 
ศูนย์ ฝ่่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิแบบท่� 1 : จัำดทำาแผนผังโค์รงสร้างฯ เผยแพื่ร่บนหน้าเว็บไซ้ำต์ในรูปิแบบท่�แสดงให้ปิระชาชนเห็นได้ในทันท่
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : โค์รงสร้าง

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท�ำโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น แผนผัง (Flow Chart) ท่ีชัดเจน โดยสำมำรถ
ด�ำเนินกำรในลักษีณะอย่ำงใดอย่ำงหน่้ง ดังนี�
  (1) รูปิแบบท่� 1 : จัำดทำาแผนผังโค์รงสร้างฯ เผยแพื่ร่บนหน้าเว็บไซ้ำต์ในรูปิแบบท่�แสดงให้ปิระชาชนเห็นได้ในทันท่ 
หรือ  (2) รูปิแบบท่� 2 : จัำดทำาแผนผังโค์รงสร้างฯ เป็ินรูปิแบบไฟล์เอกสาร (เช่น ไฟล์ .pdf) แล้วนำามูาเผยแพื่ร่
บนเว็บไซ้ำต์หน่วยงาน ในกรณีนี�ต้องตอบด้วย URL ของหน้ำเว็บไซต์ก่อนท่ีจะเช่ือมโยงไปยังไฟล์เอกสำรดังกล่ำว 

ค์วรระวัง
  อย่ำใช้ประกำศ เร่ือง ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพียงอย่ำงเดียวมำตอบ โดยไมู่ได้แสดงโค์รงสร้างท่�เป็ินแผนผัง
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่�ไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิแบบท่� 2 : จัำดทำาแผนผังโค์รงสร้างฯ เป็ินรูปิแบบไฟล์เอกสาร แล้วนำามูาเผยแพื่ร่บนเว็บไซ้ำต์หน่วยงาน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O2 ข้้อมููลผู้บร่หาร

 ๐ แสดงข้อมูลผู้บร่หารสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน และผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการบร่หารของหน่วยงำน
 ๐ แสดงข้อมูล อยำ่งน้อยประกอบด้วย ช่�อ-นามูสกุล ตำาแหน่ง รูปิถ่ิ่าย 
และช่องทางการต่ดต่อข้องผู้บร่หารแต่ละค์น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลผู้บร่หาร

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  กำรแสดงข้อมูลผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีทั�ง “ผู้บร่หารฝ่่ายข้้าราชการการเมู่อง” และ “ผู้บร่หาร
ฝ่่ายข้้าราชการปิระจำำา” ให้ค์รบถ้ิ่วนทุกตำาแหน่ง ดังนี�
 1) ผู้บร่หารฝ่่ายข้้าราชการการเมู่อง ได้แก่ 
  (1) นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (2) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) ผู้บร่หารฝ่่ายข้้าราชการปิระจำำา ได้แก่ 
  (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (2) รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  (3) หัวหน้ำส่วนรำชกำร   (4) หัวหน้ำฝ่่ำย
 กรณีผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระ พ้นจำกต�ำแหน่ง หรืออยูร่ะหว่ำงกำรเลือกตั�ง ให้
แสดงข้อมูลของผู้ท่ีปฏิิบัติหน้ำท่ีแทนผู้บริหำรในขณะนั�น
 กำรแสดงข้อมูลผู้บริหำรแต่ละคน ต้องค์รบถ้ิ่วนทั�ง 4 องค์์ปิระกอบ ได้แก่  
  1) ช่�อ-นามูสกุล          2) ตำาแหน่ง          3) รูปิถ่ิ่าย          4) ช่องทางการต่ดต่อ 
 “ช่องทางการต่ดต่อ” เป็นช่องทำงท่ีให้ผู้มำรับบริกำร รวมถ้งเจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน สำมำรถส่ือสำรกับผู้บริหำร
ของหน่วยงำนได้โดยตรง โดยอำจระบุช่องทำงกำรติดต่อในลักษีณะอย่ำงหน่้งอย่ำงใด ดังนี�  
  1) “หมำยเลขโทรศัพท์ส่วนตัว หรืออีเมล์ส่วนตัว” ของผู้บริหำรแต่ละคน
  2) “สำยตรงผู้บริหำร” ซ่้งเป็นหมำยเลขโทรศัพท์ เลขำนุกำรของผู้บริหำร/ส่วนงำน ท่ีมีไว้ส�ำหรับติดต่อผู้บริหำรหน่วย
งำนโดยเฉพำะ
  3) “อีเมล์ถ้งผู้บริหำร” ซ่้งเป็นอีเมล์ท่ีมีไว้ส�ำหรับติดต่อผู้บริหำรหน่วยงำนโดยเฉพำะ
  4) “ช่องทำงส่งข้อควำมถ้งผู้บริหำร” ซ่้งเป็นช่องทำงในลักษีณะหรือรูปแบบเดียวกับช่องทำงกำรร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ (แต่ไม่ใช่ช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์)

ค์วรระวัง
 “ช่องทางการต่ดต่อข้องผู้บร่หาร” ต้องไมู่ใช่ช่องทางเด่ยวกันกับช่องทางการต่ดต่อทั�วไปิขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ Call Center ของหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ไมู่มู่การปิรับปิรุงข้้อมููลผู้บร่หาร เช่น ขำด ช่ือ-สกุล ผู้บริหำร / ขำดรูปถ่ำยของผู้บริหำร / ขำดช่องทำงกำรติดต่อ /  
ขำดข้อมูลผู้บริหำรฝ่่ำยกำรเมือง / ขำดข้อมูลผู้บริหำรฝ่่ำยข้ำรำชกำรประจ�ำ 
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่�ไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O3 อำานาจำหน้าท่�  ๐ แสดงข้อมูลหน้ำท่ีและอ�ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



Guidelines for OIT 25

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : อำานาจำหน้าท่�่

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องระบุอ�ำนำจและหน้ำท่ีตำมกฎหมำยจัดตั�งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมำย
ก�ำหนดแผนและขั�นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค์วรระวัง
  อย่านำาอำานาจำหน้าท่�ข้องส่วนงานภายในมูาตอบ เช่น หน้ำท่ีของส�ำนักปลัด หน้ำท่ีของกองคลัง หน้ำท่ีของกองช่ำง 
หน้ำท่ีของกองสวัสดิกำรสังคม ซ่้งท�ำให้ไม่ได้คะแนนในข้อนี�
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



26 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O4
แผนยุทธศาสตร์ หร่อ
แผนพัื่ฒนาหน่วยงาน

 ๐ แสดงแผนการดำาเน่นภารก่จำของหน่วยงำนท่�มู่ระยะมูากกว่า 1ปีิ
 ๐ มีข้อมูลรายละเอ่ยดข้องแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น ยุทธศาสตร์หร่อ
แนวทาง เป้ิาหมูาย ตัวช่�วัด เป็นต้น
 ๐ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลำบังคับใช้ค์รอบค์ลุมูปีิ พื่.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



Guidelines for OIT 27

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนยุทธศาสตร์ หร่อแผนพัื่ฒนาหน่วยงาน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ท่ีได้จัดท�ำตำมขั�นตอน กระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี� โดยต้องมีเง่ือนไขครบถ้วนดังนี�
 1) แผนพัฒนำท้องถ่ินท่ีแสดงต้องมู่ระยะมูากกว่า 1 ปีิขึ้�นไปิ
 2) แผนพัฒนำท้องถ่ินท่ีแสดงต้องมู่รายละเอ่ยดอย่ำงน้อยดังนี�
  (1) ยุทธศาสตร์ข้องแผนฯ   (2) เป้ิาหมูายข้องแผนฯ   (3) ตัวช่�วัดข้องแผนฯ
 3) แผนพัฒนำท้องถ่ินท่ีแสดงต้องมู่ระยะเวลาบังคั์บใช้ค์รอบค์ลุมูปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564   

ค์วรระวัง
 อย่ำตอบด้วยแผนฯ ท่ีมีแต่หน้ำปก โดยไมู่มู่รายละเอ่ยดข้องแผนฯ ตามูองค์์ปิระกอบข้้อมููลท่�กำาหนด 
 อย่ำตอบด้วยแผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณอ่ืน
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



28 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O5 ข้้อมููลการต่ดต่อ

แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย
 ๐ ท่�อยู่หน่วยงาน
 ๐ หมูายเลข้โทรศัพื่ท์
 ๐ หมูายเลข้โทรสาร
 ๐ ท่�อยู่ไปิรษณ่ย์อ่เล็กทรอน่กส์
 ๐ แผนท่�ตั�งหน่วยงาน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



Guidelines for OIT 29

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลการต่ดต่อ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำนไว้บนเว็บไซต์ให้ค์รบทั�ง 5 องค์์ปิระกอบ โดยควรแสดง
ไว้ในหน้ำเดียวกัน ได้แก่ 1) ท่�อยู่   2) หมูายเลข้โทรศัพื่ท์   3) หมูายเลข้โทรสาร   4) E-mail   5) แผนท่�
ทั�งนี� กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยกเลิกกำรใช้โทรสำร ให้เขียนค�ำอธิบำยค�ำตอบเพ่ิมเติม
ให้ชัดเจน พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
 กรณีแสดงข้อมูลท่ีอยู่ไปรษีณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุเป็ิน E-mail หน่วยงานเท่านั�น
 กำรแสดงแผนท่ีตั�งหน่วยงำนอำจแสดงเป็น Google Map หรือรูปภำพแสดงแผนท่ีก็ได้
 กรณีแสดงแผนท่ีตั�งหน่วยงำนเป็น Google Map ต้องแสดงกำรปักหมุดแผนท่ีหน่วยงำนให้ถูกต้อง   

ค์วรระวัง
 ไม่ปรับปรุงข้อมูลติดต่อหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลไมู่ค์รบถ้ิ่วนทั�ง 5 องค์์ปิระกอบ เช่น
  ไม่แสดงข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำน
  ไม่แสดงข้อมูลหมำยเลขโทรสำรของหน่วยงำน
  ไม่แสดง E-mail ของหน่วยงำน หรือน�ำ E-mail ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำท่ีมำแสดง
  ไม่แสดงแผนท่ี / ไม่ปักหมุดในแผนท่ี / ปักหมุดไม่ถูกต้อง
  อย่ำน�ำกล่องข้อควำมมำแสดง แทน E-mail ของหน่วยงำน



30 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O6 กฎหมูายท่�เก่�ยวข้้อง
 o แสดงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนหรือกำรปฏิิบัติงำนของ
หน่วยงำน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : กฎหมูายท่�เก่�ยวข้้อง

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนหรือปฏิิบัติงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน    

ค์วรระวัง
 อย่ำน�ำกฎหมำยท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนหรือปฏิิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมำแสดง
 น�ำเนื�อหำของกฎหมำยมำแสดงไม่ตรงตำมหัวข้อช่ือของกฎหมำย
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่�ไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



32 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O7 ข่้าวปิระชาสัมูพัื่นธ์
 o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจ
หน้ำท่ีหรือภำรกิจของหน่วยงำน
 o เป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีเกิดข้�นในปี 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข่้าวปิระชาสัมูพัื่นธ์

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่�เก่�ยวกับการดำาเน่นงานตามูภารก่จำใน
ปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 ผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชำชนได้รับทรำบ และน�ำ URL ท่ีแสดงถ้ง 
กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนมำตอบในข้อ O7    

ค์วรระวัง
 ห้ำมเผยแพร่เพียงข้อมูลกำรจัดซื�อจัดจ้ำง โดยไมู่มู่การเผยแพื่ร่ข้้อมููลการดำาเน่นงานในด้านอ่�นๆ
 ไม่มีกำรน�ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน



34 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O8 Q&A 

 o แสดงต�ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถส่ือสำรให้ค�ำตอบกับ 
ผู้สอบถำมได ้โดยมู่ลักษณะเป็ินการส่�อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตวัอยำ่ง
เช่น Web board, กล่องข้้อค์วามูถิ่ามู-ตอบ เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : Q&A

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  Questions and Answers หรือ Q&A หมำยถ้ง ช่องทางท่�ผู้รับบร่การสามูารถิ่สอบถิ่ามูข้้อมููลต่างๆ ได้ และหน่วย
งานสามูารถิ่ส่�อสารให้ค์ำาตอบหร่อโต้ตอบกันได้ผ่านทางเว็บไซ้ำต์ข้องหน่วยงานได้ทันท่ (2 Way Communication)  
ซ่้งจะแตกต่ำงจำกค�ำถำมท่ีพบบ่อย (Frequently Asked Questions : FAQs) ท่ีเป็นกำรส่ือสำรทำงเดียว 
 Q&A ต้องเป็นช่องทำงท่ีใช้ส�ำหรับกำรสนทนำถิ่ามู-ตอบในเร่�องท่�เก่�ยวข้้องกับการดำาเน่นงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินส�ำหรับประชำชน โดยต้องอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจัดให้มีบุคลำกรรับผิดชอบในกำรตอบข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยมี
กำรส่ือสำรค�ำตอบท่ีถูกต้องรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้รับบริกำรนั�นได้รับทรำบและคลำยข้อสงสัย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดกำรช่องทำง Q&A หรือกระดำนสนทนำบนหน้ำเว็บไซต์ให้มีควำมเรียบร้อย ไม่ให้มี
ข้อควำมท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนปรำกฏิอยู ่เช่น ข้อควำมโฆษีณำ/ฝ่ำกร้ำน /เว็บพนัน เป็นต้น

ค์วรระวัง
 มีหน้ำเว็บไซต์ถำม-ตอบ แต่ไม่สำมำรถใช้สอบถำมข้อมูลได้จริง
 ไม่มีค�ำตอบจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีแต่ค�ำถำมจำกประชำชน
 ตัวอย่ำงท่ีไม่ใช่ Q&A ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักเข้ำใจผิด เช่น Facebook, Line, ช่องทำงกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน, 
อีเมล์หน่วยงำน, แบบประเมินควำมพ้งพอใจ



36 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O9 Social Network
 o แสดงต�ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนท่ีเช่ือมโยงท่ีสำมำรถเช่ือมโยง
ไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : Social Network

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำะต้องใช้ URL ข้องหน้าเว็บไซ้ำต์หน่วยงาน ท่�แสดงถึิ่งการเช่�อมูโยงไปิยังเค์ร่อข่้ายสังค์มู
ออนไลน์ (Social Network) ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี�
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตรวจสอบกำรเข้ำถ้ง Social Network จำกหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนว่ำประชำชนจะ
สำมำรถเข้ำถ้งได้จริงในทุกแอปพลิเคชัน (Application)
 Social Network ต้องเป็ินบัญช่ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นเท่านั�น   

ค์วรระวัง
 ห้ำมใช้ URL ของ Social Network โดยตรงในกำรตอบข้อค�ำถำม เช่น ใช้ URL ของ Facebook ซ่้งเป็น URL ท่ีไมู่แสดง
ถึิ่งการเช่�อมูโยงข้้อมููลมูาจำากหน้าเว็บไซ้ำต์หลักของหน่วยงำน 
 อย่ำน�ำ Social Network ท่ีเป็นช่ือบัญชีหน่วยงำนภำยใน/บัญชีส่วนตัวของผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินมำตอบ



38 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O10 แผนดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ

 o แสดงแผนการดำาเน่นภารก่จำข้องหน่วยงานท่�มู่ระยะ 1 ปีิ
 o มู่ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น โค์รงการ 
หร่อก่จำกรรมู งบปิระมูาณท่�ใช้ ระยะเวลาในการดำาเน่นการ เป็นต้น
 o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลำบังคั์บใช้ในปีิ พื่.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวช่�วัดย่อยท่� 9.2 การบร่หารงาน
การดำาเน่นงาน

๒๕๖๔

2564

๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงแผนกำรด�ำเนินงำนในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2563  
ถ้ง เดือนกันยำยน 2564) โดยมีข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องแผน เช่น
  1) โค์รงการหร่อก่จำกรรมู     
  2) งบปิระมูาณท่�ใช้     
  3) ระยะเวลาในการดำาเน่นการ  

ค์วรระวัง
 อยำ่เผยแพร่แผนด�ำเนินงำนประจ�ำปีท่ีไมู่มู่รายละเอ่ยดข้องแผนฯ ตามูองค์์ปิระกอบด้านข้้อมููลท่�กำาหนด เช่น มีแต่ปก 
ค�ำน�ำ สำรบัญ แต่ไม่มีรำยละเอียดเนื�อหำของแผน
 น�ำแผนอ่ืนมำใช้ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี� เช่น แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไม่ได้แสดงกำรเช่ือมโยงข้อมูลสู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



40 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O11
รายงานการกำากับต่ดตามู
การดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ 

รอบ 6 เด่อน

 o แสดงควำมกำ้วหนำ้ในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนด�ำเนนิงำนประจ�ำปี 
 o มีเนื�อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ค์วามูก้าวหน้าการดำาเน่นการแต่ละโค์รงการ/ก่จำกรรมู รายละเอ่ยด 
งบปิระมูาณท่�ใช้ดำาเน่นงาน เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เด่อนแรกข้องปีิ พื่.ศ. 2564 

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2564

๒๕๖๔
๒๕๖๔๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔
๔๓
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำากับต่ดตามูการดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  รำยงำนกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี รอบ 6 เดือน เป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนในช่วง 
6 เด่อนแรกข้องปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถ้งเดือนมีนำคม 2564) 
 รำยงำนก�ำกับติดตำมฯ ในข้อ O11 ต้องมู่ค์วามูสอดค์ล้องกับแผนดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ ในข้้อ O10 
 เน่�อหา/รายละเอ่ยดข้องรายงานฯ ต้องประกอบด้วย
  1) ค์วามูก้าวหน้าการดำาเน่นการในแต่ละโค์รงการ/ก่จำกรรมู 
  2) รายละเอ่ยดงบปิระมูาณท่�ใช้ดำาเน่นการ
 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงให้เห็นว่ำแต่ละโครงกำร/กิจกรรมด�ำเนินกำรไปแล้วมำกน้อยเพียงใดเม่ือเทียบ
กับแผนกำรด�ำเนินงำน 

ค์วรระวัง
 แสดงรายงานการกำากับต่ดตามูฯ ท่�มู่เน่�อหาหร่อรายละเอ่ยดค์วามูก้าวหน้าไมู่ค์รบถ้ิ่วน เช่น รำยงำนแต่รำยละเอียด
งบประมำณท่ีใช้เท่ำนั�น 
 แสดงรายงานข้้อมููลไมู่ค์รบรอบ 6 เด่อน เช่น น�ำเสนอเพียงรอบ 3 เดือน/ไตรมำส 1
 ห้ามูแสดงข้้อมููลรายงานฯ ไมู่สอดค์ล้องกับแผนดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ ในข้้อ O10 
 ห้ำมน�ำแผนด�ำเนินงำนประจ�ำปีในข้อ O10 มำใช้ตอบซ��ำในข้อนี� 
 ห้ำมน�ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินมำตอบ
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไม่ได้แสดงกำรเช่ือมโยงข้อมูล
สู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



42 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O12 รายงานผลการดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ

 o แสดงผลกำรด�ำเนินงำนตามูแผนการดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ
 o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลการดำาเน่นการโค์รงการหร่อก่จำกรรมู ผลการใช้จำ่ายงบปิระมูาณ 
ปัิญหา อุปิสรรค์ ข้้อเสนอแนะ ผลสัมูฤทธ่�ตามูเป้ิาหมูาย เป็นต้น
 o เป็ินรายงานผลข้องปีิ พื่.ศ. 2563

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำาเน่นงานปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ข้อ O12 เป็นกำรรายงานผลการดำาเน่นงานตามูแผนดำาเน่นงานปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2562 ถ้ง เดือนกันยำยน 2563) 
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องรายงานฯ ต้องมีเนื�อหำอย่ำงน้อย ดังนี�
  1) ผลการดำาเน่นการโค์รงการหร่อก่จำกรรมู      2) ผลการใช้จ่ำายงบปิระมูาณ
  3) ปัิญหา อุปิสรรค์ และข้้อเสนอแนะ            4) ผลสัมูฤทธ่�ตามูเป้ิาหมูาย (ถ้ิ่ามู่)
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีท่ีมีช่ือเป็นอย่ำงอ่ืน ควรมีกำรอธิบำยในช่อง  
“ค�ำอธิบำยเพ่ิมเติม”

ค์วรระวัง
 อย่านำารายงานฯ ข้องปีิงบปิระมูาณอ่�น มูาใช้ในการตอบข้้อค์ำาถิ่ามูน่�
 อย่ำน�ำผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละเดือน/ไตรมำส มำรวบรวมเป็นค�ำตอบ โดยไมู่ได้มู่การจัำดทำา/เพ่ื่�มูเต่มูข้้อมููล 
รายละเอ่ยดให้ค์รบถ้ิ่วนตามูรายละเอ่ยดท่�กำาหนดไว้
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไม่ได้แสดงกำรเช่ือมโยงข้อมูลสู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



44 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O13
คู่์มู่อหร่อ

มูาตรฐานการปิฏ่ิบัต่งาน

 o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิิบัติงำนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
ใช้ย้ดถือปฏิิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น เป็นคู่มือ 
ปฏิิบัติภำรกิจใด ส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีหรือพนักงำนต�ำแหน่งใด ก�ำหนดวิธีกำร 
ขั�นตอนกำรปฏิิบัติอย่ำงไร เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำรปฏิิบัติงำน
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : คู่์มู่อหร่อมูาตรฐานการปิฏ่ิบัต่งาน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัำดทำาและนำาเข้้าคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานการปิฏ่ิบัต่งานตามูภารก่จำข้องหน่วยงานไว้บนเว็บไซ้ำต์ 
ข้องหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่์มู่อการปิฏ่ิบัต่งาน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิิบัติงำนสำาหรับเจ้ำาหน้าท่�ข้ององค์์กรปิกค์รอง 
ส่วนท้องถ่ิ่�นใช้ยึดถ่ิ่อปิฏ่ิบัต่เป็ินมูาตรฐานเด่ยวกัน 
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานฯ ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยในประเด็น ดังต่อไปนี�
  1) เป็ินคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานฯ สำาหรับใช้ในการงานปิฏ่ิบัต่งานตามูภารก่จำ   
  2) เป็ินคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานฯ สำาหรับเจ้ำาหน้าท่�หร่อพื่นักงาน 
  3) กำาหนดว่ธ่การขั้�นตอนการปิฏ่ิบัต่งานไว้ในคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานฯ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจศ้กษีำค้นคว้ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ได้จำกเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถ่ิน12 แล้วน�ำข้อมูลท่ีได้มำประยุกต์จัดท�ำเป็นคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิิบัติงำนของหน่วยงำนตนเอง 

ค์วรระวัง
 ไมู่นำาคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานการให้บร่การ ตามูข้้อค์ำาถิ่ามู O14 มูาตอบข้้อค์ำาถิ่ามูน่�
 ไม่มีกำรเผยแพร่คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนไว้บนหน้ำเว็บไซต์ 
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไม่ได้แสดงกำรเช่ือมโยงข้อมูลสู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3



46 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O14
คู่์มู่อหร่อ

มูาตรฐานการให้บร่การ

 o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิิบัติท่ีผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ
หน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิิบัติ ยกตัวอย่ำงเช่น เป็ินคู่์มู่อ
สำาหรับบร่การหร่อภารก่จำใด กำาหนดว่ธ่การขั้�นตอนการให้บร่การหร่อ
การต่ดต่ออย่างไร เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำรให้บริกำร13

13 กำรให้บริกำร หมำยถ้ง กำรให้บริกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีหรือภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน ส�ำหรับหน่วยงำนท่ีมีกำรปฏิิบัติงำนหรือ 
กำรให้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำน
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : คู่์มู่อหร่อมูาตรฐานการให้บร่การ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจัดท�ำเป็นคู่์มู่อการให้บร่การปิระชาชนอย่างเต็มูรูปิแบบ หรือจัดท�ำเป็นแนวทางปิฏ่ิบต่ั
สำาหรับการข้อรับบร่การข้องปิระชาชนก็ได้ 
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องคู่์มู่อสำาหรับปิระชาชน ต้องแสดงข้อมูลอย่ำงน้อยในประเด็น ดังต่อไปนี�
  1) เป็ินคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานฯ ในการข้อรับบร่การ/ต่ดต่อกับหน่วยงาน 
  2) กำาหนดว่ธ่การขั้�นตอนการให้บร่การหร่อการต่ดต่อ

ค์วรระวัง
 อย่านำาคู่์มู่อหร่อมูาตรฐานการปิฏ่ิบัต่งาน ตามูข้้อค์ำาถิ่ามู O13 มูาตอบข้้อค์ำาถิ่ามูน่�
 ไม่มีกำรแสดงคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรไว้บนหน้ำเว็บไซต์ หรือแสดงแค่หัวข้อคู่มือกำรให้บริกำร แต่ไม่มีรำย
ละเอียดของคู่มือฯ
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไม่ได้แสดงกำรเช่ือมโยงข้อมูลสู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



48 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O15 ข้้อมููลเช่งสถ่ิ่ต่การให้บร่การ
 o แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่างน้อย 6 เด่อนแรกข้องปีิ พื่.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

[ 1 เม.ย. 2564 ]

พื่.ศ.2564

0 0
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเช่งสถ่ิ่ต่การให้บร่การ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงข้้อมููลสถ่ิ่ต่การให้บร่การ โดยจำำาแนกแยกออกเป็ินสถ่ิ่ต่ข้องแต่ละภารก่จำ  
(แสดงรำยละเอียดว่ำเป็นข้อมูลสถิติของงำนบริกำรใดบ้ำง) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัำดทำาข้้อมููลสถ่ิ่ต่การให้บร่การให้ค์รบทุกเด่อน อย่างน้อย 6 เด่อนแรกข้อง
ปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถ้ง เดือนมีนำคม 2564)
 กรณีท่ีในเดือนใด/ภำรกิจใดไมู่มู่ผู้มูารับบร่การเลย ต้องจัำดทำาข้้อมููลสถ่ิ่ต่เผยแพื่ร่บนเว็บไซ้ำต์ด้วย โดยให้แสดงสถ่ิ่ต่เป็ิน 0

ค์วรระวัง
 ไมู่จำำาแนกแยกออกเป็ินสถ่ิ่ต่การให้บร่การข้องแต่ละภารก่จำให้ชัดเจำน
 ห้ำมจัดท�ำข้อมูลรวมเป็นรอบปีงบประมำณ โดยไมู่แยกข้้อมููลเป็ินรายเด่อน
 ไม่จัดท�ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรให้ค์รบทั�ง 6 เด่อน
 ส่ง URL ค�ำตอบเป็นข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรในปีงบประมำณท่ีได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว
 กำรส�ำรวจควำมพ้งพอใจไม่ใช่ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมข้อค�ำถำม O15 นี�
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



50 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O16
รายงานผลการสำารวจำค์วามูพึื่งพื่อใจำ

การให้บร่การ

 o แสดงผลส�ำรวจควำมพ้งพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
 o เป็ินรายงานผลข้องปีิ พื่.ศ. 2563

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการสำารวจำค์วามูพึื่งพื่อใจำการให้บร่การ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  รำยงำนผลกำรส�ำรวจควำมพ้งพอใจกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกำรแสดงให้เห็นถ้งคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรท่ีสะท้อนจำกทัศนคติหรือประสบกำรณ์ของผู้รบับริกำรโดยตรง ซ่้งองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินจะสำมำรถน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ดียิ่งข้�นและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ
 ควรส�ำรวจควำมพ้งพอใจของผู้มำรับบริกำรอย่ำงน้อยใน 3 ประเด็นต่อไปนี�
 1) ด้ำนกระบวนกำรและขั�นตอนกำรให้บริกำร   2) ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร
 3) ด้ำนสถำนท่ีและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
 แสดงรายงานผลการสำารวจำค์วามูพึื่งพื่อใจำการให้บร่การข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 
ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซ้ำต์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น
 ต้องเป็นผลกำรสำารวจำค์วามูพึื่งพื่อใจำการให้บร่การในภาพื่รวมูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ใช่เฉพำะแต่บริกำร
ด้ำนหน่้งด้ำนใดหรือภำรกิจใดภำรกิจหน่้งโดยเฉพำะ

ค์วรระวัง
 แสดงผลกำรส�ำรวจควำมพ้งพอใจของกำรให้บริกำรเฉพำะของโครงกำรใดโครงกำรหน่้ง หรือส่วนงำนใดส่วนงำนหน่้ง
เพียงรำยกำรเดียว โดยไมู่ได้นำาเสนอข้้อมููลค์วามูพึื่งพื่อใจำการให้บร่การในภาพื่รวมูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ห้ำมน�ำแบบสอบถำมควำมพ้งพอใจมำแสดงเป็นค�ำตอบ โดยไม่ได้มีกำรจัดท�ำเป็นรำยงำนสรุปฯ
 ไมู่มู่การระบุปีิงบปิระมูาณท่�ทำาการสำารวจำในรายงานฯ 
 อย่านำารายงานฯ ข้องปีิงบปิระมูาณอ่�น มำแสดงเป็นค�ำตอบ
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่�ไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



52 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O17 E-Service

 o แสดงช่องทำงท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรกับหน่วยงำน
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร
 ๐ สำมำรถเข้ำถ้งหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างท่� 1
การให้บร่การจัำดเก็บก่�งไมู้ใบไมู้

ตัวอย่างท่� 2
ระบบการย่�นชาระภาษ่ออนไลน์
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : E-Service

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  E-Service เป็นช่องทำงท่ีผู้รบับริกำรสำมำรถขอรับบริกำรตามูอำานาจำหน้าท่�หร่อภารก่จำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผ่านทางเว็บไซ้ำต์หร่อเค์ร่อข่้ายอ่นเทอร์เน็ต (น�ำงำนบริกำรตำมภำรกิจมำพัฒนำ/จัดท�ำเป็นงำนบริกำรออนไลน์)
 E-Service เป็นช่องทำงท่ีช่วยอำานวยค์วามูสะดวกให้แก่ผู้มำขอรับบริกำร โดยผู้ข้อรับบร่การไมู่จำำาเป็ินต้องเด่นทางมูา
ต่ดต่อด้วยตนเองอ่ก ทั�งนี� เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับค�ำร้องขอรับบริกำรผ่ำน E-Service แล้ว ต้องมีกำรด�ำเนินกำร 
โดยเร็ว และต้องแจ้งผลกำรให้บริกำรหรือข้อขัดข้องท่ีไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ให้ผู้ร้องขอรับทรำบด้วย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจน�ำแบนเนอร์ / ไอคอน / ช่องทำง ในกำรเข้ำถ้ง E–Service มำเปิดเผยบนหน้ำเว็บไซต์
ของหน่วยงำนก็ได้ ซ่้งเม่ือคลิกแล้วจะต้องสำมำรถเข้ำถ้ง E–Service ได้ทันที

ตัวอย่างท่�เป็ิน E-Service
 ระบบยื่นค�ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
 ระบบยื่นค�ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอรับบริกำรถังขยะ 
 ระบบยื่นช�ำระภำษีีออนไลน์
 ระบบกรอกข้อมูลค�ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี�ยยงัชีพผู้สูงอำยุ/เบี�ยคนพิกำรท่ีมีกำรช่องทำงกำรแนบไฟล์เอกสำรหลักฐำน 
โดยท่ีผู้ขอรับบริกำรไม่ต้องเดินทำงมำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวอย่างท่�ไมู่ใช่ E-Service 
 ระบบรับเร่ืองรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน                            ระบบจองคิวออนไลน์  
 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของบุคลำกรภำยใน           Q&A
 กำรให้บริกำรดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ / กำรกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ออนไลน ์แล้วประชำชนยงัต้องเดินทำงมำยืน่เอกสำร 
ณ ท่ีท�ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีก

ค์วรระวัง
 น�ำ URL ของ E-Service ท่ีให้บริกำรผ่ำน Google Form มำตอบค�ำถำม ซ่้งไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะ
ผ่านเว็บไซ้ำต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 น�ำระบบให้บริกำรส�ำหรับบุคลำกรภำยในมำตอบ เช่น ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

} ต้องใช้ URL เว็บไซต์ของ อปท. ท่ีเช่ือมโยง
ไปยัง Google Form ในกำรตอบค�ำถำม 

(ห้ำมใช้ URL ของ google form โดยตรง)



54 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ตัวช่�วัดย่อยท่� 9.3 การบร่หารเง่นงบปิระมูาณ
แผนการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O18 แผนการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ

 o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนท่ีมีระยะ 1 ปี
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น งบประมำณ 
ตำมแหล่งท่ีได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย 
เป็นต้น
 o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

พื่.ศ.2564

2564

2564

ปีิ 2560 ปีิ 2561 ปีิ 2562 ปีิ 2563 ปีิ 2564
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  น�ำเสนอแผนการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิในภาพื่รวมูข้องหน่วยงานท่�มู่ระยะเวลาค์รอบค์ลุมูทั�งปีิงบปิระมูาณ 
พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถ้งเดือนกันยำยน 2564) 
 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปีท่ีน�ำมำแสดง ควรมีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณตำมแหล่งท่ีได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจแสดงข้อมูลเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีท่ีได้จัดท�ำข้�น 
ตำมหลักเกณฑ์์/ขั�นตอนท่ีกฎหมำยก�ำหนด 

ค์วรระวัง
 แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปีโดยไมู่ค์รอบค์ลมุูระยะเวลาทั�งปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 เช่น น�ำเสนอแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณเพียงไตรมำสเดียว
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกรองส่วนท้องถ่ิน



56 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O19
รายงานการกำากับต่ดตามูการใช้จ่ำาย
งบปิระมูาณปิระจำำาปีิ รอบ 6 เด่อน

 o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ�ำปี
 o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2564

2564

๒๕๖๔

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำากับต่ดตามูการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  กำรเปดิเผยข้อมูลตำมข้อค�ำถำมนี�ท่ีก�ำหนดให้แสดงรำยงำนกำรก�ำกบัติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำป ีรอบ 6 เดือน  
มุ่งหมำยให้เป็นแนวปฏิิบัติท่ีดีในกำรก�ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำน 
ควำมโปร่งใสในระดับท่ีสูงข้�น 
 แสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เด่อนแรกข้องปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม  
2563 ถ้งเดือนมีนำคม 2564)
 ต้องแสดงรำยงำนกำรก�ำกบัติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ ท่ีมีรำยละเอียดกำรใช้งบประเภทต่ำงๆ ท่ีมู่ค์วามูสอดค์ล้อง 
กับแผนการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ ในข้้อ O18

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยงำนกำรก�ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี รอบ 6 เดือน อ้ำงว่ำค�ำส่ังกระทรวง
มหำดไทยท่ีให้รำยงำนอย่ำงน้อยปีละหน่้งครั�ง
 อย่ำน�ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินมำตอบในข้อค�ำถำมนี�
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



58 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O20
รายงานผลการใช้จ่ำาย
งบปิระมูาณปิระจำำาปีิ

 o แสดงผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี
 o มีข้อมูลรำยละเอยีดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ยกตวัอยำ่งเช่น 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ� 
ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น
 o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการใช้จ่ำายงบปิระมูาณปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  กำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อค�ำถำมนี� มุ่งหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงรำยงำนผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ�ำปีย้อนหลัง เพ่ือให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 
 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี ควรมีกำรแสดงข้อมูลรำยละเอียดสรุปผล เช่น ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�ตำมเป้ำหมำย     เป็นต้น
  ต้องแสดงรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตลอดทั�งปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2562 ถ้งเดือน 
กันยำยน 2563) 
 กำรเปดิเผยข้อมูลรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำป ีนอกจำกท่ีระเบียบกระทรวงมหำดไทยก�ำหนดแลว้ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจัดท�ำเป็นรำยงำน/ประกำศในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีกำรระบุผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีมีรำยละเอียด
มำกยิ่งข้�น พร้อมด้วยกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอ เพ่ือน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรแผยแพร่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไมู่ค์รบตลอดทั�งปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 (ขำดบำงเดือน/บำงไตรมำส) 
 นำาผลการใช้จ่ำายงบปิระมูาณในแต่ละเด่อนมูาแสดงรวมูกันให้ค์รบปีิเท่านั�น โดยไมู่มู่การสรุปิผลการใช้จ่ำายงบปิระมูาณ  
และข้าดรายละเอ่ยดตามูองค์์ปิระกอบด้านข้้อมููลท่�กำาหนดไว้ เช่น ไม่มีกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
 น�ำข้อมูลอ่ืนท่ีไม่ใช่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี มำใช้ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี� เช่น แผนกำรด�ำเนินงำน  
หรือรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



60 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O21
แผนการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง

หร่อแผนการจัำดหาพัื่สดุ

 o แสดงแผนกำรจดัซื�อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมท่ีหน่วยงำน
จะต้องด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื�อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
 o เป็นข้อมูลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อแผนการจัำดหาพัื่สดุ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงแผนกำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 
 แสดงรำยละเอียดแผนกำรจัดซื�อจัดจ้ำงฯ โดยประกอบด้วยรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี�
  1) ช่�อโค์รงการท่�จำะจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง         
  2) วงเง่นท่�จำะจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางโดยปิระมูาณ
  3) ระยะเวลาท่�ค์าดว่าจำะจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีโครงกำรจ้ำงท่ีมีมูลค่ำ 500,000 บำทข้�นไป ซ่้งไม่มีกำรประกำศแผนกำรจัดซื�อจัด
จ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ให้หน่วยงำนตอบแบบ OIT ว่ำ “ไม่มี” โดยไม่ต้องระบุ URL ลงในแบบ OIT แต่ต้องอธิบำย
ชี�แจงใน ช่อง “ค�ำอธิบำยเพ่ิมเติม” ด้วย ว่ำ “ไม่มีโครงกำรจัดซื�อจัดจ้ำงท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำ 500,000 บำท”

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรแผยแพร่ข้อมูลแผนกำรจัดซื�อจัดจ้ำงฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์
 ไม่ตอบค�ำถำม O21 เพรำะ ไม่มีกำรประกำศแผนกำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุฯ 
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรอื google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผา่นเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



62 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O22
ปิระกาศต่างๆ 

เก่�ยวกับการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง
หร่อการจัำดหาพัื่สดุ

 o แสดงประกำศตำมท่ีหน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำรตำมพระรำช
บัญญัติกำรจัดซื�อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ยก
ตัวอย่ำงเช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำง เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ปิระกาศต่างๆ เก่�ยวกับการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อการจัำดหาพัื่สดุ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงประกำศต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำง 
ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ประกำศต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ต้องเป็ินข้้อมููลข้องปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรแผยแพร่ประกำศต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจัดซื�อจัดจ้ำงฯ ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 น�ำเสนอข้อมูลประกำศอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื�อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุของหน่วยงำน หรือน�ำเสนอประกำศฯ 
ของปีงบประมำณอ่ืน 
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



64 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O23
สรุปิผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง

หร่อการจัำดหาพัื่สดุรายเด่อน

 o แสดงสรุปผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
 o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น งำนท่ีซื�อ
หรือจ้ำง วงเงินท่ีซื�อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื�อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ี 
คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื�อ 
หรือจ้ำง เป็นต้น
 o จ�ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื�อจัดจ้ำงใน 
รอบเดือนใดให้ระบุว่ำ “ไม่มีกำรจัดซื�อจัดจ้ำง”)
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

อปิท. ต้องเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ำต์ให้ค์รบ
อย่างน้อย 6 เด่อนแรก ข้องปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : สรุปิผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อการจัำดหาพัื่สดุรายเด่อน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ข้อมูลสรุปผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงต้องมีรำยละเอียด เช่น งำนท่ีซื�อหรือจ้ำง วงเงินท่ีซื�อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื�อ 
หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ 
วันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื�อหรือจ้ำง เป็นต้น
 ต้องแสดงข้อมูลสรุปผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อย 6 เด่อนแรกข้องปีิงบปิระมูาณ  
พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถ้งเดือนมีนำคม 2564) โดยจ�ำแนกออกเป็นรำยเดือน
 ในกรณ่ท่�เด่อนใดไมู่มู่การจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง ต้องแสดงข้้อมููลในเด่อนนั�นด้วย โดยระบุว่า “ไมู่มู่การจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง”

ค์วรระวัง
 แสดงข้อมูลสรุปผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงไมู่ค์รบถ้ิ่วนทั�ง  6 เด่อน 
 อย่ำสรุปผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงโดยไม่ระบุว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนในเดือน
 ไมู่ระบุข้้อมููลใดๆ ในรายงานสรุปิผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางฯ ในบางเด่อน ทำาให้ไมู่อาจำทราบว่า องค์์กรปิกค์รอง 
ส่วนท้องถ่ิ่�นมู่การจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อไมู่ หร่อจัำดทำาข้้อมููลไมู่ค์รบถ้ิ่วน 
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



66 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O24
รายงานผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำาง
หร่อการจัำดหาพัื่สดุปิระจำำาปีิ

 o แสดงผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
 o มีข้อมูลรำยละเอียด ยกตัวอย่ำงเช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำร 
จัดซื�อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อการจัำดหาพัื่สดุปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงรายงานผลการจัำดซ่้ำ�อจัำดจ้ำางหร่อการจัำดหาพัื่สดุในภาพื่รวมูตลอดปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 (ตั�งแต่เดือน 
ตุลำคม 2562 - เดือนกันยำยน 2563)
 ต้องมีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื�อจัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

ค์วรระวัง
 น�ำข้อมูลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงของแต่ละเดือนมำรวบรวมไว้เท่ำนั�น โดยไม่ได้จัดท�ำเป็นรำยงำนผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงในภำพ
รวมของทั�งปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 ไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยงำนผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 อย่ำน�ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดซื�อจัดจ้ำงของปีงบประมำณอ่ืน
 ขำดรำยละเอียดข้อมูล เช่น งบประมำณท่ีใช้ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 อย่ำน�ำเสนอข้อมูลอย่ำงอ่ืน เช่น แผนกำรจัดซื�อจัดจ้ำงประจ�ำงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



68 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ตัวช่�วัดย่อยท่� 9.4 การบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O25 นโยบายการบร่หารทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

 o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ี 
ยังใช้บังคั์บในหน่วยงานในปีิ พื่.ศ. 2564
 o แสดงนโยบำย หรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ีมี
จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ื่�อก่อให้เก่ดการบร่หารทรพัื่ยากรบคุ์ค์ล
ท่�มู่ค์วามูโปิร่งใสและมู่คุ์ณธรรมู
 o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ข้องผู้บร่หารสูงสุดท่�กำาหนดในนามูข้องหน่วยงาน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างท่� 1

ตัวอย่างท่� 2
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : นโยบายการบร่หารทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  กำรเปิดเผยข้อมูลนโยบำย/ทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน มู่วัตถุิ่ปิระสงค์์เพ่ื่�อก่อให้เก่ดการบร่หาร
ทรัพื่ยากรบุค์ค์ลท่�มู่ค์วามูโปิร่งใสและมู่คุ์ณธรรมู และต้องมีกำรน�ำไปด�ำเนินกำร/ขับเคล่ือนจริง ซ่้งจะเช่ือมโยง ต่อว่ำมี 
กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงไร ในกำรตอบข้อ O26
 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องเป็นนโยบายข้องผู้บร่หารสูงสุดข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นหรือผ่ำน 
กำรเห็นชอบจำกสภำท้องถ่ินเรียบร้อยแล้ว
 เป็นนโยบำย หรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่�มู่ผลใช้บังคั์บในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564
 อำจจะอยู่ในรูปแบบของประกำศของหน่วยงำน หรือแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลหรือแผนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนซ่้งใน
รำยละเอียดต้องมีเนื�อหำให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 องค์ประกอบของข้อมูลนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล อย่ำงน้อยเนื�อหำต้องมีส่วนประกอบจำกประเด็นต่ำง ๆ 
ได้แก่ 
  1) กำรวำงแผนก�ำลังคน 
  2) กำรบรรจุและแต่งตั�งบุคลำกร 
  3) กำรประเมินผลกำรปฏิิบัติงำน 
  4) กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษีำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน 
  5) กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
  6) กำรพัฒนำบุคลำกร 
  7) กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
  8) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 มีช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน และกำรตั�งเป้ำหมำยตัวชี�วัดของกำรด�ำเนินงำน พร้อมรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนท่ีสำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้จริงและมีค์วามูสอดค์ลอ้ง/สมัูพัื่นธ์กับการดำาเน่นการตามูนโยบายการบร่หารทรพัื่ยากรบคุ์ค์ลซึ้ำ�งเช่�อมูโยง
ในการตอบข้้อค์ำาถิ่ามู O26

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรปรับปรุงหรือเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ จ้งน�ำนโยบำย/แผน
บริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีใช้บังคับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หรือนโยบำยผู้บริหำรท่ีหมดวำระแล้วมำตอบ
 ตัวอย่ำงท่ีไม่ถือเป็นนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน เพรำะไม่ครบองค์ประกอบข้อมูลตำมเกณฑ์์ท่ี
ก�ำหนด เช่น
  ประกำศมำตรฐำนก�ำหนดต�ำแหน่ง
  แผนอัตรำก�ำลัง
  กฎระเบียบของพนักงำน/บุคลำกร
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O26
การดำาเน่นการ

ตามูนโยบายการบร่หาร 
ทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564
 o แสดงการดำาเน่นการตามูนโยบายหร่อแผนการบร่หารและพัื่ฒนา
ทรัพื่ยากรบุค์ค์ล ยกตัวอย่ำงเช่น กำรวำงแผนก�ำลังคน กำรสรรหำคนดี 
คนเก่งเพ่ือปฏิิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร  
กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุ  
และแต่งตั�งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรม 
และรักษีำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น 
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีมีควำมสอดรับกับนโยบายหร่อแผน 
การบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างท่� 1 
นำาเสนอในรูปิแบบปิระกาศข้องหน่วยงาน หร่อรายงานผลการดำาเน่นการตามูนโยบายการบร่หารทรัพื่ยากรบุค์ค์ล
โดยส่วนประกอบของข้อมูล/เนื�อหำในกำรจัดทำข้อมูลจะต้องแสดงให้เห็นว่ำ ได้ดำเนินกำรหรือขับเคล่ือนตำมนโยบำย
ท่ีกำหนดไว้ทุกประเด็น อย่ำงไรบ้ำง
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำาเน่นการตามูนโยบายการบร่หารทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องเปิดเผยข้อมูลในกำรด�ำเนินกำร/ขับเคล่ือนนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
บนเว็บไซต์หน่วยงำน โดยต้องสอดค์ลอ้ง/สอดรบั/สัมูพัื่นธ์กับเน่�อหาในนโยบายการบร่หารทรพัื่ยากรบคุ์ค์ลท่�ได้แสดงไว้  
ในข้้อค์ำาถิ่ามู O25 โดยต้องเป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม
 กำรจัดท�ำข้อมูลเพ่ือตอบข้อค�ำถำมนี� สำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำกหลำยรูปแบบ ซ่้งอำจจะจัดท�ำข้�นในรูปแบบประกำศ
ของหน่วยงำนหรือรำยงำนผลตำมนโยบำย/แผนท่ีก�ำหนด หรืออำจน�ำเสนอเป็นรูปภำพและค�ำบรรยำยกิจกรรมท่ีได้ด�ำเนิน
กำรก็ได้
 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย/แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่ามู่ผลการดำาเน่นการ
ตามูปิระเด็นนโยบาย/แผนท่�กำาหนดไว้แต่ละข้้อผ่านโค์รงการ/ก่จำกรรมูอย่างไร

ค์วรระวัง
 ไม่แสดงข้อมูลกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ไมู่มู่การเปิิดเผยนโยบายการบร่หารทรัพื่ยากรบุค์ค์ลตามูข้้อ O25 จึำงไมู่สามูารถิ่ตรวจำสอบได้ว่ามู่การดำาเน่นการ
สอดค์ล้องกับนโยบายหร่อไมู่
 เนื�อหำกำรรำยงำนท่ีแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  เช่น
  มีแต่ปก/ไม่มีผลกำรด�ำเนินกำร
  เน่�อหาข้องรายงานผลการดำาเน่นการท่�แสดงไมู่สัมูพัื่นธ์กับข้้อมููลนโยบาย/แผน ตามูท่�ตอบไว้ในข้้อค์ำาถิ่ามู O25
  กำรด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมท่ีน�ำเสนอเป็ินดำาเน่นการท่�ไมู่เก่�ยวข้้องกับการพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ลท่�เป็ินการเสร่มู
สร้างคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตัวอย่างท่� 2 นำาเสนอในรูปิแบบค์ำาบรรยายและภาพื่ปิระกอบการดำาเน่นการ/ก่จำกรรมู

2564
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O27
หลักเกณฑ์์การบร่หาร

และพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

แสดงหลักเกณฑ์์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ียังใช้บังคั์บ
ในหน่วยงานในปีิ พื่.ศ. 2564 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
 o การสรรหาและคั์ดเล่อกบุค์ลากร 
 o การบรรจุำและแต่งตั�งบุค์ลากร
 o การพัื่ฒนาบุค์ลากร 
 o การปิระเมู่นผลการปิฏ่ิบัต่งานบุค์ลากร 
 o การให้คุ์ณให้โทษและการสร้างข้วัญกำาลังใจำ

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

หัวข้้อ “หลักเกณฑ์์การบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ลข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น”

การสรรหาและคั์ดเล่อกบุค์ลากร ยกตัวอย่ำงเช่น
  ประกำศ ก.ถ. เร่ือง ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน (หมวด 4 กำรสรรหำบุคคล)

  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั�ง 

กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเล่ือนระดับ และกำรเล่ือนขั�นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

การบรรจุำและแต่งตั�งบุค์ลากร ยกตัวอย่ำงเช่น
 ประกำศ ก.ถ. เร่ือง ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงบรหิำรงำนบคุคลส่วนท้องถ่ิน (หมวด 5 กำรแตง่ตั�งและกำรใหพ้้นจำกต�ำแหนง่)

 ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขกำรสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์์การพัื่ฒนาบุค์ลากร ยกตัวอย่ำงเช่น
 ประกำศ ก.ถ. เร่ือง กำรก�ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำและปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

หลักเกณฑ์์การปิระเมู่นผลการปิฏ่ิบัต่งานบุค์ลากร ยกตัวอย่ำงเช่น
  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิิบัติงำน 

ของข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

  ประกำศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เร่ือง หลักเกณฑ์์และเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์์ และวิธีกำรประเมินผล 

กำรปฏิิบัติงำน พ.ศ. ...

หลักเกณฑ์์การให้คุ์ณให้โทษและสร้างข้วัญกำาลังใจำ ยกตัวอย่ำงเช่น
  ประกำศ ก.ถ. เร่ือง ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน (หมวด 6 กำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ และกำรเสริมสร้ำง 

แรงจูงใจในกำรปฏิิบัติรำชกำรและกำรเล่ือนขั�นเงินเดือน หมวด 7 วินัย กำรรักษีำวินัย และกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย หมวด 8  

กำรอุทธรณ์ และหมวด 9 กำรร้องทุกข์)

 ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์์กำรเล่ือนขั�นเงินเดือนข้ำรำชกำร  

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

  ประกำศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและกำรรักษีำวินัย และกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย 

พ.ศ. ...
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : หลักเกณฑ์์การบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนเว็บไซต์ โดยให้
น�ำข้อมูลมำจำกผู้ท่ีมีอ�ำนำจออกประกำศหลักเกณฑ์์ดังกล่ำว ดังนี�
 มำตรฐำนกลำงบริหำรงำนส่วนบุคคลท้องถ่ิน ท่ี ก.ถ. ประกำศก�ำหนด โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำร
งำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นฝ่่ำยเลขำนุกำร
 มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขเร่ืองต่ำง ๆ  เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรือ 
ก.กลำง ประกำศก�ำหนด โดยมีส�ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน เป็นฝ่่ำย
เลขำนุกำร
 หลักเกณฑ์์ เง่ือนไข และวิธีกำรเก่ียวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ท่ี ก.จ.จ. ประกำศก�ำหนดแต่ละจังหวัด 
โดยมีกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งนั�นเป็นฝ่่ำยเลขำนุกำร
 หลักเกณฑ์์ เง่ือนไข และวิธีกำรเก่ียวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ท่ี ก.ท.จ. และก.อบต.จ. ประกำศก�ำหนด
แต่ละจังหวัด โดยมีส�ำนักงำนส่งเสริมท้องถ่ินจังหวัด เป็นฝ่่ำยเลขำนุกำร
 ก�ำหนดเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนทรัพยำกรบุคคลหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ท่ีได้รับมอบหมำยด�ำเนินกำรรวบรวมและจัดหมวดหมู่มำตรฐำน
กลำง มำตรฐำนท่ัวไป หลักเกณฑ์์ เง่ือนไข และวิธีกำรเก่ียวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ ก.ถ. ก.กลำง และ 
ก.จังหวัดของจังหวัดตนเอง จำำาแนกเป็ิน 5 หัวข้้อ และเป็ินระเบ่ยบเร่ยบร้อย ได้แก่
  (1) การสรรหาและคั์ดเล่อกบุค์ลากร  
  (2) การบรรจุำและแต่งตั�งบุค์ลากร 
  (3) การพัื่ฒนาบุค์ลากร 
  (4) การปิระเมู่นผลการปิฏ่ิบัต่งานบุค์ลากร 
  (5) การให้คุ์ณให้โทษและการสร้างข้วัญกำาลังใจำ
 แต่ละหัวข้ออย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ีใช้เป็นประจ�ำจำกกำรประกำศของ ก.กลำง 
และ ก.จังหวัด และหนังสือส่ังกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั�งนี� ข้อมูลท่ีน�ำมำแสดงแต่ละหัวข้อต้องอย่ำงน้อย 1 หลักเกณฑ์์

ค์วรระวัง
 แสดงหลักเกณฑ์์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไมู่ค์รบ 5 องค์์ปิระกอบท่�กำาหนด
 การนำาหลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้ และว่ธ่การบร่หารงานบุค์ค์ลข้อง ก.จัำงหวัดอ่�น และหนังส่อสั�งการข้องจัำงหวัดอ่�นมูาแสดง
ในหน้าเว็บไซ้ำต์ข้องตนเอง
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน



74 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O28
รายงานผล

การบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากร
บุค์ค์ลปิระจำำาปีิ

 o เป็นรำยงำนผลของปีท่ีผ่ำนมำ พ.ศ. 2563 
 o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด�ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำร 
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างรายละเอ่ยดการรายงานผลปิระจำำาปีิอย่างน้อยต้องมู่รายละเอ่ยดดังน่�
(*หมำยเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ครบตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
โดยไม่จ�ำเป็นต้องรำยงำนให้ครบทั�ง 8 ประเด็นตำมตำรำงตัวอย่ำงนี�)

ปิระเด็นนโยบาย/แผนการดำาเน่นงาน วัตถุิ่ปิระสงค์์ ตัวช่�วัด ผลการดำาเน่นงาน ผลการว่เค์ราะห์/

ข้้อเสนอแนะ

1) กำรวำงแผนก�ำลังคน 
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน
 ............ 

2) กำรบรรจุและแต่งตั�งบุคลำกร
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
 ............

3) กำรประเมินผลกำรปฏิิบัติงำน 
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
 ............

4) กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษีำวินัย
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
 ............   

5) กำรสรรหำคนดีคนเก่ง
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
 ............ 

6) กำรพัฒนำบุคลำกร 
 ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
 ............ 

7) กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
............

8) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
............

ปัญหำและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ
............................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
...........................................................................
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการบร่หารและพัื่ฒนาทรัพื่ยากรบุค์ค์ลปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและวิเครำะห์ผลปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยรำยงำนผลดังกล่ำวต้องมีข้อมูลอย่ำงน้อย เช่น
  ผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย/แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
  ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล/ปัญหำและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 น�ำแสดงบนเว็บไซต์ในรูปเล่มรำยงำนหรือบันท้กข้อควำมท่ีได้เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ/เห็นชอบก็ได้
  กรณีเป็นรำยงำนประจ�ำปีให้อธิบำย/ชี�แจงในช่อง “ค�ำอธิบำย” ให้ชัดเจนว่ำข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนและผลกำร
วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอยู่ตรงส่วนใดหรือหน้ำท่ีเท่ำไหร่ของรำยงำนประจ�ำปี

ค์วรระวัง
 ไม่กำรเปิดเผยรำยงำนฯ บนเว็บไซต์ หรือน�ำเสนอรำยงำนฯ ของปีงบประมำณอ่ืน
 ไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนตำมโยบำย/แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเก่ียวกับปัญหำและอุปสรรค และไม่มี
ข้อสรุปเสนอแนะแนวทำงแก้ไขแต่อย่ำงใด
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



76 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ตัวช่�วัดย่อยท่� 9.5 การส่งเสร่มูค์วามูโปิร่งใส
การจัำดการเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ตและปิระพื่ฤต่มู่ชอบ

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O29
แนวปิฏ่ิบัต่การจัำดการ
เร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต

และปิระพื่ฤต่มู่ชอบ

 o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด�ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
 o มีขอ้มูลรำยละเอียดของกำรปฏิิบัติงำน ยกตัวอยำ่งเช่น รำยละเอียด
วิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท�ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั�นตอนหรือ
วิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด�ำเนินกำร เป็นต้น

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แนวปิฏ่ิบัต่การจัำดการเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ตและปิระพื่ฤต่มู่ชอบ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แนวปฏิิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ มีควำมมุ่งหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรลุผล และสร้ำงควำมไว้วำงใจให้ประชำชนในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
 ต้องแสดงคู่มอื/แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรตอ่เร่ืองรอ้งเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบของบคุลำกรองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไว้บนเว็บไซต์
 คู่มือ/แนวทำงฯ ต้องเป็นกำรแสดงแนวทำงกำรปฏิิบัติในกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพื่าะ และต้องแยกออกจำกคู่มือกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนท่ัวไป
 คู่มือ/แนวปฏิิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย เช่น 
  1) วิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท�ำกำรร้องเรียน 
  2) ขั�นตอน/วิธีกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 
  3) ส่วนงำน/เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
  4) ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร

ค์วรระวัง
 ไม่จัดท�ำคู่มือ/แนวทำงปฏิิบัติและรำยละเอียดกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต
 ไม่เผยแพร่แนวทำง/คู่มือกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 แสดงข้อมูลโดยมีปก แต่รำยละเอียดเนื�อหำไม่ครบถ้วน เช่น ขำดวิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท�ำกำรร้องเรียน ขำดระยะ
เวลำในกำรด�ำเนินกำร
 คู่์มู่อร้องเร่ยน/ร้องทุกข์้ทั�วไปิ คู่์มู่อปิระชาชนในการแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต ไม่ถือเป็นแนวปฏิิบัติกำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำมข้อค�ำถำมนี�
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



78 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O30
ช่องทางแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต

และปิระพื่ฤต่มู่ชอบ

 o แสดงช่องทำงท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงท่ัวไป เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิิบัติกำร
จัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 o สำมำรถเข้ำถ้งหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



Guidelines for OIT 79

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่องทางแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ตและปิระพื่ฤต่มู่ชอบ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องมีวิธีกำรท่ีง่ำย สะดวก ไม่มีขั�นตอนยุ่งยำก และไม่ก่อผล
ร้ำยกับผู้แจ้งเบำะแส (สำมำรถเก็บรักษีำข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสให้เป็นควำมลับ)
 เป็ินช่องทางออนไลน์ อยู่บนหน้าเว็บไซ้ำต์หลักข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น 
 เป็ินช่องทางข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นโดยตรง
 เป็นช่องทำงส�ำหรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตโดยเฉพำะ แยกต่างหากจำากช่องทางแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนทั�วไปิ หร่อ
ช่องทางการรับฟังค์วามูค่์ดเห็นตามูข้้อ O32
 ควรมีควำมสอดคล้องต่อเน่ืองกับแนวปฏิิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตท่ีก�ำหนดไว้ในข้อ O29

ค์วรระวัง
 ไมู่มู่ช่องทางให้แจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ตบนเว็บไซ้ำต์หลักข้องหน่วยงาน 
 แสดงช่องทางอ่�นๆ ซึ้ำ�งเป็ินช่องทางท่�ไมู่สามูารถิ่รักษาข้้อมููลข้องผู้แจ้ำงเบาะแสให้เป็ินค์วามูลับได้ เช่น Q&A  
Webboard ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น
 แสดงช่องทำงท่ีให้ประชำชนแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเร่ืองอ่ืนๆ ซ่้งไมู่ใช่ช่องทางแจ้ำงร้องเร่ยนการทจุำร่ตโดยเฉพื่าะ
 แสดงช่องทำงท่ีไมู่ใช่ช่องทางแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนทุจำร่ตข้ององค์์กรปิกค์รองสว่นท้องถ่ิ่�นโดยตรง เช่น ช่องทำงแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนกำรุทจริตผ่ำนศูนย์ด�ำรงธรรม
 นำาเสนอเพ่ื่ยงแผนภาพื่ว่ธ่การแจ้ำงเร่�องร้องเร่ยนทุจำร่ตทางช่องทางต่างๆ แต่ไม่แสดงช่องทำงส�ำหรับแจ้งเร่ือง 
ร้องเรียนกำรทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนโดยตรง
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O31

ข้้อมููลเช่งสถ่ิ่ต่
เร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต

และปิระพื่ฤต่มู่ชอบ
ปิระจำำาปีิ

 o แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
 o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ยกตัวอย่ำงเช่น 
จ�ำนวนเร่ือง เร่ืองท่ีด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่ืองร้องเรียน)
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ไม่มีเร่ืองร้องเรียน ไม่มีเร่ืองร้องเรียน ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

2564

2564

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2564 2563 2564
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเช่งสถ่ิ่ต่เร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ตและปิระพื่ฤต่มู่ชอบปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างน้อย 6 
เด่อนแรกข้องปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (อำจแสดงข้อมูลเป็นรำยเดือน/รำยไตรมำส/รอบ 6 เดือน)
  มีรำยละเอียดแสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน เช่น จ�ำนวนเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตท่ีได้รับแจ้ง 
จ�ำนวนเร่ืองท่ีด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวนเร่ืองท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร เป็นต้น โดยอำจจัดท�ำในรูปแบบตำรำงแสดง
ข้อมูลเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถอ่ำนได้โดยง่ำย
  กรณ่ท่�ไมู่มู่เร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต ต้องจัดท�ำข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบด้วย โดยระบุว่า “ไมู่มู่
เร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต”

ค์วรระวัง
 ไม่แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตฯ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ท�ำให้ไม่อำจทรำบว่ำ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่มีเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตฯ ใดๆ เลย หรือไม่ได้จัดท�ำข้อมูลตำมข้อค�ำถำมนี� 
 ไมู่แสดงข้้อมููลค์วามูก้าวหน้าข้องการจัำดการเร่�องร้องเร่ยนการทุจำร่ต ท�ำให้ไม่อำจทรำบได้ว่ำ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตเสร็จสิ�นแล้วจ�ำนวนก่ีเร่ือง หรือคงเหลือเร่ีองท่ียังไม่ได้ด�ำเนินกำรจ�ำนวน 
ก่ีเร่ือง
 แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตฯ ของปีงบประมำณก่อน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O32
ช่องทางการรับฟัง

ค์วามูค่์ดเห็น

 o แสดงช่องทำงท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อ 
กำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีหรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์
 o สามูารถิ่เข้้าถึิ่งหร่อเช่�อมูโยงไปิยังช่องทางข้้างต้นได้จำากเว็บไซ้ำต์
หลักข้องหน่วยงาน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่องทางการรับฟังค์วามูค่์ดเห็น

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น หมำยถ้ง ช่องทำงท่ีใช้ส�ำหรับให้ประชำชนได้แสดงค์วามูค่์ดเห็นต่อการดำาเน่นงานตามู
อำานาจำหน้าท่�หร่อภารก่จำองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น หรือแจ้งข้อมูลท่ัวไปใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับทรำบ เช่น 
ต้องกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรับปรุงกำรให้บริกำร/กำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีหรือตำมภำรกิจให้ดียิ่งข้�น 
เป็นต้น
 ต้องเป็ินช่องทางออนไลน์ ท่�สามูารถิ่เข้้าถึิ่งหร่อเช่�อมูโยงได้จำากเว็บไซ้ำต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค์วรระวัง
 ไม่แสดง/ไม่มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
 ต้องไม่ใช่ช่องทำงเดียวกับกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นท่ีน�ำมำแสดงไม่ใช่ช่องทำงออนไลน์ เป็นกำรระบุข้อมูล/วิธีรับฟังควำมคิดเห็นในช่องทำงอ่ืนๆ 
เช่น กล่องรับฟังควำมคิดเห็น ณ ท่ีท�ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ส�ำหรับส่งจดหมำย 
เป็นต้น
 แบบสอบถำมควำมพ้งพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร ไม่ใช่ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมข้อค�ำถำมนี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O33
การเปิิดโอกาส

ให้เก่ดการมู่ส่วนร่วมู

 o แสดงกำรด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมท่ีแสดงถ้งกำรเปิดโอกำสให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจของ 
หน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด�ำเนินกำร ร่วมแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เ
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเปิิดโอกาสให้เก่ดการมู่ส่วนร่วมู

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องแสดงกำรด�ำเนินกำรหรือกำรจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มี 
ส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่�ได้ดำาเน่นการในปิีงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564  
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  กำรมีส่วนร่วมกับกำรด�ำเนนิงำนขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน เช่น ไดร่้วมวำงแผน ร่วมด�ำเนนิกำร ร่วมแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น
  กำรด�ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ต้องเป็นกำรด�ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้ด�ำเนินกำรจัดข้�นเอง เช่น ลงพื�นท่ีรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนในกำรจัดท�ำแผนต่ำงๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกำศรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนต่อร่ำงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติตำมหน้ำท่ีและอ�ำนำจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น
  ต้องแสดงภำพประกอบ พร้อมค�ำบรรยำยข้อมูลกำรด�ำเนินกิจกรรม เช่น ช่ือกิจกรรม วัน เวลำและสถำนท่ี 
วัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินกำร  กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วม เป็นต้น
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมำยควำมรวมถ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หน่วยงำน
ของรัฐอ่ืน ภำคเอกชน ประชำชน

ค์วรระวัง
 กำรด�ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีน�ำมำแสดง ไมู่ใช่ก่จำกรรมูท่�ส่งเสร่มูให้เก่ดการมู่ส่วนร่วมูในการดำาเน่นงานตามูภารก่จำ 
ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น
 แสดงข้้อมููลเพ่ื่ยงรปูิภาพื่ข้องการดำาเน่นก่จำกรรมู แตไ่มู่มู่เน่�อหาเก่�ยวกับก่จำกรรมู วันและเวลำท่ีจัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำ
หมำยท่ีเข้ำร่วม เป็นต้น
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ข้้อแนะนำ�ก�รเปิิดเผยข้้อมููลส�ธ�รณะ
ตั้วช่ิ�วัดท่ี่� 10 : กำรป้องกันกำรทุี่จร่ต้

ตัวช่�วัดย่อยท่� 10.1 การดำาเน่นการเพ่ื่�อป้ิองกันการทุจำร่ต
เจำตจำำานงสุจำร่ตข้องผู้บร่หาร

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O34
เจำตจำำานงสุจำร่ต
ข้องผู้บร่หาร

 o แสดงเนื�อหำเจตนำรมณ์หรือค�ำม่ันว่ำจะปฏิิบัติหน้ำท่ีและบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
 o ด�ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : เจำตจำำานงสุจำร่ตข้องผู้บร่หาร

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงเนื�อหำเจำตนารมูณ์หร่อค์ำามัู�นว่าจำะปิฏ่ิบัต่หน้าท่�และบร่หารหน่วยงานอย่างซ่้ำ�อสัตย์สุจำร่ต โปิร่งใส และเป็ินไปิ
ตามูหลักธรรมูาภ่บาล
 เป็นกำรแสดงเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บร่หารสูงสุดค์นปัิจำจุำบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  กรณีผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระ พ้นจำกต�ำแหน่ง หรืออยู่ระหว่ำงกำร
เลือกตั�ง ให้ผู้ท่ีปฏิิบัติหน้ำท่ีแทนผู้บริหำรสูดสุดในขณะนั�นเป็นผู้ลงนำมประกำศเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหำร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่จ�ำเป็นต้องจัดท�ำเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหำรข้�นใหม่ทุกปี หำกไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงผู้
บริหำรสูงสุด หรือผู้บริหำรสูงสุดยังไม่ได้มีควำมประสงค์จะเปล่ียนแปลงเนื�อหำในประกำศเจตจ�ำนงสุจริต
 จะจัดท�ำเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหำร เป็นภำษีำอังกฤษีหรือไม่ก็ได้ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด�ำเนินกำรย่อม
ช่วยเสริมสร้ำงควำมเช่ือม่ันและภำพลักษีณ์ด้ำนควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก่ชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำสืบค้น
ข้อมูลของหน่วยงำน/ติดต่อรับบริกำร

ค์วรระวัง
 ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหำรทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 แสดงข้อมูลเจตจ�ำนงสุจริตของผู้บร่หารท่�หมูดวาระ/พ้ื่นจำากตำาแหน่งแล้ว
 แสดงข้อมูลของผู้บริหำรอ่ืน ท่ีไมู่ใช่ผู้บร่หารสูงสุดขององคกรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 เจตจ�ำนงท่ีน�ำเสนอ ไมไ่ด้แสดงใหเ้ห็นถ้งค�ำม่ันว่ำจะบรหิำรองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินอยำ่งซ้ำ่�อสัตย์สุจำร่ต มู่ค์วามูโปิร่งใส  
เป็ินไปิตามูหลักธรรมูาภ่บาล
 ห้ำมตอบดว้ย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O35 การมู่ส่วนร่วมูข้องผู้บร่หาร

 o แสดงกำรด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมท่ีแสดงถ้งกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้บร่หารสูงสุดค์นปัิจำจุำบัน
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถ้งกำรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
โปร่งใส
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การมู่ส่วนร่วมูข้องผู้บร่หาร

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  แสดงข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้บร่หารสูงสุดค์นปัิจำจุำบัน ในการดำาเน่นการ/ก่จำกรรมูท่�แสดงให้เห็นถึิ่งการให้ 
ค์วามูสำาคั์ญกับการปิรับปิรุง พัื่ฒนา และส่งเสร่มูหน่วยงานด้านคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส บนเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
  เป็นกำรด�ำเนินกำร/กิจกรรมท่ีจัำดขึ้�นในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564
  เป็นกำรด�ำเนินกำร/กิจกรรมมู่วัตถุิ่ปิระสงค์์ในการพัื่ฒนาด้านคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสข้ององค์์กรปิกค์รอง 
ส่วนท้องถ่ิ่�น
  ต้องเป็นกำรด�ำเนนิกำร/กจิกรรมท่ีองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นจัำดขึ้�นเอง ไม่ใช่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของหน่วยงำนอ่ืน
  ผู้บร่หารสูงสุดข้องหน่วยงานต้องเข้้าร่วมูก่จำกรรมูนั�นด้วย โดยต้องอธิบำยว่ำผู้บริหำรสูงสุดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั�นอยำ่งไร เช่น กำรเข้ำร่วมโครงกำรฝ่กึอบรมคณุธรรมจรยิธรรมปอ้งกันผลประโยชนทั์บซ้อนของผู้บริหำรและบคุลำกรของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน กำรแสดงเจตจ�ำนงสจุริตในกำรบรหิำรงำนและรว่มปฏิิญำณตนแสดงเจตนำรมณต้์ำนทุจริตของ
ผู้บริหำรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  กรณ่ผู้บร่หารสูงสุดข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น ดำารงตำาแหน่งค์รบวาระ/พื่้นจำากตำาแหน่ง/อยู่ระหว่าง 
การเล่อกตั�ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจน�ำเสนอข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ดังนี�
   1) กรณีท่ีได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก่อนท่ีผู้บริหำรสูงสุดพ้นจำกต�ำแหน่ง สำมำรถน�ำเสนอข้อมูล 
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรคนดังกล่ำวได้ (โดยชี�แจงในช่อง “ค์ำาอธ่บายเพ่ื่�มูเต่มู” ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี�ในระบบ ITAS)
   2) กรณีท่ีได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมหลังจำกท่ีผู้บริหำรสูงสุดพ้นจำกต�ำแหน่ง ให้น�ำเสนอข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้ท่ีปฏิิบัติรำชกำรแทนผู้บริหำรสูดสุดในขณะนั�นได้ (โดยชี�แจงในช่อง “ค์ำาอธ่บายเพ่ื่�มูเต่มู” ในกำรตอบข้อค�ำถำมนี�ใน
ระบบ ITAS)

ค์วรระวัง
 น�ำเสนอข้อมูลก่จำกรรมูท่�ไมู่เก่�ยวข้้องกับการพัื่ฒนาคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
กิจกรรมตักบำตร กิจกรรมรดน��ำด�ำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมถวำยพระพร กิจกรรมตู้ปันสุข
 น�ำเสนอข้อมูลก่จำกรรมูท่�องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นไมู่ได้จัำดขึ้�นเอง หรือไปเข้ำร่วมกิจกรรมของหน่วยงำนอ่ืน
 ไมู่แสดงข้้อมููลให้ทราบว่าผู้บร่หารมู่ส่วนร่วมูอย่างไร เช่น มีแต่รูปภำพ หรือข้าดการอธ่บายข้้อมููลของกำรด�ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงชัดเจนว่ำด�ำเนินกำรอย่ำงไร เม่ือใด ท่ีไหน
 น�ำเสนอข้้อมููลก่จำกรรมูท่�จัำดขึ้�นในปีิงบปิระมูาณอ่�น
 กำรแสดงข้อมูลเฉพำะประกำศ เช่น ประกำศเร่ืองนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประกำศหลักเกณฑ์์และคณะ
กรรมกำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้ำนคุณธรรม ไม่ถือเป็นกำรแสดงถ้งกำรมีส่วมร่วมของผู้บริหำรตำมข้อค�ำถำมนี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O36
การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต

ปิระจำำาปีิ

 o แสดงผลการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงของกำรด�ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิิบัติหน้ำท่ีท่�อาจำก่อให้เก่ดการทุจำร่ตหร่อก่อให้เก่ดการขั้ดกันระหว่าง
ปิระโยชน์ส่วนตนและผลปิระโยชน์ส่วนรวมูของหน่วยงำน 
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุการณ์ค์วามูเส่�ยง
และระดับข้องค์วามูเส่�ยง มูาตรการและการดำาเน่นการในการบร่หาร
จัำดการค์วามูเส่�ยง เป็นต้น
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างแบบฟอร์มูรายงาน/แผนการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตปิระจำำาปีิ)
การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตข้อง ....(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น).... ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต

ท่� โค์รงการ
/ก่จำกรรมู

ปิระเด็น/
ขั้�นตอน/

กระบวนการ
ดำาเน่นงาน

เหตุการณ์
ค์วามูเส่�ยง

ท่�อาจำ
จำะเก่ดข้ึ�น

ปิัจำจำัยเส่�ยงท่�
อาจำมู่ผล

กระทบ/กระตุ้น
ให้เก่ดการทุจำร่ต

การ
ค์วบคุ์มู/
ระเบ่ยบ

ท่�
เก่�ยวข้้อง

ปิระเมู่นระดับข้องค์วามูเส่�ยง มูาตรการ
ปิ้องกัน

เพื่่�อไมู่เก่ด
การทุจำร่ต

ตัว
ช่�วัด
ผล

สำาเร็จำ
ไมู่มู่ ตำ�า

มูาก

ตำ�า กลาง สูง สูง 

มูาก

สูง

สุด

1 โปรดระบุ
ชื่อ
โครงกำร
(ถ้ำมี)

กำรยักยอกเงิน
ค่ำธรรมเนียม
เก็บขนขยะ
มูลฝ่อย

มีเจ้ำหน้ำที่
ที่จัดเก็บ
ค่ธรรมเนียม
จ�ำนวนน้อย
โดยให้
รับผิดชอบ
ตั�งแต่เริ่ม
วำงแผน
เส้นทำงเดินรถ 
เตรียมใบเสร็จ
รับเงิน
ออกใบเสร็จ 
รวบรวม
รวมทั�งน�ำส่ง
เงินล่ำช้ำ

1.ผู้บังคับบัญชำ
ขำดกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด 
ไว้วำงใจ
2.ขำดกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ี
ระหว่ำง
กำรรับเงิน
และรวบรวมเงิน
3.เจ้ำหน้ำที่มี
ปัญหำทำงกำร
เงิน

กฎหมำย,
ระเบียบ,
ข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง 
หนังสือ 
ค�ำส่ังกำร
ต่ำงๆ 
(โปรด
ระบุช่ือ)

1. ผู้บังคับ
บัญชำมีกำร
ควบคุม และ
ติดตำม
กำรท�ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด
มีกำรสอบทำน
และก�ำชับให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิิบัติ
ตำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ด�ำเนินกำร
จัดหำเจ้ำหน้ำที่
มำปฏิิบัติหน้ำที่
เพิ่มหรือมี
กำรมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่
ผู้อื่นมำช่วย
ปฏิิบัติงำน
เก็บ
ค่ำธรรมเนียม

จ�ำนวน
เร่ือง
ร้อง
เรียน
เก่ียว
กับกำร
ยักยอก
เงิน

2 กำรขออนุมัติ/
อนุญำต

........

3 กระบวนกำร
จัดซื�อจัดจ้ำง

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบประเมินควำมเสี่ยง ......................... 
ช่ือผู้รำยงำน.......................................................................
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องน�ำรำยงำน/แผนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตประจ�ำปีไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ต้องมีกำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 อย่ำงน้อยดังนี�
  ก�ำหนดเหตกุำรณ์/พฤติกำรณ์/ประเด็น/กระบวนงำนท่ีมีโอกำสในกำรท่ีจะก่อให้เกิดควำมเส่ียงกำรทุจริตหรือควำม
เส่ียงในกำรท�ำงำนท่ีมีลักษีณะผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ก�ำหนดปัจจัยเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดกำรทุจริต
  ก�ำหนดระดับควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดกำรทุจริต
  กำาหนดมูาตรการ/ก่จำกรรมู/งานท่�มู่ลักษณะเป็ินแนวทางป้ิองกัน/แก้ไข้เหตุการณ์การทุจำร่ตดังกล่าว
 อำจจ�ำแนกระดับควำมเส่ียงกำรทุจริตออกเป็น 3 - 7 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
“สูงสุด สูงมำก สูง ปำนกลำง ต�่ำ ต�่ำมำก ไม่มีควำมเส่ียง”
 ท�ำกำรประเมินระดับควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมท่ีได้ก�ำหนดประเด็นไว้
 สำมำรถก�ำหนดจ�ำนวนประเด็น/เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมควำมเหมำะสมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรศ้กษีำ “คู่มือแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตและแนวทำงกำรจัดทำมำตรกำร
ป้องกันควำมเส่ียงกำรทุจริต” ของสำนักงำน ป.ป.ท. ประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง14

ค์วรระวัง
 ต้องเป็ินการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตโดยเฉพื่าะ (รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยใน/กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง โดยท่ัวไป ไม่ใช่กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมควำมมุ่งหมำยของข้อค�ำถำมนี�)
 น�ำรำยงำนควำมเส่ียงกำรทุจริตของปีงบประมำณอ่ืนมำแสดงบนเว็บไซต์
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14 กำรให้บริกำร หมำยถ้ง กำรให้บริกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีหรือภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน ส�ำหรับหน่วยงำนท่ีมีกำรปฏิิบัติงำนหรือ 
กำรให้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O37
การดำาเน่นการ

เพ่ื่�อจัำดการค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต

 o แสดงการดำาเน่นการหร่อก่จำกรรมูท่�แสดงถึิ่งการจัำดการ 
ค์วามูเส่�ยงข้องการดำาเน่นงานในกรณ่ท่�อาจำก่อให้เก่ดการทุจำร่ต 
หร่อก่อให้เก่ดการข้ัดกันระหว่างปิระโยชน์ส่วนตนและปิระโยชน์ 
ส่วนรวมูข้องหน่วยงาน 
 o เป็นกิจกรรมหรือกำรด�ำเนินกำรท่ีสอดค์ล้องกับมูาตรการหร่อการ
ดำาเน่นการเพ่ื่�อบร่หารจัำดการค์วามูเส่�ยงตามูข้้อค์ำาถิ่ามู O36
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

(ตัวอย่างการรายงานการดำาเน่นการเพ่ื่�อจัำดการค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต)
ผลการดำาเน่นการเพ่ื่�อจัำดการค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต ข้อง ....(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น)....

ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (รอบ 6 เด่อน)

ช่�อโค์รงการ/ก่จำกรรมู (โปรดระบุถ้ำมี)

ปิระเด็น/ข้ั�นตอน/กระบวนการดำาเน่นงาน กำรยักยอกเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝ่อย

เหตุการณ์ค์วามูเส่�ยงท่�อาจำจำะเก่ดข้ึ�น มีเจ้ำหน้ำที่ที่จัดเก็บค่ำธรรมเนียมไม่กี่คน ให้รับผิดชอบตั�งแต่เริ่มวำงแผน
เส้นทำง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั�งน�ำส่งเงินล่ำช้ำ

มูาตรการปิ้องกันเพื่่�อไมู่เก่ดการทุจำร่ต 1. ผู้บังคับบัญชำมีกำรควบคุม และติดตำมกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิด 
มีกำรสอบทำนและก�ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
2. ด�ำเนินกำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่มำปฏิิบัติหน้ำที่เพิ่มหรือมีกำรมอบหมำยเจ้ำ
หน้ำที่ผู้อื่นมำช่วยปฏิิบัติงำนเก็บค่ำธรรมเนียม

ระดับข้องค์วามูเส่�ยง สูงสุด

สถิ่านการณ์ดำาเน่นการจำัดการค์วามูเส่�ยง  ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร
 เฝ่้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง
 เริ่มด�ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งข้�น
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................

รายละเอ่ยดข้้อมููลการดำาเน่นงาน จัดท�ำค�ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ไปช่วยรำชกำรด้ำนงำนจัดเก็บค่ำธรรมเนียมฯ 
เพิ่มเติม

ตัวช่�วัด จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรยักยอกเงินค่ำธรรมเนียม

ผลการดำาเน่นงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน 

สังกัด

วันเด่อนปิีท่�รายงาน
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำาเน่นการเพ่ื่�อจัำดการค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ต

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  เม่ือประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมข้อค�ำถำม O36 แล้วเสร็จ และทรำบถ้งระดับควำมเส่ียงดังกล่ำวแต่ละประเด็น 
ท่ีก�ำหนดไว้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมู่การดำาเน่นการตามูมูาตรการเพ่ื่�อปิ้องกันไมู่ให้เก่ดการทุจำร่ตด้วย 
ว่ธ่การต่างๆ เพ่ื่�อจัำดการค์วามูเส่�ยงท่�อาจำเก่ดการทุจำร่ตตามูข้้อ O36
 กำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันเพ่ือไม่เกิดกำรทุจริต/เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ท่ีก�ำหนดไว้ ต้องมู่ค์วามูสอดค์ล้องกับจำำานวนปิระเด็น/ขั้�นตอน/กระบวนการดำาเน่นงาน/และเหตุการณ์ค์วามูเส่�ยง 
ท่�อาจำจำะเก่ดขึ้�นตามูข้้อ O36 ยกตัวอย่ำงเช่น ก�ำหนดกลไกกำรปฏิิบัติงำนเพ่ือลดควำมเส่ียงกำรทุจริต กำรให้ควำมรู้เร่ือง 
กำรป้องกันกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีโอกำสเส่ียงจะเกิดข้�นในองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 สำมำรถจัดท�ำในรูปแบบของประกำศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเพ่ือจัดกำร 
ควำมเส่ียงกำรทุจริตก็ได้  
 ต้องเป็นรำยละเอียดข้อมูลท่ีแสดงการดำาเน่นการในรอบ 6 เด่อน ข้องปิีงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 (ตั�งแต่เดือน 
ตุลำคม 2563 ถ้งเดือนมีนำคม 2564)

ค์วรระวัง
 มีกำรประเมนิควำมเส่ียงและจดัท�ำมำตรกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทจุริต ตำมมำตรฐำนขอ้ O36 แตร่ำยละเอยีด 
ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร แต่อย่ำงใด
 กรณ่ไมู่มู่ข้้อมููลการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุจำร่ตปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 หร่อแสดงข้้อมููลไมู่เป็ินไปิตามู
หลักเกณฑ์์ตามูข้้อ O36 ท่�ปิรึกษาจำะไมู่สามูารถิ่พ่ื่จำารณตรวจำปิระเมู่นในข้้อ O37 ได้ว่ามู่ค์วามูสอดค์ล้องกันอย่างไร 
จึำงไมู่ได้ค์ะแนนในข้้อน่�
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



94 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O38 การเสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กร

 o แสดงกำรด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมท่ีแสดงถ้งกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม  
ในกำรปฏิิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

การเสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กร
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กร

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องเป็นโค์รงการ/ก่จำกรรมูท่�เสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กรให้เจ้ำาหน้าท่�ข้องหน่วยงานมู่ทัศนค์ต่ ค่์าน่ยมู ในการปิฏ่ิบัต่งาน 
อย่างซ่้ำ�อสัตย์สุจำร่ต 
 เป็นโครงกำร/กิจกรรม/งำนท่ีองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นเป็ินผู้จัำดเอง และได้ดำาเน่นการในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 
และด�ำเนินกำรเสร็จสิ�นแล้ว รวมทั�งต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 อำจจัดท�ำในรูปแบบรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรม/งำน โดยอำจจะเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหรือไม่ก็ได้ แต่อย่ำงน้อย 
ต้องมีรูปภำพท่ีแสดงให้เห็นว่ำได้ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเสร็จสิ�นแล้ว และน�ำแสดงบนเว็บไซต์อย่ำงน้อยจ�ำนวน  
1 โครงกำร/กิจกรรม/งำน ซ่้งต้องมู่ข้้อมููลท่�แสดงให้เห็นว่ามู่การดำาเน่นการอย่างไร ท่�ไหน เมู่�อไร
 โครงกำรตัวอยำ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินกำร เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิิบัติงำน โครงกำรยกย่องผู้ปฏิิบัติงำน 
ท่ีมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตบริกำรประชำชนดีเด่น เป็นต้น

ค์วรระวัง
 น�ำโครงกำร/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปร่วมงำนกับหน่วยงำนอ่ืนมำตอบ
 โค์รงการ/ก่จำกรรมู/งานสง่เสร่มูวฒันธรรมูปิระเพื่ณ่ทอ้งถ่ิ่�น และก่จำกรรมูทางศาสนา (ทำาบุญตักบาตร ปิฏ่ิบัต่ธรรมู  
นั�งสมูาธ่) ท่�ไมู่สอดค์ล้องกับหลักการข้องข้้อค์ำาถิ่ามู O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีทัศนคติค่ำนิยมในกำรปฏิิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต
 ใช้โครงกำร/กิจกรรมท่ีด�ำเนินกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรภำยนอก/ประชำชนในพื�นท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินมำตอบ
 น�ำโครงกำร/กิจกรรม/งำนในปีงบประมำณอ่ืนมำตอบ
 แสดงรำยงำนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีแต่ช่ือโครงกำร/กิจกรรม แต่ไม่มีข้อมูลรำยละเอียดใน 
กำรจัดกิจกรรมว่ำด�ำเนินกำรอย่ำงไร ท่ีไหน เม่ือไร
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



96 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O39 แผนปิฏ่ิบัต่การป้ิองกันการทุจำร่ต

 o แสดงแผนปฏิิบัติกำรท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
 o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ ช่วงเวลำด�ำเนินกำร เป็นต้น
 o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้าเว็บไซ้ำต์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นตามูข้้อ O39 (รูปิท่� 1-2)
รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 1

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 2

แผนป้ิองกันการทุจำร่ต

2564
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ว่ธ่การนำาข้้อมููลจำากระบบ e-PlanNACC มูาแสดงตามูข้้อ O39 (รูปิท่� 3-4)

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 3

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 4

ขั้�นตอนการเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC 
เพ่ื่�อนำาข้้อมููลมูาแสดงบนเว็บไซ้ำต์

องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น (รูปิภาพื่ 3-4)
1. เข้ำระบบ e-PlanNACC หรอื http://e-plan.nacc.go.th  
โดย Username และ Password ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งนั�น ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 3
2. เข้ำไปเมนู “พิมพ์แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต” 
เลือกปีท่ีต้องกำรจะพิมพ์ กรอกช่ือ-สกุล ผู้ออกรำยงำน  
ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 4
3. ด�ำเนินกำรกดปุ่ม Export pdf จะปรำกฏิไฟล์  
“แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ ..(ช่ือ อปท.)..”  
ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 2
4. น�ำไฟล์แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไปแสดงไว้ 
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดังรูปภำพตัวอยำ่ง
หมำยเลข 1



98 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนปิฏ่ิบัต่การป้ิองกันการทุจำร่ต

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องน�ำ “แผนปิฏ่ิบัต่การป้ิองกันการทุจำร่ต พื่.ศ. 2564” แสดงไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอำจ
ด�ำเนินกำรดังนี�
  นำาไฟล์แผนปิฏ่ิบัต่การปิ้องกันการทุจำร่ตท่ีได้จำกกำร Export pdf จำกระบบ e-PlanNACC มูาแสดงไว้ 
บนเว็บไซ้ำต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 1-2 (วิธีกำรน�ำข้อมูลจำกระบบ e-PlanNACC 
มำแสดงตำม O39 (รูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 3-4))
  หรือ
  สำมำรถใช้เล่มแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต พ.ศ. 2561-2564 หรือ พ.ศ. 2562-2564 ท่ีผ่ำนเกณฑ์์มำตรฐำนแล้ว  
มำแสดงไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งนั�นได้เช่นเดียวกัน 
  โครงกำร/กิจกรรมท่ีปรำกฏิตำมแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต จะต้องมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้อง/เช่ือมโยง
กับกำรตอบข้อ O40 รำยงำนกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ�ำปี รอบ 6 เดือน

ค์วรระวัง
 ห้ำมน�ำ url ของระบบ e-PlanNACC มำตอบโดยตรง เน่ืองจำกประชำชนท่ัวไปไม่สำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลได้
 ไม่เปิดเผยแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ขำดกำรปรับปรุงแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตให้เป็นปัจจุบัน 
 แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไม่ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 Export ไฟล์นำมสกุล .pdf จำกระบบ e-PlanNACC เป็นไฟล์แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตช่วงปีอ่ืนมำแสดง 
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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100 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O40
รายงานการกำากับต่ดตามูการ
ดำาเน่นการป้ิองกันการทุจำร่ต

ปิระจำำาปีิ รอบ 6 เด่อน

 o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตตำมข้อ O39 
 o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด�ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้
ด�ำเนินงำน เป็นต้น
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้าเว็บไซ้ำต์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นตามูข้้อ O40 (รูปิท่� 1-3)
รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 1

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 2

2564

2564

2564
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 3

ว่ธ่การนำาข้้อมููลจำากระบบ e-PlanNACC มูาแสดงตามูข้้อ O40 (รูปิท่� 4-6)

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 4

ขั้�นตอนการเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC 
เพ่ื่�อนำาข้้อมููลมูาแสดงบนเว็บไซ้ำต์

องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น (รูปิท่� 4-6)
1. เข้ำระบบ e-PlanNACC หรือ http://e-plan.nacc.go.th  
โดย Username และ Password ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งนั�น ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 4
2. คลิกท่ีเมนู “ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนรำย อปท.” 
เลือกปี 2564 และรอบ 6 เดือน” ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 5  
และกดปุ่ม Export pdf จะปรำกฏิไฟล์ดังรูปภำพตัวอย่ำง
หมำยเลข 2
3. คลิกท่ีเมนู “ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน” เลือกปี 2564 และ
รอบ 6 เดือน โดยระบุปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ช่ือ สกุล  
ต�ำแหน่งผู้รำยงำนในช่อง ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 6 และ
กดปุ่ม Export pdf จะปรำกฏิไฟลดั์งรูปภำพตวัอยำ่งหมำยเลข 3
4. น�ำไฟล์หรือข้อมูลจำกเมนูดังกล่ำวหรือจำกกำร Export pdf 
ทั�งหมดรวบรวมและนำไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 1

2564

ก่จำกรรมูในรูปิแบบฝึ่กอบรมูไมู่สามูารถิ่ดำาเน่นการได้ เน่�องจำาก Covid - 19



102 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ว่ธ่การนำาข้้อมููลจำากระบบ e-PlanNACC มูาแสดงตามูข้้อ O40 (รูปิท่� 4-6)

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 5

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 6
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำากับต่ดตามูการดำาเน่นการป้ิองกันการทุจำร่ตปิระจำำาปีิ รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ผู้บริหำรต้องมีกำรก�ำกับติดตำมให้มีกำรด�ำเนินกำรและขับเคล่ือนแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และรำยงำนผลฯ 
ในระบบ e-PlanNACC
 ต้องมีข้อมูลรำยละเอียดของควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินกำรในแต่ละโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม และรำยละเอียด 
งบประมำณ ในกำรด�ำเนินกำร 
 กำรแสดงข้อมูลตำมข้อค�ำถำม O40 สำมำรถน�ำข้อมูลจำกระบบ e-PlanNACC มำแสดง ได้ดังนี�
  น�ำไฟล์เอกสำรจำกเมน ู“ภำพรวมของกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนรำย อปท.” และ “ผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผน” ท่ีได้
จำกกำร Export pdf มำรวบรวมและไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 
1-3   (วิธีกำรน�ำข้อมูลจำกระบบ e-PlanNACC มำแสดงตำมข้อ O40 (รูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 4-6)) 
  หรือ 
  น�ำข้อมูลจำกเมนู “ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนรำย อปท.” และ “ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน” มำประกอบ
จัดท�ำเล่มรำยงำนผลกำรก�ำกบัติดตำมกำรด�ำเนนิกำรป้องกันกำรทุจริตประจ�ำป ีรอบ 6 เดือน และน�ำรำยงำนผลฯ ดังกล่ำว
ไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เช่นเดียวกัน 
 โครงกำร/กิจกรรมท่ีปรำกฏิในรำยงำนผลฯ จะต้องสอดคล้อง/เช่ือมโยงกับกำรตอบข้อค�ำถำม O39 แผนปฏิิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต

ค์วรระวัง
 ห้ำมน�ำ url ของระบบ e-PlanNACC มำตอบโดยตรง เน่ืองจำกประชำชนท่ัวไปไม่สำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลได้
 ไม่แสดงรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2564 รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ไม่รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตให้เป็นปัจจุบัน 
 แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไม่ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 Export ไฟล์นำมสกุล .pdf จำกระบบเป็นไฟล์แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตช่วงปีอ่ืนมำแสดง
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



104 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O41
รายงานผลการดำาเน่นการ
ป้ิองกันการทุจำร่ตปิระจำำาปีิ

 o แสดงผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด�ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรด�ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
 o ใช้รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้าเว็บไซ้ำต์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นตามูข้้อ O41 (รูปิท่� 1-3)
รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 1

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 2
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 3

“ค์วรระบุปัิญหา และข้้อเสนอแนะด้วย”



106 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ว่ธ่การนำาข้้อมููลจำากระบบ e-PlanNACC มูาแสดงตามูข้้อ O41 (รูปิท่� 4-6)

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 4

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 5

ขั้�นตอนการเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC 
เพ่ื่�อนำาข้้อมููลมูาแสดงบนเว็บไซ้ำต์

องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น (รูปิท่� 4-6)

1. เข้ำระบบ e-PlanNACC หรือ http://e-plan.nacc.go.th  
โดย Username และ Password ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งนั�น ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 4
2. คลิกท่ีเมนู “ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนรำย อปท.” 
เลือกปี 2563 และรอบ 12 เดือน” ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 
5 และกดปุ่ม Export pdf จะปรำกฏิไฟล์ดังรูปภำพตัวอย่ำง
หมำยเลข 2
3. คลิกท่ีเมนู “ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน” เลือกปี 2563 และ
รอบ 12 เดือน โดยระบุปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ช่ือ สกุล 
ตำแหน่งผู้รำยงำนในช่อง ดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 6 และ
กดปุ่ม Export pdf จะปรำกฏิไฟลดั์งรูปภำพตวัอยำ่งหมำยเลข 3

4. น�ำไฟล์หรือข้อมูลจำกเมนูดังกล่ำวหรือจำกกำร Export pdf 

ทั�งหมดรวบรวมและนำไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินดังรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 1
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ตัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิภาพื่ตัวอย่างหมูายเลข้ 6

ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำาเน่นการป้ิองกันการทุจำร่ตปิระจำำาปีิ

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ผู้บริหำรต้องมีกำรก�ำกับติดตำมให้มีกำรด�ำเนินกำรและขับเคล่ือนแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และรำยงำนผลฯ 
ในระบบ e-PlanNACC
 มีกำรแสดงข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด�ำเนินกำร เช่น ผลกำรด�ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
 กำรแสดงข้อมูลตำมข้อค�ำถำม O41 สำมำรถน�ำข้อมูลจำกระบบ e-PlanNACC มำแสดง ได้ดังนี� 
  น�ำไฟล์เอกสำรจำกเมนู “ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนรำย อปท.” และ “ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน” ท่ีได้
จำกกำร Export pdf มำรวบรวมและไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมรูปภำพตัวอย่ำงหมำยเลข 
1-3 (วิธีกำรน�ำข้อมูลจำกระบบ e-PlanNACC มำแสดงตำมข้อ O41 (รูปภำพตัวอย่ำงท่ี 4-6)) หรือ
  น�ำข้อมูลจำกเมนู “ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนรำย อปท.” และ “ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน” 
มำประกอบจัดท�ำเล่มรำยงำนผลกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ�ำปี รอบ 12 เดือน และน�ำรำยงำน
ผลฯ ดังกล่ำวไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เช่นเดียวกัน

ค์วรระวัง
 ห้ำมน�ำ url ของระบบ e-PlanNACC มำตอบโดยตรง เน่ืองจำกประชำชนท่ัวไปไม่สำมำรถเข้ำถ้งข้อมูลได้
 ไม่แสดงรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2564 รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ไม่รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตให้เป็นปัจจุบัน 
 แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไม่ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 Export ไฟล์นำมสกุล .pdf จำกระบบเป็นไฟล์แผนปฏิิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตช่วงปีอ่ืนมำแสดง
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



108 แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น เพ่ื่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ตัวช่�วัดย่อย 10.2 มูาตรการภายในเพ่ื่�อป้ิองกันการทุจำร่ต15

มูาตรการส่งเสร่มูค์วามูโปิร่งใสและป้ิองกันการทุจำร่ตภายในหน่วยงาน

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O42
มูาตรการส่งเสร่มู

คุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส
ภายในหน่วยงาน

 o แสดงกำรว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่นคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีิ พื่.ศ. 2563
 o มู่ข้้อมููลรายละเอ่ยดการว่เค์ราะห์ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นท่ีเป็น 
ข้้อบกพื่ร่องหร่อจุำดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีควำมสอดคล้อง 
กับผลกำรประเมินฯ ปิระเด็นท่�จำะต้องพัื่ฒนาให้ด่ขึ้�น แนวทางการนำาผล
การว่เค์ราะห์ไปิสู่การปิฏ่ิบัต่ข้องหน่วยงาน เป็นต้น
 o มีมูาตรการเพ่ื่�อขั้บเค์ล่�อนการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส 
ภำยในหน่วยงำนให้ดีข้�น ซึ้ำ�งสอดค์ล้องตามูผลการว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่นฯ  
โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น การกำาหนดผู้รับผ่ดชอบหร่อผู้ท่�
เก่�ยวข้้อง การกำาหนดขั้�นตอนหร่อว่ธ่การปิฏ่ิบัต่ การกำาหนดแนวทาง
การกำากับต่ดตามูให้นำาไปิสู่การปิฏ่ิบัต่และการรายงานผล เป็นต้น

ตัวอย่างการแสดงข้้อมููลตามูหลักเกณฑ์์องค์์ปิระกอบข้องตัวช่�วัด O42

มูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564
...(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น)... อำาเภอ............................ จัำงหวัด.........................

1. การว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่น ITA ข้อง ..(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น).. ปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563
จำกผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ ..(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน).. พบว่ำ มีผลคะแนน 92.34 คะแนน อยู่ใน
ระดับ A ดังนี�

15 กำรเปิดเผยข้อมูลตำมตัวชี�วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ในข้อค�ำถำม O42 และ O43 นับเป็นกลไกในกำรช่วย 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์จุดท่ีต้องพัฒนำจำกผลกำรประเมิน 
ITA ในปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือก�ำหนดก�ำหนดแนวทำง และวธีิกำรด�ำเนินกำรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ใสขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินให้ดี
ยิ่งข้�น ทั�งนี� กำรเปิดเผยข้อมูลตำมตัวชี�วัดย่อยดังกล่ำว ถูกก�ำหนดให้มีค่ำคะแนนรวมกันสูงถ้งร้อยละ 10 จำกผลคะแนนเต็มของกำรประเมิน ITA 
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ตัวอย่างการแสดงข้้อมููลตามูหลักเกณฑ์์องค์์ปิระกอบข้องตัวช่�วัด O42

โดยวิเครำะห์ผลกำรประเมินแต่ละตัวชี�วัด ได้ดังนี�

ตัวช่�วัดข้องการปิระเมู่น ITA ปิระเด็นท่�ต้องแก้ไข้/ปิรับปิรุง

แบบวัดการรับรู้ข้องผู้มู่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน (IIT)

1. กำรปฏิิบัติหน้ำท่ี   98.34 คะแนน
จำกผลคะแนน IIT พบว่ำ มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเร่ือง

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร พบว่ำ บุคลำกรน�ำทรัพย์สิน

ของรำชกำรไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญำต

อีกทั�งบุคลำกรส่วนใหญ่ไม่ทรำบหรือรับรู้ถ้งวิธีกำรในกำร

ขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. กำรใช้งบประมำณ   86.22 คะแนน

3. กำรใช้อ�ำนำจ    95.70 คะแนน

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  84.32 คะแนน

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต   95.88 คะแนน

แบบวัดการรับรู้ข้องผู้มู่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก (EIT)

... ...

...

...

แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (OIT)

... ...

...

2. ข้้อเสนอแนะในการพัื่ฒนาคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564
 จำกกำรประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี................. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีได้ร่วมกันพิจำรณำเพ่ือกำหนดมำตรกำร
ในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ...(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)... ดังนี�

มูาตรการ/แนวทาง ว่ธ่การดำาเน่นการ ผู้รับผ่ดชอบ
ระยะเวลา
ดำาเน่นการ

การต่ดตามูผล

1. กำรสร้ำงฐำน
ควำมคิดกำรแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม

1.เสริมสร้ำงฐำนคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 
ในรูปแบบกำรจัดอบรม /
จัดท�ำส่ือประชำสัมพันธ์รณรงค์
2. จัดคู่มือแนวปฏิิบัติใน
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

ส�ำนักปลัดฯ ม.ค.64-มี.ค. 64 รำยงำนผลด�ำเนินกำร
ในประชุมองค์กร
ประจ�ำเดือนเมษีำยน 2564

2. .... ... ... ... ...

3. .... ... ... ... ...
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : มูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสภายในหน่วยงาน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  ต้องมีกำรแสดงมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนเว็บไซต์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีกำรแสดงรำยละเอียดข้อมูล ดังนี�
  ข้อมูลรำยงำนกำรว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่น ITA ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�นในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2563 
ในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีควรแก้ไข หรือประเด็นท่ีควรพัฒนำให้ดีข้�น โดยต้องเป็นกำรวิเครำะห์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง
   แนวทางการว่เค์ราะห์ค์วามูเช่�อมูโยงข้องค่์าค์ะแนน ITA ตัวอย่ำงเช่น
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงของค่ำคะแนนระหว่ำงแบบวัดกำรรับรู้ IIT/EIT 
กับแบบวดั OIT อำท ิหำกในแบบวดั OIT ได้คะแนนกำรเปิดเผยแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี แต่ค่ำคะแนน IIT บุคลำกร
ไม่ทรำบแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี อำจสะท้อนให้เห็นได้ว่ำ บุคลำกรไม่ให้ควำมสนใจหรือข้อมูลนั�นเข้ำถ้งได้ยำก
  การกำาหนดแนวทางในการแก้ไข้ข้้อบกพื่ร่อง หร่อข้้อเสนอแนะในการพัื่ฒนา/ปิรับปิรุงการดำาเน่นงาน
ในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564 โดยต้องมีข้อมูลดังนี�  
   ก�ำหนดมำตรกำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใสภำยในหน่วยงำนให้ดีข้�น โดยต้องสอดค์ล้องกับการว่เค์ราะห์
ผลการปิระเมู่น ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และมีกำรก�ำหนดหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบหรือคณะท�ำงำนในกำรด�ำเนินกำร
   ก�ำหนดขั�นตอนกำรด�ำเนินงำนหรือวิธีกำรปฏิิบัติท่ีเป็นรูปธรรม
   ก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับติดตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดกำรขับเคล่ือนไปสู่ 
กำรปฏิิบัติและมีกำรรำยงำนผล
 เม่ือจัดท�ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมข้อ O42 เรียบร้อยแล้ว ควรมีกำรแจ้งเวียนให้บุคลำกร 
ทุกฝ่่ำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับทรำบและร่วมกันขับเคล่ือนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสต่อไป
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์์หรือคะแนนในระดับสูงอยู่แล้ว ควรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนเพ่ือรักษีำระดับหรือยกระดับให้ดียิ่งข้�น

ค์วรระวัง
 ขำดรำยละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ท่ีหน่วยงำนได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้ท�ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA แต่น�ำข้อเสนอแนะของท่ีปร้กษีำจำกระบบ ITAS 
มำแสดงโดยตรง 
 ไม่มีกำรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ท่ีได้รับ เช่น  
มีประเด็นผลกำรประเมินท่ีบกพร่องและควรปรับปรุงเฉพำะตัวชี�วัดประสิทธิภำพกำรส่ือสำรจำกกำรประเมินกำรรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) แต่ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร 
ของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O43
การดำาเน่นการตามูมูาตร

การส่งเสร่มูคุ์ณธรรมู
และค์วามูโปิร่งใสภายในหน่วยงาน

 o แสดงผลการดำาเน่นการตามูมูาตรการเพ่ื่�อส่งเสร่มูคุ์ณธรรมู 
และค์วามูโปิร่งใสภำยในหน่วยงำน
 o มู่ข้้อมููลรายละเอ่ยดการนำามูาตรการเพ่ื่�อส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและ
ค์วามูโปิร่งใสภายในหน่วยงานในข้้อ O42 ไปิสู่การปิฏิ่บัต่อย่างเป็ิน
รูปิธรรมู
 o เป็นกำรด�ำเนินกำรในปีิพื่.ศ. 2564

ตัวอย่างการแสดงข้้อมููลตามูหลักเกณฑ์์องค์์ปิระกอบข้องตัวช่�วัด O43

รายงานผลการดำาเน่นการมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส
ข้อง ..(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น).. ปิระจำำาปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

 ตำมท่ีได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของ ..(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน).. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้
ก�ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรขับเคล่ือนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี�

มูาตรการ/
แนวทาง

ว่ธ่การดาเน่นการ ผู้รับผ่ดชอบ
ระยะเวลา
ดำาเน่นการ

ผลการดำาเน่นการ
ข้้อเสนอ

แนะ

1. กำรสร้ำง
ฐำนควำมคิด
กำรแยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วน
รวม

1.เสริมสร้ำงฐำนคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ในรูปแบบ
กำรจัดอบรม /จัด
ทำส่ือประชำสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดคู่มือแนวปฏิิบัติ
ในกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร

ส�ำนักปลัดฯ ม.ค.64
ถ้ง

มี.ค. 64

1. จัดอบรมปลูกฝั่งฐำนควำม
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตัวและประโยชน์ส่วนร่วม
เม่ือวันท่ี 14 ม.ค. 64
2. จัดท�ำส่ือประชำสัมพันธ์
รณรงค์กำรแยกแยะผล
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม เม่ือวันท่ี
18 ก.พ. 64
3. จัดประชุมชี�แจงแนวทำง
ปฏิิบัติในกำรยืมใช้ทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 64
โดยมีบุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ำร่วม
ประชุมครบทุกคน

หำกมี
บุคลำกร
บรรจุ/โอน/
ย้ำยเข้ำมำ
ในหน่วยงำน
ควรให้สำนัก
ปลัดฯ แจ้ง
ให้ทรำบถ้ง
มำตรกำร
ต่ำงๆ ดัง
กล่ำวของ
หน่วยงำน

2. ... ... ... ...
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ข้้อแนะนำาในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำาเน่นการตามูมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสภายในหน่วยงาน

ค์วรปิฏ่ิบัต่
  มีกำรน�ำมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสท่�ได้กำาหนดไว้ในข้้อ O42 ไปิปิฏ่ิบัต่หร่อดำาเน่นการขั้บเค์ล่�อน
อย่างเป็ินรูปิธรรมู
 ต้องเปิดเผยผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน โดยต้องแสดงรำยละเอียดข้อมูลให้เห็นว่ำมีกำรน�ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสไปด�ำเนินกำรอย่ำงไร
 ข้้อมููลการดำาเน่นการท่�แสดงในข้้อ O43 ต้องสอดค์ล้องกับมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมู
และค์วามูโปิร่งใสท่�ได้แสดงไว้ในข้้อ O42
 ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรท่ีแสดงในข้อ O43 ต้องเป็ินการดำาเน่นการในปีิงบปิระมูาณ พื่.ศ. 2564

ค์วรระวัง
 ไมู่ได้กำาหนดมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสตามูหลักเกณฑ์์ข้้อ O42 ท่ีปร้กษีำจ้งไม่สำมำรถพิจำรณำ
ตรวจประเมินให้คะแนนได้
 ไม่เปิดเผยผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน
 ไมู่มู่การนำามูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิรง่ใสไปิปิฏ่ิบัต่หรือด�ำเนนิกำรขบัเคล่ือน จ้งไมส่ำมำรถตอบขอ้ O43 
ได้
 ข้้อมููลผลการดำาเน่นการท่�แสดงในข้้อ O43 ไมู่สอดค์ล้อง/สัมูพัื่นธ์กับมูาตรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส
ท่�ได้กำาหนดไว้ในข้้อ O42
 ห้ำมตอบด้วย URL ท่ีเป็น .pdf หรือ google drive ท่ีไมู่ได้แสดงการเช่�อมูโยงข้้อมููลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซ้ำต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ส่่วนท่ี่�

4
องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นท่้�มู่ผลการเปิดเผยข้้อมููลส่าธารณะยอดเย่�ยมู

ต่่อเน่�อง 3 ปี

 ในส่วนท่ี 4 นี� จะเป็นกำรรวบรวมรำยช่ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลกำรประเมิน ITA ตั�งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 ในระดับ AA / A (ผลกำรประเมิน 85 คะแนนข้�นไป) และมีผลกำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
ตำมตัวชี�วัดท่ี 9 และตัวชี�วัดท่ี 10 ของกำรประเมิน ITA ตั�งแต่ 85 คะแนนข้�นไป ต่อเน่ือง 3 ปี ดังนี�

ท่� องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น

ผลการปิระเมู่น ITA
ผลค์ะแนน OIT

ปีิ 61 ปีิ 62 ปีิ 63

ปีิ 61 ปีิ 62 ปีิ 63
ตัวช่�วัดท่� ตัวช่�วัดท่� ตัวช่�วัดท่�

9 10 9 10 9 10

1
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
อ.เมืองปัตตำนี  จ.ปัตตำนี

86.45 87.94 87.70 100 100 97.5 100 100 100

2
เทศบำลต�ำบลวังพร้ำว
อ.เกำะคำ  จ.ล�ำปำง

93.47 89.55 91.15 97.22 100 97.5 100 96 100

3
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลตำคลี
อ.ตำคลี  จ.นครสวรรค์

89.57 89.75 94.51 96.43 100 97.78 93.75 100 100

4
เทศบำลต�ำบลลำดใหญ่
อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ

86.89 94.48 96.50 94.44 100 95 100 97.78 100

5
เทศบำลต�ำบลอุดมธัญญำ
อ.ตำกฟ้ำ  จ.นครสวรรค์

96.78 92.24 99.03 100 100 94.29 100 97.78 100

6
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลทุ่งนนทรี
อ.เขำสมิง  จ.ตรำด

86.92 88.57 90.44 94.44 100 97.5 87.5 96 100

7
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองบัวเหนือ
อ.เมืองตำก  จ.ตำก

92.59 93.25 95.09 94.44 100 87 100 93.5 100

8
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโพไร่หวำน
อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี

87.43 88.68 92.64 86.43 100 96 87.5 91.28 100

9
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง
อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

85.71 88.53 85.51 93.65 100 97.14 100 89.92 100

10
เทศบำลต�ำบลกุฏิโง้ง
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี

97.61 92.27 90.30 97.22 100 88.5 100 86.92 100
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ท่� องค์์กรปิกค์รองส่วนท้องถ่ิ่�น

ผลการปิระเมู่น ITA
ผลค์ะแนน OIT

ปีิ 61 ปีิ 62 ปีิ 63

ปีิ 61 ปีิ 62 ปีิ 63
ตัวช่�วัดท่� ตัวช่�วัดท่� ตัวช่�วัดท่�

9 10 9 10 9 10

11
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลกำยูบอเกำะ
อ.รำมัน  จ.ยะลำ

85.10 87.63 85.07 86.67 100 97.5 85.71 92.78 93.75

12
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงตำวำ
อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี

86.05 88.14 85.91 97.22 100 97.78 100 91.28 93.75

13
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิลเพชร
อ.บำงเลน  จ.นครปฐม

85.88 91.24 91.20 86.11 100 90.56 100 92.5 87.5

 จำกผลกำรประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกว่ำ 7,852 แห่ง ตั�งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563  
พบว่ำ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรักษีำระดับกำรด�ำเนินงำนท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับ AA / A (85 คะแนนข้�นไป)  
และมีผลคะแนนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (ตัวชี�วัดท่ี 9 - 10 ของกำรประเมิน ITA) ท่ีมีควำมยอดเยี่ยมต่อเน่ือง 3 ปี (OIT  
85 คะแนนข้�นไป) จ�ำนวน 13 แห่ง
 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�ำนวน 2 แห่ง ท่ีมีผลคะแนนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (ตัวชี�วัดท่ี 9 - 10) ในระดับ 
95 คะแนนข้�นไป ต่อเน่ือง 3 ปี ได้แก่
  1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี และ
  2. เทศบำลต�ำบลวังพร้ำว อ.เกำะคำ จ.ล�ำปำง
 ทั�งนี� ผู้อ่ำนสำมำรถศ้กษีำแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั�ง 13 แห่ง  
เพ่ือน�ำมำประยุกต์และพัฒนำกำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนตนตำมหลักเกณฑ์์ของกำรประเมิน ITA ต่อไป

...
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บรรณำนุกรม

กฎหมูาย
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย.
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562.
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540.
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม.
ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เร่ือง ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ.
ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เร่ือง มำตรฐำนและหลักเกณฑ์์กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐในรูปแบบ 
 ข้อมูลดิจิทัลต่อสำธำรณะ.
 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580).
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ.

หนังส่อ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน, คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริหารกิจการบ้านเมืืองท่ี่�ด่ีขององค์ู่กรปกคู่รองส่�วนท้ี่องถิิ่�น 
 (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน, 2563).
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร, ข้อม่ืลัข�าวส่ารส่าธารณะตามืพระราชบัญญัติข้อม่ืลัข�าวส่ารของราชการ 
 พ.ศ. 2540 (ซีแอนด์เอ็นบุ�ค, 2561).

ว่ทยาน่พื่นธ์
วโรดม บุญม่ัน, “กำรให้ประชำชนเข้ำถ้งข้อมูลภำครัฐเพ่ือกำรตรวจสอบกำรทุจริต” (วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิ์ต   
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2560).

เอกสารอ่เล็กทรอน่กส์ 
ทิพย์ศริน ภัคธนกุล และทศพล เช่ียวชำญประพันธ์, “กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลแบบเปิด:  
 นวัตกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย”<https://dga.or.th/th/content/890/11677/>,
 สืบค้นเม่ือ 22 มกรำคม 2564.
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร, “คู่มือกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0”
  <https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>, สืบค้นเม่ือ 22 มกรำคม 2564.
ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน), “มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) 
 Version 2.0” <https://www.dga.or.th/th/profile/888/>, สืบค้นเม่ือ 22 มกรำคม 2564.
                                                        ., “Open Data Handbook (ฉบับภำษีำไทย)”
 <https://www.dga.or.th/th/content/890/877/>, สืบค้นเม่ือ 22 มกรำคม 2564.
ส�ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส�ำนักงำน ป.ป.ช., “คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” <https://itas.nacc.go.th/>,  สืบค้นเม่ือ  
 15 กุมภำพันธ์ 2564. 
                                                                        ., “รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 2563” <https://itas.nacc.go.th/>, สืบค้นเม่ือ 15 กุมภำพันธ์ 2564.
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ส�ำนักพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำล ส�ำนักงำน ป.ป.ช., “แนวทำงกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม
 และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563”  
 <https://ggde.nacc.go.th/>, สืบค้นเม่ือ 15 กุมภำพันธ์ 2564.

อ่�นๆ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, “รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, 2562).
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, “คู่มือกำรประเมิน OIT ปี 2563 จ�ำนวน 43 ข้อ”, (กรกฎำคม 2563).
 ส�ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส�ำนักงำน ป.ป.ช., “แนวทำงปฏิิบัติส�ำหรับคณะท่ีปร้กษีำกำรประเมิน  
 คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 
 (ธันวำคม 2563).

...
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แนวทางการเปดเผยขอมูลสาธารณ
ะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ

ื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2564
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