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National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สำนัักพััฒนัาและส่งเสริิมธริริมาภิิบาล.
	 Guidelines	 for	 OIT	 2022	 :	 ข้้อแนัะนัำการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะสำหริับองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 
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	 150	หนั้า.
	 1.	การิเปิิดเผยข้้อมูล.	2.	การิปิกค์ริองท้้องถิ่ิ�นั.	I.	ช่�อเริ่�อง.
352.14
ISBN	978-616-8280-09-6	

จัดท้ำโดย	 สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ	(สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.)
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	 	 เลข้ท้ี�	361	ถิ่นันันันัท้บุริี	ตำบลท้่าท้ริาย	อำเภิอเม่องนันัท้บุริี	จังหวัดนันัท้บุริี	11000
	 	 โท้ริศัพัท้์	0	2528	4800	ต่อ	7121,	7122				โท้ริสาริ	02	528	4038
	 	 เว็บไซต์	www.nacc.go.th
	 	 เลข้มาตริฐานัสากลปิริะจำหนัังส่อ	ISBN	978-616-8280-09-6	

ท้่�ปิรึกษา    พัลเอก	บุณยวัจนั์		เค์ริ่อหงส์	 	 กริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ	
	 	 	 	 นัายอุท้ิศ		บัวศริี	 	 	 ริองเลข้าธิการิค์ณะกริริมการิ	ปิ.ปิ.ช.

ผู้จัดท้ำ บรรณาธ่การท้่�ปิรึกษา	 นัายบุญแสง		ชีริะภิากริ	 	 ผู้ช่วยเลข้าธิการิค์ณะกริริมการิ	ปิ.ปิ.ช.
 	 	 	 นัางจงกลณี		กมลวิเศษกุล	 	 ผู้อำนัวยการิสำนัักพััฒนัาและส่งเสริิมธริริมาภิิบาล		
 บรรณาธ่การบร่หาร			 นัางภิัท้ริิยา	เมฆวณิชย์				 	 ผู้อำนัวยการิกลุ่มส่งเสริิมธริริมาภิิบาลภิาค์ริัฐ
 บรรณาธ่การ 		 	 นัายสกลเกียริติ		ศานัตินัิริันัดริ		 เจ้าพันัักงานัปิ้องกันัการิทุ้จริิตชำนัาญการิ	
 ผู้ช่วยบรรณาธ่การ  นัายสุท้ัศนั์		สมนั้อย										 	 เจ้าพันัักงานัปิ้องกันัการิทุ้จริิตชำนัาญการิ
	 	 	 	 นัายพัริเวช		มั�นัไท้ริท้อง	 	 เจ้าพันัักงานัปิ้องกันัการิทุ้จริิตชำนัาญการิ

เอกสาริเล่มนัี�จัดท้ำข้้�นัด้วยงบปิริะมาณแผ่นัดินั	“ห้ามูจำหน่าย”
สามาริถิ่ดาวนั์โหลดเอกสาริดิจิท้ัลฉบับนัี�ได้

ดาวน์โหลดท้่�น่�
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ค�ำน�ำ

 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิี 
งบปิระมูาณ พ.ศ. 2565”	 (Guidelines	 for	 OIT	 2022)	 จัดท้ำข้้�นัโดยมีวัตถิุ่ปิริะสงค์์เพั่�อส่งเสริิม
ให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัได้เข้้าใจถิ่้งหลักการิและค์วามสำคั์ญข้องการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	 
ตลอดจนัเกิดการิปิริับกริะบวนัท้ัศนั์ในัการิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัให้ตริะหนัักถ้ิ่ง 
การิเปิดิเผยข้อ้มูลสาธาริณะเพั่�อค์วามโปิร่ิงใส	ตริวจสอบได	้อนััเปิน็ักลไกสำค์ญัปิริะการิหนั้�งในัการิส่งเสริมิ 
ธริริมาภิบิาลและพัฒันัาริะบบป้ิองกนััการิท้จุริิตข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั	โดยมุง่หมายให้ค์ูม่อ่ฉบบันัี� 
เปิน็ัเค์ริ่�องมอ่ในัการิแนัะนัำการิดำเนิันังานัข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัเพั่�อยกริะดับการิเปิดิเผยข้อ้มูล 
สาธาริณะให้เกิดค์วามโปิริ่งใสเกิดปิริะโยชนั์สูงสุดต่อปิริะชาชนั	 โดยนัำเสนัอข้้อแนัะนัำ/แนัวท้างในัการิ 
เปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment	:	OIT)		ตามตัวชี�วัด 
ท้ี�	9	การิเปิิดเผยข้้อมูล	(ปิริะกอบด้วย	ข้้อมูลพั่�นัฐานั	การิบริิหาริงานั	การิบริิหาริงบปิริะมาณ	การิบริิหาริ 
และพััฒนัาท้รัิพัยากริบุค์ค์ล	 และการิส่งเสริิมค์วามโปิร่ิงใส)	 และตัวชี�วัดท้ี�	 10	 การิป้ิองกันัการิทุ้จริิต	
(ปิริะกอบด้วย	 การิดำเนิันัการิเพ่ั�อป้ิองกันัการิทุ้จริิต	 และมาตริการิภิายในัเพ่ั�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต)	 
ภิายใต้การิปิริะเมินัคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสในัการิดำเนิันังานัข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐ	 (Integrity	 and	 
Transparency	Assessment	หริ่อ	ITA)	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	
	 สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.	หวงัเป็ินัอยา่งยิ�งวา่	ค์ูม่อ่ฉบับนัี�จะเป็ินัปิริะโยชน์ัตอ่องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั 
ในัการินัำไปิปิริะยุกต์ใช้เปิ็นัแนัวท้างการิพััฒนัาริะบบปิ้องกันัการิทุ้จริิตผ่านักลไกการิเปิิดเผยข้้อมูล
สาธาริณะ	ริวมถิ่้งส่งผลต่อการิยกริะดับผลการิปิริะเมินั	ITA	ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต่อไปิ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ค์ณะผู้จัดท้ำ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ธันัวาค์ม	2564
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หนั้า

ส่วนท้่� 1  องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นกับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
	 1.1	 ท้ำไมองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้อง	“เปิิดเผยข้้อมูลสู่สาธาริณะ”
	 1.2	 “หลักการิพั่�นัฐานั”	ในัการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 1.3	 สถิ่านัการิณ์การิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้องท้้องถิ่ิ�นัไท้ย	กับเปิ้าหมาย	“ค์วามโปิริ่งใส”	
	 	 ท้ี�ต้องไปิให้ถิ่้ง

ส่วนท้่� 2 การดำเน่นการเพ่�อยกระดับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
 สำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น
	 2.1		 ค์วามเข้้าใจเบ่�องต้นัเกี�ยวกับการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะตามแบบวัด	OIT
	 2.2		 ปิริะเด็นัปิัญหาการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะตามแบบวัด	OIT
	 2.3		 ข้้อแนัะนัำการิดำเนัินัการิเพั่�อยกริะดับการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ

ส่วนท้่� 3  ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น 
	 3.1	ข้้อแนัะนัำการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	ตามตัวชี�วัดข้องการิปิริะเมินั	ITA
	 	 ตัวชี�วัดท้ี�	9		การิเปิิดเผยข้้อมูล
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	9.1	ข้้อมูลพั่�นัฐานั
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	9.2	การิบริิหาริงานั	
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	9.3	การิบริิหาริเงินังบปิริะมาณ
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	9.4	การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	9.5	การิส่งเสริิมค์วามโปิริ่งใส
	 	 ตัวชี�วัดท้ี�	10	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	10.1	การิดำเนัินัการิเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต
	 	 	 ตัวชี�วัดย่อยท้ี�	10.2	มาตริการิภิายในัเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต
	 3.2	เท้ค์นัิค์การิตอบแบบวัด	OIT	ผ่านัริะบบ	ITAS

ส่วนท้่� 4  ส่�อการเร่ยนรู้ธรรมูาภิ่บาลเพ่�อยกระดับผลการปิระเมู่น ITA 
 สำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น 

บรรณานุกรมู

ภิาค์ผนวก

7
7
8
9

13

13
14
14

20
22
22
22
40
64
82
94

106
106
128
134

140

142

144



Guidelines for OIT 2022 7

ส่วนที่่�

1 องค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น
กบักำร่เปิิดเผยข้้อมูลูสำธำร่ณะ

     1.1 ที่�ำไมูองค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�นต้อง “เปิิดเผยข้้อมููลสู่สำธำร่ณะ”

	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัเป็ินัหน่ัวยงานัข้องรัิฐตามการิจัดริะเบียบบริิหาริริาชการิส่วนัท้้องถิิ่�นั	 มีอำนัาจหน้ัาท้ี� 
ริับผิดชอบการิจัดบริิการิสาธาริณะข้ั�นัพั่�นัฐานัให้แก่ปิริะชาชนัในัแต่ละท้้องถิ่ิ�นั	การิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
ล้วนัมีค์วามใกล้ชิดและมีผลกริะท้บโดยตริงกับวิถิ่ีชีวิตข้องปิริะชาชนัในัพั่�นัท้ี�	 ซ้�งปิริะชาชนัมีค์วามค์าดหวังให้องค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นับริิหาริงานัและปิฏิิบัติหนั้าท้ี�ด้วยค์วามสุจริิต	 เปิิดเผย	 โปิร่ิงใส	 ตริวจสอบได้	 ดังนัั�นั	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั 
จ้งมีหนั้าท้ี�ปิริะการิสำค์ัญในัการิดำเนัินังานัด้วย	 “ค์วามโปิร่ิงใส”	 เพั่�อให้เกิดค์วามเช่�อมั�นัและค์วามไว้วางใจจากปิริะชาชนั	 
โดยมีกลไกท้ี�สำค์ัญ	ค์่อ	“การเปิิดเผยข้้อมููลข้่าวสาร”	ข้องหนั่วยงานั	เพั่�อให้สาธาริณชนัได้ริับท้ริาบ
	 ริัฐธริริมนัูญแห่งริาชอาณาจักริไท้ย	มาตริา	59	กำหนัดเปิ็นัหนั้าท้ี�ข้องริัฐในัการิเปิิดเผยข้้อมูลข้่าวสาริ	 โดยกำหนัดให้	
“รัฐติ้องเปิิดเผยข้้อมููลหร่อข้่าวสารสาธารณะในค์รอบค์รองข้องหน่วยงานข้องรัฐ ท้่�มู่ใช่ข้้อมููลเก่�ยวกับค์วามูมูั�นค์งข้องรัฐ 
หร่อเปิ็นค์วามูลับข้องท้างราชการติามูท้่�กฎหมูายบัญญัติ่ และติ้องจัดให้ปิระชาชนเข้้าถิ่ึงข้้อมููลหร่อข้่าวสารดังกล่าวได้ 
โดยสะดวก”
	 อีกท้ั�ง	 มาตริา	 253	ยังได้เน้ันัย�ำถ้ิ่งการิสริ้างค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัท้ี�จะต้อง 
เปิิดเผยข้้อมูลข้่าวสาริต่อสาธาริณชนัด้วย	 โดยกำหนัดให้	“ในการดำเน่นงาน ให้องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น สภิาท้้องถิ่่�น  
และผู้บร่หารท้้องถิ่่�นเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานผลการดำเน่นงานให้ปิระชาชนท้ราบ รวมูติลอดท้ั�งมู่กลไกให้ปิระชาชน 
ในท้้องถิ่่�นมู่ส่วนร่วมูด้วย”
	 ยิ�งไปิกว่านัั�นัในัปัิจจุบันัที้�เท้ค์โนัโลยีได้เข้้ามาเปิ็นัส่วนัหนั้�งข้องวิถิ่ีชีวิตข้องปิริะชาชนั	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
พั้งต้องพััฒนัาการิบริิหาริงานัไปิสู่การิเป็ินัองค์์กริดิจิท้ัลท้ี�สามาริถิ่สนัองตอบต่อค์วามต้องการิ	 ปิัญหาและค์วามเด่อดร้ิอนั 
ข้องปิริะชาชนัอย่างทั้นัท่้วงที้	เพั่�ออำนัวยค์วามสะดวกให้ปิริะชาชนัสามาริถิ่ติดต่อ/ข้อรัิบบริิการิ/ค้์นัหาข้อ้มูลข้ององค์ก์ริปิกค์ริอง 
สว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัไดใ้นัท้กุท้ี�ท้กุเวลา	โดยพัริะริาชบญัญตักิาริบริิหาริงานัและการิใหบ้ริิการิภิาค์ริฐัผา่นัริะบบดจิิทั้ล	พั.ศ.	2562	มาตริา	17	 
ไดก้ำหนัด	“ใหห้นว่ยงานข้องรฐัจดัท้ำข้อ้มูลูท้่�ติอ้งเปิดิเผยติามูกฎหมูายวา่ดว้ยข้อ้มูลูข้า่วสารข้องราชการในรปูิแบบดจ่ท่้ลั 
ติ่อสาธารณะ โดยต้ิองให้ปิระชาชนท้ั�วไปิสามูารถิ่เข้้าถึิ่งได้อย่างเสร่โดยไมู่เส่ยค่์าใช้จ่าย และสามูารถิ่นำไปิเผยแพร่ 
ใชป้ิระโยชน ์หรอ่พฒันาบร่การและนวตัิกรรมูในรปูิแบบติา่งๆ ได”้	ดงันัั�นั	องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นัจง้มหีนัา้ท้ี�ในัการิพัฒันัา 
ช่องท้างสำหรัิบเปิิดเผยข้้อมูลข้่าวสาริเพั่�อให้สาธาริณชนัได้ริับท้ริาบ	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในัการิพััฒนัาและปิริับปิริุงเว็บไซต์ 
ข้องหน่ัวยงานัให้มีค์วามทั้นัสมัย	 และดำเนิันัการิเปิิดเผยข้้อมูลข้่าวสาริในัรูิปิแบบดิจิท้ัลบนัเว็บไซต์หลักข้องหน่ัวยงานัให้เป็ินั 
ปิัจจุบันั	 กล่าวอีกนััยหนั้�งค์่อ	 เว็บไซต์ข้องหน่ัวยงานัเปิรีิยบเสม่อนัท้ี�ท้ำการิบนัโลกออนัไลน์ั	 ซ้�งองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั 
พัง้ตอ้งพัฒันัาให้มเีสถีิ่ยริภิาพั	มีค์วามทั้นัสมัย	และมีการิปิรัิบปิรุิงข้อ้มูลข้า่วสาริบนัเว็บไซต์ใหถ้ิ่กูตอ้ง	เปิน็ัปิจัจบุนััอยูต่ลอดเวลา
	 “การิเปิิดเผยข้้อมูลข้่าวสาริ”	 จ้งเปิ็นัหนั้าท้ี�พั่�นัฐานัตามกฎหมายท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องดำเนัินัการิ	 
ท้ั�งนัี�	เพั่�อใหเ้กิดค์วามโปิร่ิงใส	แสดงถิ่ง้ค์วามริบัผิดชอบต่อการิปิฏิบิตัหิน้ัาท้ี�	ริวมท้ั�งเปิน็ัการิสร้ิางการิมีสว่นัริว่มให้ปิริะชาชนัได้ริว่ม 
ตริวจสอบและแสดงค์วามค์ิดเห็นัต่อการิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 อันัจะก่อให้เกิดค์วามเช่�อมั�นัและไว้วางใจ 
จากปิริะชาชนัในัพั่�นัท้ี�ต่อการิบริิหาริงานัและปิฏิิบัติหนั้าท้ี�ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้ดียิ�งข้้�นั



8 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

     1.2 “หลักกำร่พื้้�นฐำน” ในกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะข้ององค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น

 “ข้อ้มูลูข่้าวสารสาธารณะ” ค์อ่	ข้อ้มูลูข่้าวสารข้องราชการท่้�เปิดิเผยเป็ินการท้ั�วไปิโดยท่้�ปิระชาชนไมู่ต้ิองร้องข้อ 1 

หร่ิออาจกลา่วไดว้า่	องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัตอ้ง	“เปิดิเผยข้อ้มูลูเปิน็หลกั ปิกปิดิเปิน็ข้อ้ยกเวน้”	ซ้�งข้อ้มลูข้า่วสาริสาธาริณะ 
ตามท้ี�พัริะริาชบัญญัติข้้อมูลข่้าวสาริข้องริาชการิ	 พั.ศ.	 2540	 กำหนัดไว้	 ค์่อ	 ข้้อมูลข่้าวสาริท้ี�หน่ัวยงานัต้องนัำไปิลงพิัมพ์ั 
ในัริาชกิจจานัุเบกษา	ตามมาตริา	7	เช่นั	โค์ริงสริ้าง	อำนัาจหนั้าท้ี�	สถิ่านัท้ี�ติดต่อ	กฎ/ริะเบียบท้ี�เกี�ยวข้้อง	เปิ็นัต้นั	และข้้อมูล 
ข้่าวสาริท้ี�หนั่วยงานัข้องรัิฐต้องจัดให้มีไว้เพั่�อให้ปิริะชาชนัเข้้าตริวจดูได้	 ตามมาตริา	 9	 เช่นั	 ผลการิพิัจาริณาที้�มีผลโดยตริง 
ต่อเอกชนั	แผนังานั	โค์ริงการิ	และงบปิริะมาณริายจ่ายปิริะจำปิี	ค์ู่ม่อหริ่อค์ำสั�งเกี�ยวกับวิธีการิปิฏิิบัติงานัข้องเจ้าหนั้าท้ี�ข้องริัฐ	 
เปิ็นัต้นั
	 จากค์ำนัิยามข้้างต้นั	 สะท้้อนัให้เห็นัหลักการิสำค์ัญว่า	“องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถ่ิ่�นจะติ้องเปิิดเผยข้้อมููลเปิ็นปิกติ่  
(Default) ในรูปิแบบท้่�ปิระชาชนสามูารถิ่นำไปิใช้ได้ท้ันท้่โดยไมู่ติ้องร้องข้อ (Open system, Open access)”	ซ้�งหลัก 
ดังกล่าวเปิ็นัหนั้�งในัหลักการิพััฒนัาริะบบริาชการิ	 4.0	 ที้�มุ่งหมายให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีริะบบริาชการิท้ี�เปิิดกว้าง	 
มีค์วามเปิิดเผยโปิริ่งใสในัการิท้ำงานั	โดยบุค์ค์ลภิายนัอกสามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลข้่าวสาริและสามาริถิ่เข้้ามาตริวจสอบการิท้ำงานั 
ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้2

	 นัอกจากนัี�	 ในัการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ปิริะกาศค์ณะกริริมการิพััฒนัา 
ริฐับาลดจิทิ้ลั	เริ่�อง	มาตริฐานัและหลกัเกณฑ์์การิเปิิดเผยข้อ้มลูเปิดิภิาค์ริฐัในัริปูิแบบข้อ้มลูดจิทิ้ลัตอ่สาธาริณะ	ได้กำหนัดนัยิาม 
ข้อง	 “ข้้อมููลเปิิดภิาค์รัฐ” (Open Government Data) ว่าเปิ็นัข้้อมูลท้ี�หนั่วยงานัข้องริัฐต้องเปิิดเผยต่อสาธาริณะ 
ตามกฎหมายข้้อมูลข้่าวสาริข้องริาชการิในัริูปิแบบข้้อมูลดิจิทั้ล	 โดยจะต้องเปิ็นัข้้อมูลที้�ปิริะชาชนั	“สามูารถิ่เข้้าถิ่ึงและใช้ได้ 
อย่างเสร่ ไมู่จำกัดแพลติฟอร์มู ไมู่เส่ยค์่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท้ำซ้�ำ หร่อใช้ปิระโยชน์ได้โดยไมู่จำกัดวัติถิุ่ปิระสงค์์”3

	 ท้ั�งนัี�	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัค์วริค์ำนั้งถิ่้งคุ์ณลักษณะข้องข้้อมูลท้ี�จะนัำมาเปิิดเผยสู่สาธาริณะด้วย4	 โดยข้้อมูล 
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเปิ็นัข้้อมูลท้ี�มีค์วามค์ริบถิ่้วนั “สมูบูรณ์” (Complete) พัริ้อมใช้งานั	และไม่มีข้้อมูลส่วนัหนั้�งส่วนัใด 
ข้าดหายไปิ	 ริวมท้ั�งต้องไม่เปิ็นัข้้อมูลส่วนับุค์ค์ล	 ข้้อมูลค์วามมั�นัค์ง	 หริ่อมีข้้อยกเว้นัในัการิเปิิดเผยข้้อมูล	 “เปิ็นปิัจจุบัน”  
(Timely)	 มีการิปิริับปิรุิงข้้อมูลและเปิิดเผยในัเวลาเริ็วท้ี�สุดเท้่าท้ี�เปิ็นัไปิได้	“เข้้าถึิ่งได้ง่าย” (Accessible)	 โดยผู้มีส่วนัได้ 
ส่วนัเสียท้ั�งภิายในัและภิายนัอกหน่ัวยงานัสามาริถิ่ค้์นัหา	 เข้้าถ้ิ่ง	 เข้้าใช้งานัข้้อมูลได้โดยง่าย	 หลากหลายช่องท้างผ่านัเว็บไซต์ 
ข้องหน่ัวยงานัหริอ่ส่�อสงัค์มออนัไลน์ัข้องหน่ัวยงานั	เปิน็ัต้นั	ริวมถิ่ง้ค์วริจัดท้ำข้อ้มูลในัลักษณะหร่ิอรูิปิแบบท้ี�ค์อมพิัวเตอร์ิสามาริถิ่ 
ปิริะมวลผลได้	 หริ่อ	“อ่านได้ด้วยเค์ร่�อง” (Machine-readable)	 โดยผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียท้ั�งภิายในัและภิายนัอกสามาริถิ่ 
นัำข้้อมูลดังกล่าวไปิใช้งานัต่อได้	เช่นั	ไฟล์สกุล	CSV	หริ่อ	XLSX	เปิ็นัต้นั	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูลท้ี�เกี�ยวข้้องกับงบปิริะมาณ	 
การิจัดซ่�อจัดจ้าง	 และข้้อมูลท้างสถิ่ิติหริ่อตัวเลข้	 เพั่�อนัำไปิสู่การิปิรัิบปิริุงและพััฒนัาหน่ัวยงานั	 และเป็ินัการิสนัับสนุันั 

  1สำนัักงานัค์ณะกริริมการิข้้อมูลข่้าวสาริข้องริาชการิ,	 ข้้อมูลข่้าวสาริสาธาริณะตามพัริะริาชบัญญัติข้้อมูลข่้าวสาริข้องริาชการิ	 พั.ศ.	 2540	 
(ซีแอนัด์เอ็นับุ�ค์,	2561)	6.

  2สำนัักงานัค์ณะกริริมการิพััฒนัาริะบบริาชการิ,	 “ค์ู่ม่อการิปิริะเมินัสถิ่านัะข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐในัการิเป็ินัริะบบริาชการิ	 4.0”	 
<https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>,	ส่บค์้นัเม่�อ	22	มกริาค์ม	2564.

  3ข้้อ	2	ข้องปิริะกาศค์ณะกริริมการิพััฒนัาริัฐบาลดิจิท้ัล	 เริ่�อง	มาตริฐานัและหลักเกณฑ์์การิเปิิดเผยข้้อมูลเปิิดภิาค์ริัฐในัริูปิแบบข้้อมูลดิจิท้ัล 
ต่อสาธาริณะ

  4ค์ณะกริริมการิพััฒนัาริัฐบาลดิจิท้ัล	 ได้ปิริะกาศมาตริฐานัรัิฐบาลดิจิท้ัลว่าด้วยแนัวท้างการิเปิิดเผยข้้อมูลเปิิดภิาค์รัิฐในัรูิปิแบบดิจิท้ัล 
ต่อสาธาริณะ	โดยกำหนัดค์ุณลักษณะข้องข้้อมูลเปิิดภิาค์ริัฐ	10	ปิริะการิ	ได้แก่	สมบูริณ์	(Complete)	ปิฐมภิูมิ	(Primary)	เปิ็นัปิัจจุบันั	(Timely)	 
เข้้าถิ่้งได้ง่าย	(Accessible)	อ่านัได้ด้วยเค์ริ่�อง	(Machine-readable)	ไม่เล่อกปิฏิิบัติ	(Non-discriminatory)	ไม่จำกัดสิท้ธิ	(Non-proprietary)	 
ปิลอดสิท้ธิในัท้ริัพัย์สินัท้างปิัญญา	(License-free)	ค์งอยู่ถิ่าวริ	(Permanence)	ไม่มีค์่าใช้จ่าย	(Free	of	charge)
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     1.3 สถิ่ำนกำร่ณ์กำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะข้องที่้องถิ่่�นไที่ย กับเปิ้ำหมูำย “ควำมูโปิร่่งใส” ที่่�ต้องไปิให้ถิ่ึง

	 ยุท้ธศาสตร์ิชาติ	 (พั.ศ.	 2561	 -	 2580)	 ได้กำหนัดให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องมีการิพััฒนัาและปิรัิบริะบบ 
การิบริิหาริจัดการิให้ไปิสู่เปิ้าหมายท้ี�สำค์ัญ	ค์่อ	“การิเปิ็นัหนั่วยงานัภิาค์ริัฐท้ี�มีค์วามโปิริ่งใส	ปิลอดจากการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติ 
มิชอบ”	 ด้วยการิปิริับเปิลี�ยนัองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัให้เปิ็นัภิาค์รัิฐที้�เปิิดกว้าง	 มีค์วามเปิิดเผย	 โปิร่ิงใสในัการิท้ำงานั	 
เปิิดโอกาสให้บุค์ค์ลภิายนัอกสามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลข้่าวสาริข้องท้างริาชการิ	 มีส่วนัริ่วมในัการิดำเนิันัการิ	 ตลอดจนัสามาริถิ่ 
ตริวจสอบการิท้ำงานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้	อาจกล่าวได้ว่า	กลไกสำค์ัญในัการิพััฒนัาองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
ไปิสู่เปิ้าหมาย	“ค์วามโปิริ่งใส”	ดังกล่าวค์่อ	“การิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ”
	 กลไกในัการิยกริะดับ	“การิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ”	 เพั่�อสริ้างค์วามโปิริ่งใสข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัท้ี�สำค์ัญ 
ปิริะการิหนั้�ง	ค์อ่	การิปิริะเมนิั	“แบบวดัการิเปิิดเผยข้้อมลูสาธาริณะ	(Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment	 
หริ่อ	 OIT)”	 ซ้�งเปิ็นัหนั้�งในัเค์ริ่�องม่อข้อง	 “การิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐ”	 
(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	อันัเปิ็นัมาตริการิในัการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตเชิงริุกท้ี�มุ่งหมายให้หนั่วยงานั 
ภิาค์ริัฐทุ้กแห่งมีการิพััฒนัาและยกริะดับการิบริิหาริจัดการิให้เปิ็นัไปิอย่างมีธริริมาภิิบาล	 มีค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส 
และปิริาศจากการิทุ้จริิต	 โดยการิปิริะเมินั	 ITA	 ปิริะกอบด้วย	 10	 ตัวชี�วัด	 ผ่านั	 3	 เค์ริ่�องม่อสำค์ัญ	 ได้แก่	 แบบวัดการิริับริู้ 
ข้องผูม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยีภิายในั	(IIT)	แบบวดัการิริบัริูข้้องผูม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยีภิายนัอก	(EIT)	และแบบวดัการิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะ	 
(OIT)	โดยแผนัแม่บท้ภิายใต้ยุท้ธศาสตริ์ชาติ	ปิริะเด็นั	การิต่อต้านัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	ได้กำหนัดเปิ็นัตัวชี�วัดท้ี�สำค์ัญ	 
ค์่อ	ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	ริ้อยละ	80	ข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐท้ี�เข้้าริับการิปิริะเมินั	ITA	ต้องมีผลการิปิริะเมินัผ่านัเกณฑ์์ท้ี�	 
85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ	และภิายในัปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2580	หนัว่ยงานัภิาค์รัิฐท้กุแหง่ท้ี�เข้า้ริบัการิปิริะเมนิั	ITA	ต้องมผีลการิปิริะเมนิั
ผ่านัเกณฑ์์ท้ี�	90	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ	

ติัวช่�วัด
ค์่าเปิ้าหมูาย

ปิี 2561 - 2565 ปิี 2566 - 2570 ปิี 2571 - 2575 ปิี 2576 - 2580

ร้อยละ
ข้องหน่วยงาน
ท้่�ผ่านเกณฑ์์

การปิระเมู่น ITA 

ริ้อยละ	80
(85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)

ริ้อยละ	100
(85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)

ริ้อยละ	80
(90	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)

ริ้อยละ	100
(90	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)

และส่งเสริิมให้ปิริะชาชนัทั้�วไปิหริ่อสาธาริณชนัสามาริถิ่ใช้ปิริะโยชนั์จากข้้อมูลท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัเผยแพัริ่ได้ง่าย 
ยิ�งข้้�นัอีกด้วย5

	 กล่าวโดยสรุิปิค์่อ	 การิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัในัช่องท้างต่างๆ	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง 
บนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัจำเปิ็นัต้องค์ำนั้งถิ่้งหลักการิต่างๆ	 ท้ี�ได้กล่าวมาข้้างต้นั	 ริวมถิ่้งค์ุณภิาพั 
ข้องข้อ้มลูข้า่วสาริ	ค์วามงา่ยและค์วามสะดวกในัการิเข้า้ถิ่ง้ข้อ้มลูข้า่วสาริข้องปิริะชาชนัดว้ย	เพ่ั�อใหก้าริเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะนัั�นั 
จะสามาริถิ่ก่อให้เกิดปิริะโยชนั์แก่ปิริะชาชนัได้อย่างแท้้จริิง

 5เอกสาริริายละเอยีดการิปิริะเมนิัค์ณุธริริมและค์วามโปิริง่ใสในัการิดำเนันิังานัข้องหนัว่ยงานัภิาค์ริฐั	Integrity	and	Trasparency	Assessment	 
ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565		
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	 จากผลการิปิริะเมินั	ITA	ตั�งแต่ปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2561	-	2564	พับว่า	องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีผลการิปิริะเมินั	
ITA	ในัภิาพัริวม	ดังนัี�

	 เม่�อพิัจาริณาผลการิปิริะเมินั	ITA	ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัในัช่วง	4	ยอ้นัหลัง	ตั�งแต่ปิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2561	-	2564	 
พับว่ายังไม่มีปิีใดท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัมีผลการิปิริะเมินั	 ITA	 ผ่านัเกณฑ์์ตามตัวชี�วัดข้องแผนัแม่บท้ภิายใต้ 
ยุท้ธศาสตริ์ชาติ	 ปิริะเด็นั	 การิต่อต้านัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	 แต่อย่างไริก็ดี	 ผลการิปิริะเมินั	 ITA	 ข้ององค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีแนัวโนั้มและทิ้ศท้างที้�แสดงถ้ิ่งการิพััฒนัาข้้�นัอย่างต่อเนั่�อง	 ท้ั�งจำนัวนัองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัท้ี�ผ่านัเกณฑ์ ์
และค์ะแนันัเฉลี�ยในัภิาพัริวมดีข้้�นัในัทุ้กปิีท้ี�มีการิปิริะเมินั	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง	 ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	 2564	ท้ี�มีการิพััฒนัาข้้�นั 
จากปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	 2563	 อย่างก้าวกริะโดด	 จากจำนัวนัหนั่วยงานัท้ี�ผ่านัเกณฑ์์เพัียงริ้อยละ	 10.35	 (813	 หนั่วยงานั)	 
เปิ็นัริ้อยละ	47.27	(3,711	หนั่วยงานั)	ริวมถิ่้งค์ะแนันัเฉลี�ยจาก	66.9	ค์ะแนันั	เปิ็นั	80.63	ค์ะแนันั	ซ้�งนัับว่าองค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีการิปิริับปิริุง	พััฒนัาและยกริะดับการิดำเนัินังานัให้เปิ็นัไปิตามหลักธริริมาภิิบาลได้ดีข้้�นั
	 เม่�อพิัจาริณาจากภิาพัริวมผลการิปิริะเมินั	ITA	ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั	ปิริะจำปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	จำแนัก 
ตามเค์ริ่�องม่อการิปิริะเมินั	พับว่า	แบบวัดการิริับริู้ข้องผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียภิายในั	(IIT)	มีค์ะแนันัเฉลี�ย	87.86	ค์ะแนันั	แบบวัด 
การิริับริู้ข้องผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียภิายนัอก	(EIT)	มีค์ะแนันัเฉลี�ย	87.26	ค์ะแนันั	และแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	 
มีค์ะแนันัเฉลี�ย	70.25	ค์ะแนันั
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จ�ำนวน อปิที่. ที่่�ผ่ำนเกณฑ์์กำร่ปิร่ะเมู่น ITA คะแนน ITA เฉล่�ยข้อง อปิที่.

ริ้อยละข้อง	อปิท้.	ท้ี�มีผลการิปิริะเมินั	ITA	ผ่านัเกณฑ์์

ริ้อยละข้องเปิ้าหมายท้ี�กำหนัด

ค์ะแนันัเฉลี�ยข้อง	อปิท้.

ค์ะแนันัเปิ้าหมายท้ี�กำหนัด
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ตัวชี�วัดท้ี�	9	การิเปิิดเผยข้้อมูล

ตัวชี�วัดท้ี�	10	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต

แผนภููมู่เปิร่่ยบเที่่ยบคะแนนเฉล่�ยข้อง อปิที่.
จ�ำแนกตำมูเคร่้�องมู้อกำร่ปิร่ะเมู่น ITA

IIT EIT OIT

84.60 81.89 87.26

42.38

70.25

87.86 ปิี	2563
ปิี	2564

	 โดยเม่�อเปิริียบเท้ียบกับผลการิปิริะเมินัในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	 2563	 พับว่า	 แบบวัดการิริับริู้ข้องผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
ภิายในั	(IIT)	มีค์ะแนันัเฉลี�ยเพัิ�มข้้�นัเล็กน้ัอยเพีัยง	3.26	ค์ะแนันั	เชน่ัเดียวกับแบบวัดการิรัิบริูข้้องผูมี้สว่นัได้สว่นัเสียภิายนัอก	(EIT) 
ที้�มีค์ะแนันัเฉลี�ยเพัิ�มข้้�นั	 5.37	 ค์ะแนันั	 สำหรัิบแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	 (OIT)	 นัั�นั	 มีค์ะแนันัเฉลี�ยเพัิ�มข้้�นั 
ถิ่้ง	27.87	ค์ะแนันั		
	 จากค์ะแนันัเฉลี�ยผลการิปิริะเมินั	 ITA	 ในัเค์ร่ิ�องม่อแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	 (OIT)	 ดังกล่าว	 เห็นัได้ว่า	 
“การิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะ”	นับัเป็ินักุญแจสำค์ญัในัการิยกริะดับผลการิปิริะเมินัคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสในัการิดำเนิันังานั 
ข้องหนัว่ยงานัภิาค์รัิฐ	(ITA)	ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นัใหม้ผีลค์ะแนันัผา่นัเกณฑ์์การิปิริะเมนิัท้ี�กำหนัด	(85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)	
	 ท้ั�งนัี�	การิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะตามเค์ร่ิ�องม่อ	“แบบวัดการเปิดิเผยข้้อมูลูสาธารณะ” (OIT)	เปิน็ัการิวางหลักเกณฑ์ ์
การิปิริะเมินัเกี�ยวกับการิเปิดิเผยข้อ้มูลสาธาริณะให้มคี์วามสอดค์ล้องตามเจตนัาริมณ์ข้องรัิฐธริริมนูัญ	กฎหมาย	และหลักเกณฑ์ ์
ท้ี�เกี�ยวข้้อง	 โดยพัิจาริณาจากการิตริวจสอบริะดับการิเปิิดเผยข้้อมูลข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ค์วบค์ู่ไปิกับค์วามสะดวก 
ข้องปิริะชาชนัในัการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลข้่าวสาริสาธาริณะนัั�นัผ่านัท้างเว็บไซต์ท้างการิข้องหนั่วยงานั	อันัปิริะกอบด้วย	2	ตัวชี�วัด	
(ตัวชี�วัดละ	100	ค์ะแนันั)	ได้แก่
 - ติัวช่�วัดท้่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล	ปิริะกอบด้วย	5	ปิริะเด็นัย่อย	1)	ข้้อมูลพั่�นัฐานั	2)	การิบริิหาริงานั	3)	การิบริิหาริ
งบปิริะมาณ	4)	การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	และ	5)	การิส่งเสริิมค์วามโปิริ่งใส
 - ติัวช่�วัดท้่� 10 การปิ้องกันการทุ้จร่ติ	ปิริะกอบด้วย	2	ปิริะเด็นัย่อย	1)	การิดำเนัินัการิเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต	และ	 
2)	มาตริการิภิายในัเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต
	 โดยเม่�อพัิจาริณาผลการิปิริะเมินั	ITA	ตามแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
ตั�งแต่ปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2561	-	2564		ปิริากฏิริายละเอียดค์ะแนันั	OIT	เฉลี�ยในัภิาพัริวม	ดังนัี�

คะแนนเฉล่�ยแบบวัดกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะ (OIT) ข้อง อปิที่.

72.90

ค์ะแนันั
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51.15
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	 จากข้อ้มลูดงักลา่ว	พับวา่	องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นัมีการิยกริะดบัผลค์ะแนันัเฉลี�ยในัด้านัการิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะ 
ตามแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	สูงท้ี�สุด	ตั�งแต่ปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2561	เปิ็นัต้นัมา	 
โดยมีผลค์ะแนันัเฉลี�ยในัตัวชี�วัดท้ี�	9	การิเปิิดเผยข้้อมูล	76.11	ค์ะแนันั	และตัวชี�วัดท้ี�	10	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	64.38	ค์ะแนันั	 
ซ้�งสะท้อ้นัให้เห็นัว่า	องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัมีการิต่�นัตัวและให้ค์วามสำคั์ญในัการิปิรัิบปิรุิงและพัฒันัาการิดำเนิันัการิเปิดิเผย 
ข้อ้มลูสาธาริณะบนัเวบ็ไซตข์้องหนัว่ยงานัใหด้ยีิ�งข้้�นั	แตอ่ยา่งไริก็ด	ีผลค์ะแนันัเฉลี�ยตามตวัชี�วดัข้องการิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะ 
ดังกล่าวข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัยังอยู่ในัริะดับท้ี�ต�ำกว่าเกณฑ์์	 (85	 ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั 
ยังต้องเริ่งพััฒนัาและปิริับปิริุงกลไกการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้องหนั่วยงานัอย่างต่อเนั่�องจริิงจัง	 เพั่�อยกริะดับหนั่วยงานั 
ไปิสู่เปิ้าหมาย	 “ค์วามโปิริ่งใส”	 เปิิดกว้างให้ทุ้กภิาค์ส่วนัสามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลข้่าวสาริข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
ไดอ้ยา่งสะดวก	เพั่�อใหเ้กดิการิมสีว่นัริว่มในัการิดำเนันิังานัและการิตริวจสอบจากปิริะชาชนัในัพ่ั�นัที้�	ตลอดจนัผู้มส่ีวนัไดส้ว่นัเสยี 
ทุ้กฝ่่ายต่อไปิ

...
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	 ในัส่วนัท้ี�	2	เปิ็นัการินัำเสนัอแนัวท้างการิดำเนัินัการิเพั่�อยกริะดับผลการิปิริะเมินั	ITA	โดยเฉพัาะปิริะเด็นัการิเปิิดเผย 
ข้อ้มลูสาธาริณะ	โดยกลา่วถิ่ง้ปิริะเดน็ัปิญัหาเกี�ยวกบัการิเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัตามแบบวดั	OIT	 
ในัปิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	ท้ี�ผา่นัมา	วา่มปีิจัจยัใดท้ี�ค์วริจะตอ้งปิรัิบปิริงุ	พัฒันัาและเริง่ดำเนันิัการิใหเ้กดิค์วามสมบรูิณ	์ริวมท้ั�ง 
นัำเสนัอข้้อแนัะนัำในัการิบริิหาริจัดการิเพั่�อยกริะดับการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัให้ปิริะสบ 
ผลสำเริ็จ	 โดยองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัสามาริถิ่นัำไปิปิริะยุกต์ใช้ให้เกิดค์วามเหมาะสมตามข้นัาด	 ศักยภิาพัและท้ริัพัยากริ 
ข้องหนั่วยงานัได้ต่อไปิ

     2.1 ควำมูเข้้ำใจเบ้�องต้นเก่�ยวกับกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะตำมูแบบวัด OIT

 แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment)	หริ่อ	แบบวัด  
OIT	 เปิ็นัการิตริวจสอบริะดับการิเปิิดเผยข้้อมูลข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นับนัหน้ัาเว็บไซต์หลักข้ององค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นัตามองค์์ปิริะกอบข้้อมูลท้ี�กำหนัด	 ค์วบคู่์ไปิกับค์วามสะดวกข้องปิริะชาชนัทั้�วไปิที้�จะสามาริถิ่เข้้าถ้ิ่งข้้อมูลดังกล่าว 
ไดโ้ดยง่ายจากหน้ัาเวบ็ไซตข์้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั	ซ้�งองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นัตอ้งแสดงหลักฐานัการิเปิดิเผยข้อ้มลู	 
ผ่านัการิริะบุ	URL	ท้ี�เช่�อมโยงไปิยังเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั	โดยท้ำการิปิริะเมินัในั	2	ตัวชี�วัด	ได้แก่	
	 -	 ติัวช่�วัดท้่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล	 มีวัตถิุ่ปิริะสงค์์เพั่�อปิริะเมินัการิเผยแพัริ่ข้้อมูลท้ี�เปิ็นัปิัจจุบันับนัเว็บไซต์ข้อง 
องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั	ในัการิเปิดิเผยข้อ้มูลให้สาธาริณชนัไดรั้ิบท้ริาบ	5	ปิริะเด็นัสำค์ญั	ค์อ่	ข้อ้มูลพ่ั�นัฐานั	การิบริหิาริงานั	 
การิบริิหาริเงินังบปิริะมาณ	 การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	 และการิส่งเสริิมค์วามโปิริ่งใส	 ซ้�งการิเปิิดเผยข้้อมูล 
ในัปิริะเด็นัข้้างต้นั	เปิ็นัการิแสดงให้เห็นัถิ่้งค์วามโปิริ่งใสในัการิบริิหาริงานัและการิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 -	 ติัวช่�วัดท้่� 10 การปิ้องกันการทุ้จร่ติ	 มีวัตถิุ่ปิริะสงค์์เพั่�อปิริะเมินัการิเผยแพัริ่ข้้อมูลท้ี�เปิ็นัปิัจจุบันับนัเว็บไซต์ 
ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ในัการิเปิิดเผยการิดำเนิันัการิให้สาธาริณชนัได้ริับท้ริาบในั	 2	 ปิริะเด็นั	 ค์่อ	 การิดำเนิันัการิ 
เพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต	 และมาตริการิภิายในัเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต	 ซ้�งการิเปิิดเผยข้้อมูลในัปิริะเด็นัข้้างต้นัแสดงถิ่้งการิให้ 
ค์วามสำค์ัญต่อผลการิปิริะเมินั	 ITA	 ข้องหนั่วยงานั	 อันัจะนัำไปิสู่การิพััฒนัาเพั่�อยกริะดับการิดำเนัินังานัให้มีค์วามโปิร่ิงใส 
ด้วยการิจัดท้ำมาตริการิส่งเสริิมค์วามโปิร่ิงใสภิายในัหน่ัวยงานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ริวมท้ั�งการิกำกับติดตาม 
การินัำไปิสู่การิปิฏิิบัติอย่างเปิ็นัริูปิธริริม

กำร่ด�ำเน่นกำร่เพื้้�อยกร่ะดับ
กำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะส�ำหร่ับ
องค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น

Tips & Tricks : มูาติรการส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส  “หัวใจสำค์ัญข้องการปิระเมู่น ITA”
	 การิเปิดิเผยข้อ้มูลสาธาริณะตามตัวชี�วดัท้ี�	10	การิป้ิองกันัการิทุ้จริติ	ไดม้กีาริกำหนัดให้องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัจดัท้ำ	“มาตริการิส่งเสริมิ 
ค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสข้องหนั่วยงานั”	ในัข้้อ	O42	ซ้�งเปิ็นัข้้อท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องให้ค์วามสำค์ัญและดำเนัินัการิเปิ็นัลำดับแริก	 
เพั่�อวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	ITA	ในัปีิท้ี�ผา่นัมา	มองหาข้้อบกพัร่ิองหริอ่จุดด้อยข้องหน่ัวยงานั	และนัำไปิกำหนัดเป็ินัมาตริการิหริอ่แนัวท้างปิฏิบัิติ 
เพั่�อส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสข้องหนั่วยงานัให้ดีข้้�นั	 ท้ั�งในัการิสริ้างการิริับริู้ข้องผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียภิายในั	 (IIT)	 และผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
ภิายนัอก	(EIT)	ผ่านัการิพััฒนัากลไกการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	ข้องหนั่วยงานัไปิยังผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียข้องหนั่วยงานัและสาธาริณชนั
	 เม่�อได้กำหนัดมาตริการิหริ่อแนัวท้างฯ	 ในัข้้อ	 O42	 แล้ว	 หนั่วยงานัจะต้องมีการิดำเนัินัการิตามมาตริการิหริ่อแนัวท้างฯ	 ดังกล่าว 
อย่างจริิงจังตามข้้อ	O43	 และต้องเผยแพัร่ิผลการิดำเนัินังานัต่อสาธาริณชนัผ่านัท้างเว็บไซต์หลักข้องหนั่วยงานัด้วย	 อาจกล่าวได้ว่า	 ข้้อ	 O42	 
และข้้อ	 O43	 นัับเปิ็นั	 “หัวใจสำคั์ญข้องการิปิริะเมินั	 ITA”	 ท้ี�จะช่วยส่งเสริิมให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัได้พััฒนัาและยกริะดับค์ุณธริริม 
และค์วามโปิริ่งใสข้องหนั่วยงานัให้บริริลุเปิ้าหมายเกณฑ์์การิปิริะเมินั	ITA	(85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)	ท้ี�กำหนัดไว้ต่อไปิ

ส่วนที่่�

2
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    2.2 ปิร่ะเด็นปิัญหำกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะตำมูแบบวัด OIT

	 ในัการิตริวจปิริะเมินัเค์ร่ิ�องมอ่แบบวัดการิเปิิดเผยข้อ้มูลสาธาริณะ	หริอ่	แบบวดั	OIT	พับปิริะเด็นัปิญัหาในัการิดำเนิันัการิ 
เปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ดังต่อไปินัี�5

	 1.	องค์์กริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัไมูใ่หค้์วามูสำคั์ญในการปิระเมูน่ ITA	กลา่วค์อ่	ผูบ้ริหิาริท้อ้งถิ่ิ�นัไมม่กีาริมอบหมายงานั 
หริ่อกำกับติดตามการิดำเนัินัการิอย่างชัดเจนัหริ่อข้าดผู้ริับผิดชอบในักริะบวนัการิปิริะเมินั	 ส่งผลให้ดำเนัินัการิได้ไม่ถิู่กต้อง 
ตามข้ั�นัตอนั	กริอบริะยะเวลา	หริ่อไม่ส่งข้้อมูลในัการิตอบแบบวัด	OIT	จ้งไม่ได้ค์ะแนันัในัข้้อนัั�นัๆ	
	 2.	องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัเปิิดเผยข้้อมููลไมู่ถิู่กติ้องติามูหลักเกณฑ์์ท้่�กำหนด	กล่าวค์่อ	เปิิดเผยข้้อมูลไม่ค์ริบถิ่้วนั 
และไม่สอดค์ล้องตามองค์์ปิริะกอบด้านัข้้อมูลในัแต่ละข้้อค์ำถิ่ามที้�กำหนัด	 มักเกิดจากองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั 
ข้าดการิบริิหาริจัดการิในัการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะอย่างเปิ็นัริะบบและมีปิริะสิท้ธิภิาพั	 ริวมถ้ิ่งข้าดการิตริวจสอบกลั�นักริอง 
ข้้อมูลจากผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นัก่อนัตอบแบบวัด	OIT
	 3.	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัเปิิดเผยข้้อมููลท้่�ไมู่ได้อยู่บนเว็บไซ้ติ์หลัก	 กล่าวค์่อ	 ตอบแบบวัด	 OIT	 โดยใช้	 URL	 
ข้องเว็บไซต์อ่�นัท้ี�ไม่ได้เช่�อมโยงไปิยังข้้อมูลบนัเว็บไซต์หลักข้องหน่ัวยงานั	 มักเกิดจากองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัไม่มีเว็บไซต์ 
ข้องหน่ัวยงานั	หริอ่เว็บไซตข์้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัมขี้นัาดพั่�นัท้ี�ไมเ่พัยีงพัอตอ่การิเปิดิเผยข้อ้มลูและใหบ้ริกิาริผา่นัท้าง 
ริะบบสาริสนัเท้ศ	จ้งใช้	URL	ข้อง	Facebook	หริ่อใช้	URL	ข้อง	Google	Drive	 ในัการิตอบแบบวัด	OIT	ซ้�งกริณีดังกล่าว 
ถิ่อ่เปิน็ัการิตอบแบบวดั	OIT	ท้ี�ไม	่สอดค์ลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ข์้องการิปิริะเมนิั	ITA	เนั่�องจากไมส่ามาริถิ่เช่�อมโยงไปิยงัเวบ็ไซตห์ลกั 
ข้องหนั่วยงานัได้	และต้องมีการิข้อสิท้ธิ�ในัการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลอีกด้วย
	 4.	องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีปิัญหาด้านเท้ค์น่ค์ในการเปิิดเผยข้้อมููล	กล่าวค์่อ	URL	ท้ี�ใช้ในัการิตอบแบบวัด	OIT	 
มคี์วามขั้ดข้อ้งในัการิเข้้าถ้ิ่งข้้อมลู	ท้ำให้ผูต้ริวจปิริะเมนิัไมส่ามาริถิ่ท้ำการิตริวจปิริะเมนิัได	้ซ้�งองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นัจำเป็ินั
ต้องตริวจสอบการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลก่อนัส่งค์ำตอบ	 และต้องค์งไว้ซ้�งสภิาพัข้องข้้อมูลและ	 URL	 จนักว่าจะได้มีการิตริวจปิริะเมินั 
เริยีบริอ้ยแลว้	ปิญัหาดงักลา่วมกัเกดิจากการิข้าดท้ริพััยากริในัดา้นัเท้ค์โนัโลยสีาริสนัเท้ศ	อาท้	ิงบปิริะมาณในัการิบริหิาริจดัการิ 
ริะบบสาริสนัเท้ศข้องหน่ัวยงานั	 บุค์ลากริ	 ริวมถิ่้งปัิญหาการิดูแลและบริิหาริจัดการิริะบบสาริสนัเท้ศข้องผู้รัิบผิดชอบเว็บไซต์	 
จ้งท้ำให้เกิดปัิญหาการิขั้ดข้้องข้องเว็บไซต์องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 เช่นั	 ปัิญหาโดเมนัเว็บไซต์หมดอายุหริ่ออยู่ริะหว่าง 
การิต่อสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์	 ปิัญหาการิถูิ่กไวรัิสค์ุกค์ามริะบบเซิร์ิฟเวอร์ิข้องเว็บไซต์	 	 ซ้�งกริณีดังกล่าว	 องค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องเร่ิงตริวจสอบข้้อขั้ดข้้อง	 และปิริะสานัผู้ท้ี�เกี�ยวข้้องให้ดำเนิันัการิแก้ไข้ให้เว็บไซต์กลับมาใช้งานัได้ตามปิกติ	 
เพั่�อให้ผู้ตริวจปิริะเมินัสามาริถิ่ตริวจปิริะเมินัได้	และปิริะชาชนัสามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลบนัเว็บไซต์ได้โดยเริ็ว

     2.3 ข้้อแนะน�ำกำร่ด�ำเน่นกำร่เพื้้�อยกร่ะดับกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะ

 การดำเน่นการระดับนโยบาย องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นค์วรดำเน่นการดังน่�
	 1.	ผูบ้ริิหาริท้อ้งถิิ่�นัต้องกำกบัตดิตามใหท้้กุสว่นังานัท้ี�มหีนัา้ท้ี�ในัการิใหบ้ริกิาริปิริะชาชนั	หริอ่มกีาริดำเนันิังานัเกี�ยวข้อ้ง
กับข้้อมูลข้่าวสาริสาธาริณะ	ดำเนัินัการิจัดท้ำและเปิิดเผยข้้อมูลบนัหนั้าเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัให้เปิ็นัปิัจจุบันั
ค์ริบถิ่้วนั	ตามกฎหมาย	ริะเบียบ	หลักเกณฑ์์และมาตริฐานัท้ี�กำหนัด	เพั่�อค์วามโปิริ่งใสและปิริะโยชนั์ข้องปิริะชาชนัเปิ็นัหลัก
	 2.	ผูบ้ริหิาริท้อ้งถิิ่�นัตอ้งพัฒันัาและยกริะดับการิให้บริกิาริข้องหน่ัวยงานัใหเ้ท้า่ท้นััตอ่สถิ่านัการิณ์และค์วามเปิลี�ยนัแปิลง
ตา่งๆ	ท้ี�เกดิข้้�นั	เพั่�อใหส้ามาริถิ่ตอบสนัองตอ่ปัิญหาและค์วามตอ้งการิข้องปิริะชาชนัไดอ้ยา่งสะดวกริวดเริว็	ตลอดจนัสริา้งค์วาม
โปิริ่งใสและค์วามเสมอภิาค์ในัการิให้บริิการิ	มีการิลดการิใช้ดุลพัินัิจข้องเจ้าหนั้าท้ี�	เพั่�อก่อให้เกิดค์วามเช่�อมั�นัและไว้วางใจจาก
ปิริะชาชนัในัพั่�นัท้ี�	เช่นั	มีริะบบการิให้บริิการิออนัไลนั์	หริ่อ	E-service	บนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	โดยต้องมี
การิปิริะชาสัมพัันัธ์ช่องท้างการิข้อริับบริิการิออนัไลนั์ให้ปิริะชาชนัได้ริับท้ริาบอย่างกว้างข้วาง

 5	สำนัักปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส	สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.,	“ริายงานัผลการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้อง
หนั่วยงานัภิาค์ริัฐ	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2563	และ	พั.ศ.	2564”
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ล�าดับ การดำเน่นการ เค์ร่�องมู่อ/แหล่งข้้อมููล

1 ผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นั/บุค์ลากริข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
ต้องศ้กษาและท้ำค์วามเข้้าใจในัการิปิริะเมินั	ITA	ได้แก่	
	 ITA	ค์่ออะไริ	
	 ค์วามสำค์ัญข้องการิปิริะเมินั	
	 ปิริะโยชนั์ข้องการิปิริะเมินั	ITA	
	 หลักเกณฑ์์การิปิริะเมินั	
	 ปิฏิิท้ินัการิปิริะเมินั

	 ศก้ษาข้อ้มลูจากค์ูม่อ่การิปิริะเมินั
ค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิ
ดำเนิันังานัข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐสำนักังานั	
ปิ.ปิ.ช.	ได้ท้ี�	https://itas.nacc.go.th
	 สอบถิ่ามข้้อมูลการิปิริะเมินั	ITA
ได้ท้ี�	Line	@ITAS

2 ผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นั	ค์วริแต่งตั�งค์ณะท้ำงานัเพั่�อสนัับสนัุนั/ส่งเสริิม
การิยกริะดับผลการิปิริะเมินั	ITA	โดยค์ณะท้ำงานัดังกล่าว
ค์วริมาจากผูแ้ท้นักอง/สำนักั/หน่ัวยงานัท้ี�เกี�ยวข้้องท้ี�มคี์วามสำคั์ญ
ในัการิขั้บเค์ล่�อนัการิดำเนัินังานัด้านัคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใส
ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัด้านัต่าง	ๆ 	เชน่ั	การิค์ลัง	กฎหมาย	
นัโยบายและแผนั	ท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	ผู้ดูแลเว็บไซต์	(Admin)	

	 ตวัอยา่งค์ำสั�งแตง่ตั�งค์ณะท้ำงานั
สนัับสนัุนั/ส่งเสริิมการิยกริะดับผล
การิปิริะเมินั	ITA	โปิริดดูริายละเอียด
จากตัวอย่างค์ำสั�งแต่งตั�งค์ณะท้ำงานั
ท้้ายตาริางนัี�	

       การดำเน่นการในท้างปิฏิ่บัติ่ องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัค์วริดำเนัินัการิดังนัี�

	 3.	ผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นัต้องพััฒนัาเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั	ให้มีค์วามพัริ้อมท้ั�งในัแง่ข้องริะบบท้ี�ท้ันัสมัย	บุค์ลากริท้ี�มีค์วามริู้ 
ค์วามสามาริถิ่	 และงบปิริะมาณที้�เพัียงพัอต่อการิบริิหาริจัดการิ	 เพั่�อก่อให้เกิดการิให้บริิการิสาธาริณะและการิเผยแพัร่ิข้้อมูล 
ข้่าวสาริท้ี�มีค์วามริวดเร็ิวและเป็ินัปัิจจุบันั	 โดยเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัจะต้องมีข้นัาดพั่�นัท้ี�ท้ี�เพีัยงพัอ 
ต่อการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะและการิให้บริิการิปิริะชาชนัจำนัวนัมากได้อย่างมีปิริะสิท้ธิภิาพั



16 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ การดำเน่นการ เค์ร่�องมู่อ/แหล่งข้้อมููล

3 ค์ณะท้ำงานัฯ	 ดำเนิันัการิตามอำนัาจหน้ัาท้ี�และกริอบเวลา	 
โดยต้องนัำผลค์ะแนันัการิปิริะเมินัในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	 2564	 
มาพิัจาริณาวิเค์ริาะห์หาข้้อบกพัร่ิองจากการิท้ำงานัในัปีิที้�ผ่านัมา	 
และริ่วมกันักำหนัดแนัวท้างในัการิดำเนัินังานัเพั่�อยกริะดับ/ 
ปิริับปิรุิง/พััฒนัาการิดำเนิันังานั	 ซ้�งต้องกำหนัดผู้รัิบผิดชอบ/ 
วิธีการิปิฏิิบัติงานั/แนัวท้างในัการิกำกับดูแลและริายงานัผล 
การิดำเนัินัการิอย่างเปิ็นัริูปิธริริม	(O42)		
	 ท้ั�งนัี�	ค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิฯ	ค์วริปิริะชุม
อย่างนั้อย	3	ริะยะ	ดังนัี�
 กอ่นการปิระเมูน่	เพั่�อเตริยีมการิ/กำหนัดแนัวท้างในัการิ
ยกริะดับฯ	
 ระหว่างการปิระเมู่น	เพั่�อติดตามการิดำเนัินังานั	
 หลังการปิระเมู่น เพั่�อริับท้ริาบริายงานัผล
การิดำเนัินังานั/ปิัญหาและอุปิสริริค์ในัการิดำเนัินัการิเพั่�อเตริียม
การิปิริะเมินัในัปิีต่อไปิ

	 ผลค์ะแนันั	 ITA	 ปิีงบปิริะมาณ	
พั.ศ.	2564
	 ค์ู่ม่อแนัวท้างการิดำเนัินังานัข้อง
องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัเพ่ั�อยกริะดับ
ผลการิปิริะเมินั	ITA	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	
พั.ศ.	 2565	 (แบบวัดการิริับริู้ข้องผู้มีส่วนั
ได้ส่วนัเสียภิายในัและภิายนัอก	 :	 IIT	 
ตัวชี�วัดท้ี�	1-5	&	EIT	ตัวชี�วัดท้ี�	6-8)	

	 ข้้อแนัะนัำการิเปิิดเผยข้้อมูล
สาธาริณะสำหรัิบองค์์กริปิกค์ริองส่วนั 
ท้้องถิ่ิ�นั	(Guidelines	for	OIT	2022)

	 ค์ูม่อ่แนัวท้างยกริะดับธริริมาภิบิาล 
สำหริับองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	
 

	 วดีทิ้ศัน์ัส่�อการิเรีิยนัริูก้าริเปิดิเผย
ข้้อมูลสาธาริณะสำหริับหนั่วยงานัข้องริัฐ

ค์ู่มู่อ ติัวอย่าง
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ตัวอย่ำงค�ำสั�งแต่งตั�งคณะที่�ำงำนสนับสนุน/ส่งเสร่่มูกำร่ยกร่ะดับผลปิร่ะเมู่น ITA
-ตัวอย่าง-

ค์ำสั�งองค์์การิบริิหาริส่วนัจังหวัด/เท้ศบาล/องค์์การิบริิหาริส่วนัตำบล
ท้ี�	.........../2565

เริ่�อง	แต่งตั�งค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิ6

เพั่�อสนัับสนัุนัการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานั
ข้อง...(ช่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั)...

ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	....
-----------------------------------------

	 ตามท้ี�แผนัแม่บท้ภิายใต้ยุท้ธศาสตริ์ชาติ	 ปิริะเด็นั	 การิต่อต้านัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	 (พั.ศ.	 2561	 –	 2580)	
ได้กำหนัดให้การิปิริะเมินัคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสในัการิดำเนิันังานัข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐเป็ินัหนั้�งในัตัวชี�วัดข้องแผนัย่อย
การิปิ้องกันัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	โดยในัริะยะแริกได้กำหนัดให้ภิายในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	หนั่วยงานัท้ี�เข้้าริ่วม
การิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐ	จำนัวนัไม่นั้อยกว่าริ้อยละ	80	จะต้องมีผลการิ
ปิริะเมินัผ่านัเกณฑ์์ท้ี�	85	ค์ะแนันัข้้�นัไปิ	นัั�นั
	 ...(ช่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั)...	 จ้งเห็นัค์วามสำคั์ญข้องการิปิริะเมินัฯ	 ดังกล่าว	 เปิริียบเสม่อนัเค์ร่ิ�องม่อตริวจ 
สุข้ภิาพัองค์์กริปิริะจำปิี	เพั่�อให้ท้ริาบถิ่้งสถิ่านัะและปิัญหาการิดำเนัินังานัด้านัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสข้ององค์์กริ	ซ้�งจะช่วย 
ใหส้ามาริถิ่นัำไปิใช้ในัการิปิริบัปิริงุพัฒันัาองค์ก์ริให้มปีิริะสทิ้ธภิิาพัในัการิปิฏิบัิติงานั	การิใหบ้ริิการิสามาริถิ่อำนัวยค์วามสะดวก	 
และตอบสนัองต่อปิริะชาชนัได้ดียิ�งข้้�นั	 ซ้�งสอดค์ล้องกับนัโยบายกริะท้ริวงมหาดไท้ย	 กริมส่งเสริิมการิปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 
และจังหวัด	 จ้งแต่งตั�งค์ณะท้ำงานัเพั่�อยกริะดับผลการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้อง	 ...(ช่�อองค์์กริ 
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั)...	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	...	โดยมีองค์์ปิริะกอบค์ณะท้ำงานั	และอำนัาจและหนั้าท้ี�	ดังนัี�	

 องค์์ปิระกอบ7

	 1)	 นัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 	 	 	 ปิริะธานัค์ณะท้ำงานั
	 2)		 ริองนัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 	 	 	 ริองปิริะธานัค์ณะท้ำงานั
	 	 ตามท้ี�นัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมอบหมาย	 	 	
	 3)	 ปิลัดองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 	 	 	 ค์ณะท้ำงานั
	 4)	 ผู้อำนัวยการิกอง/สำนััก	ท้ี�เกี�ยวข้้อง	 	 	 	 ค์ณะท้ำงานั
	 	 (เช่นั	ค์ลัง	กฎหมาย	ท้ริัพัยากริบุค์ค์ล)

 6	องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัสามาริถิ่ปิริับเปิลี�ยนัโดยจะใช้	ค์ำว่า	“ค์ณะท้ำงานั”	หริ่อ	“ค์ณะกริริมการิ”	หริ่อค์ณะบุค์ค์ลท้ี�เริียกช่�ออย่างอ่�นั
ก็ได้ตามค์วามเหมาะสมข้องแต่ละแห่ง
 7	จำนัวนัองค์์ปิริะกอบข้องค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิสามาริถิ่ปิริับปิริุงได้ตามค์วามเหมาะสมข้้�นัอยู่กับบริิบท้	ข้นัาด	อัตริากำลัง	และ
ศักยภิาพัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัแต่ละแห่ง



18 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

 8	เจ้าหนั้าท้ี�ในัสังกัดต้องมีค์วามสามาริถิ่ปิริะสานังานัและเปิ็นัผู้ช่วยเลข้านัุการิเพั่�อริวบริวมข้้อมูลเอกสาริต่าง	ๆ	ตามหลักเกณฑ์์องค์์ปิริะกอบ
ข้้อมูลแต่ละข้้อค์ำถิ่าม	o1-o43	จากต้นัสังกัดข้องตนัได้	เช่นั	ข้้อ	o10	แผนัดำเนัินังานัปิริะจำปิี	เจ้าหนั้าท้ี�ท้ี�ได้ริับมอบหมายท้ี�ได้ริับการิแต่งตั�ง
เปิ็นัค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิ	ซ้�งอาจจะเปิ็นัผู้ริับผิดชอบด้านัแผนัจะต้องนัำเอกสาริตามองค์์ปิริะกอบหลักเกณฑ์์นัำข้้�นัเว็บไซต์	หริ่อนัำเสนัอ
ต่อท้ี�ปิริะชุมเพั่�อพัิจาริณาดำเนัินัการิพัิจาริณาเห็นัชอบนัำไปิเผยแพัริ่ต่อสาธาริณะต่อไปิ

 9	จำนัวนัเจ้าหนั้าท้ี�ท้ี�ได้ริับมอบหมายข้้�นัอยู่กับค์วามเหมาะสมข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	และจะริะบุเปิ็นัช่�อและตำแหนั่งหริ่อไม่ก็ได้

 10	อำนัาจและหนั้าท้ี�สามาริถิ่ปิริับปิริุงเพัิ�มเติมได้ตามค์วามเหมาะสม	ให้เกิดค์วามชัดเจนั	มีปิริะสิท้ธิภิาพัในัการิข้ับเค์ล่�อนัการิปิริะเมินั	ITA	
ภิายในัองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัแต่ละแห่ง

 11	วาริะข้องค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิสามาริถิ่ปิริับปิริุงเปิลี�ยนัแปิลงได้ตามค์วามเหมาะสม	อาจกำหนัดช่วงเวลา	หริ่อไม่กำหนัดช่วงเวลา
ก็ได้	หากไม่กำหนัดริะยะเวลาก็ไม่ต้องริะบุปิีงบปิริะมาณ	ในัท้ี�เริ่�องค์ำสั�ง

	 5)		 หัวหนั้าสำนัักงานัปิลัด	 	 	 	 					 ค์ณะท้ำงานัและเลข้านัุการิ
	 6)		 เจ้าหนั้าท้ี�8 ในัสังกัดสำนัักงานัปิลัด/กอง/สำนััก	สังกัดละ	1	ค์นั9	 ผู้ช่วยเลข้านัุการิ
	 	 ตามท้ี�นัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมอบหมาย
 อำนาจและหน้าท้่�10

	 1)	 วิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	 ITA	 ในัปีิงบปิริะมาณท้ี�ผ่านัมา	 เพั่�อพัิจาริณาหาจุดบกพัริ่องและแนัวท้างการิแก้ไข้	 
	 	 และพััฒนัาผลค์ะแนันัการิปิริะเมินั	ITA	ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565
	 2)	 ศ้กษากริอบแนัวท้างการิปิริะเมินั	ITA	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	และปิฏิิท้ินัการิปิริะเมินั	ITA	เพั่�อนัำมา 
	 	 กำหนัดนัโยบาย/มาตริการิ	ริวมท้ั�งแผนังานัเพั่�อยกริะดับการิดำเนัินังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 3)	 ดำเนิันัการิกำกับดูแลและติดตามการิดำเนิันัการิตามมาตริการิ/แผนังานัการิยกริะดับผลค์ะแนันัการิปิริะเมินั	ITA	 
	 	 ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	ดังนัี�	
	 	 	 3.1)	ก่อนัการิปิริะเมินั	เพั่�อเตริียมค์วามพัริ้อมในัการิปิริะเมินั
	 	 	 3.2)	ริะหว่างการิปิริะเมินั	เพั่�อติดตาม/แก้ไข้ปิัญหาท้ี�เกี�ยวข้้องกับการิปิริะเมินั
	 	 	 3.3)	หลงัการิปิริะเมนิั	เพั่�อสริปุิผลพัร้ิอมท้ั�งปัิญหาและอปุิสริริค์ในัการิดำเนิันัการิข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 	 	 3.4)	ปิริะกาศผลค์ะแนันัการิปิริะเมินั	ITA	อย่างเปิ็นัท้างการิ	เพั่�อวิเค์ริาะห์ข้้อบกพัริ่องและกำหนัดแนัวท้าง/ 
	 	 	 							แผนังานัเพั่�อพััฒนัา/ริักษาริะดับผลค์ะแนันัการิปิริะเมินั	ITA	ในัปิีงบปิริะมาณต่อไปิ
	 4)	 มอบหมายหนั่วยงานัและบุค์ลากริดำเนัินัการิสนัับสนัุนัการิปิริะเมินั	 ITA	 ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัตาม 
	 	 กริอบเวลาปิฏิิท้ินัท้ี�สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.	กำหนัด	
	 5)	 เปิิดเผยผลการิดำเนัินัการิข้องค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิ	ผ่านัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 6)	 ดำเนัินัการิอ่�นัใดตามที้�ค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิ	 มอบหมายโดยให้ค์ณะท้ำงานั/ค์ณะกริริมการิ	 มีวาริะตั�งแต่ 
	 	 วันัท้ี�ค์ำสั�งแต่งตั�งเปิ็นัต้นัไปิ	จนัถิ่้ง...11

	 	 ท้ั�งนัี�	ตั�งแต่บัดนัี�เปิ็นัต้นัไปิ
    
	 	 	 	 	 สั�ง	ณ	วันัท้ี�	
	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 	 	เปิิดเผย	โปิริ่งใส
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		(นัายเปิิดเผย		โปิริ่งใส)
	 	 						 	 	 	 	 	 	 	นัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั

...
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20 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

  12เว็บไซต์หลัก	หมายถิ่้ง	เว็บไซต์หลักข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัท้ี�ใช้ในัการิส่�อสาริต่อสาธาริณะ

	 ส่วนัท้ี�	 3	 เป็ินัการิแนัะนัำการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะตามหลักเกณฑ์์การิปิริะเมินั	 ITA	 ในัตัวชี�วัดท้ี�	 9	 การิเปิิดเผย 
ข้้อมูล	และตัวชี�วัดท้ี�	10	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	ตามแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	 
เพั่�อให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นันัำไปิปิริะยุกต์ใช้เปิ็นัแนัวท้างในัการิพััฒนัาและปิรัิบปิรุิงการิดำเนิันังานัเพ่ั�อยกริะดับ 
การิเปิดิเผยข้อ้มูลบนัเวบ็ไซตข์้องหนัว่ยงานั	ตลอดจนัไดร้ิบัท้ริาบข้อ้ค์วริปิฏิบิตัแิละข้อ้ค์วริริะวงัในัการิเปิดิเผยข้อ้มูลตามตัวชี�วดั 
ดังกล่าว	 ตั�งแต่ข้้อค์ำถิ่าม	 O1	 ถ้ิ่ง	 O43	 อันัจะช่วยส่งผลให้เกิดการิพััฒนัาริะบบการิบริิหาริจัดการิข้ององค์์กริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ให้บริริลุเปิ้าหมายการิเปิ็นัองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัท้ี�มีค์วามโปิริ่งใส	เปิิดเผย	และตริวจสอบได้
	 โดยข้้อแนัะนัำฯ	 ในัส่วนัท้ี�	 3	 นัี�	 ไม่ได้ผูกพัันัหริ่อผูกมัดให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องดำเนัินัการิตามริูปิแบบ 
ที้�นัำเสนัอแต่อย่างใด	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัสามาริถิ่ปิริะยุกต์ใช้เปิ็นัแนัวท้างในัการิจัดท้ำข้้อมูลและเปิิดเผยข้้อมูล 
ตามตัวชี�วัดท้ี�	 9	 และตัวชี�วัดท้ี�	 10	 ในัริูปิแบบอ่�นัๆ	ท้ี�เหมาะสมและค์ริอบค์ลุมตามหลักเกณฑ์์การิปิริะเมินั	 ITA	แต่ท้ั�งนัี�ต้องมี 
การิเปิดิเผยข้อ้มลูบนัหนัา้	“เว็บไซ้ต์ิหลัก12”	ข้องหนัว่ยงานั	โดยท้ี�ริะบ	ุURL	ค์ำตอบท้ี�แสดงตำแหนัง่ข้องข้อ้มลูท้ี�	“ปิระชาชนท้ั�วไปิ 
สามูารถิ่เข้า้ถิ่งึไดโ้ดยงา่ย”	และการิแสดงข้อ้มูลดงักลา่วจะต้องม	ี“องค์ป์ิระกอบดา้นข้้อมูลูถิ่กูติอ้งและค์รบถิ่ว้น”	ตามหลักเกณฑ์ ์
ท้ี�ข้้อค์ำถิ่ามแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	กำหนัด	
	 ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	การิปิริะเมินัแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	(OIT)	มีการิเปิลี�ยนัแปิลงริายละเอียด 
ข้ององค์์ปิริะกอบด้านัข้้อมูลในับางข้้อค์ำถิ่าม	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องศ้กษาข้้อค์ำถิ่ามตามหลักเกณฑ์์ให้ค์ริบถ้ิ่วนั 
ก่อนัดำเนัินัการิในัข้ั�นัตอนัต่อไปิ

ข้อ้แนะน�ำกำร่เปิิดเผยข้้อมูลูสำธำร่ณะ
ส�ำหร่ับองค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น

ส่วนที่่�

3

    ยกติัวอย่างข้้อค์ำถิ่ามูท้่�มู่การปิรับเพ่�มูเติ่มู :		ข้้อค์ำถิ่าม	O12	ริายงานัผลการิดำเนัินังานัปิริะจำปิี

ข้้อค์ำถิ่ามู O12 : ปิี 2564 ข้้อค์ำถิ่ามู O12 : ปิี 2565

o	แสดงผลการิดำเนัินังานัตามแผนัดำเนัินังานัปิริะจำปิี
o	 มี ข้้อมูลริายละเอียดสรุิปิผลการิดำเนิันังานั	 เช่น
ผลการิดำเนัินัการิโค์ริงการิหริ่อกิจกริริม	 ผลการิใช้จ่าย 
งบปิริะมาณ	 ปัิญหา	 อุปิสริริค์	 ข้้อเสนัอแนัะ	 ผลสัมฤท้ธิ� 
ตามเปิ้าหมาย	เปิ็นัต้นั
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2563

o	แสดงผลการิดำเนัินังานัตามแผนัดำเนัินังานัปิริะจำปิี
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดสริุปิผลการิดำเนัินังานั อย่างน้อย
ปิระกอบด้วย	 ผลการิดำเนัินัการิโค์ริงการิหร่ิอกิจกริริม	 
ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	ปัิญหา	อุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ 
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564



Guidelines for OIT 2022 21

	 ตามตัวอย่างจะเห็นัได้ว่า	 ริายละเอียดข้ององค์์ปิริะกอบด้านัข้้อมูลข้องข้้อ	 O12	 ในัปิีงบปิริะมาณ	 พั.ศ.	 2565	 
มีการิเปิลี�ยนัแปิลงถิ่้อยค์ำเปิ็นั	“อย่างน้อยปิระกอบด้วย”	ซ้�งหนั่วยงานัจะต้องจัดท้ำข้้อมูลริายงานัผลการิดำเนัินังานัปิริะจำปิี	
โดยมู่รายละเอ่ยดค์รบถิ่้วนในัทุ้กหัวข้้อต่อไปินัี�
	 	 1.	ผลการิดำเนัินัการิโค์ริงการิหริ่อกิจกริริม			
	 	 2.	ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ
	 	 3.	ปิัญหาและอุปิสริริค์																							
	 	 4.	ข้้อเสนัอแนัะ
	 หากข้อ้มูลริายงานัผลการิดำเนิันังานัปิริะจำปีิ	ข้าดริายละเอียดหัวข้อ้หนั้�งข้อ้ใดดังกล่าวถิ่อ่ว่าไม่ค์ริบองค์ป์ิริะกอบข้อ้มูล	
จะท้ำให้ไม่ได้ค์ะแนันัในัข้้อค์ำถิ่ามนัี�

Tips	&	Tricks	:	องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัตอ้งศก้ษาและยด้ถิ่อ่หลกัเกณฑ์ก์าริเปิดิเผยข้อ้มลูสาธาริณะ	(OIT)	ตามค์ูม่อ่การิปิริะเมนิั	ITA	 

ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	เปิ็นัหลักในัการิจัดท้ำและเปิิดเผยข้้อมูลบนัเว็บไซต์หลักข้องหนั่วยงานั

...
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    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 9.1 ข้้อมููลพื้้�นฐาน (ข้้อคำำาถามู O1 - O9)
    ข้้อมููลพื้้�นฐำน

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O1 โค์รงสร้าง

๐	แสดงแผนัผังแสดงโค์ริงสริ้างการิแบ่งส่วนัริาชการิข้องหนั่วยงานั
๐	 แสดงตำแหน่ังท้ี�สำคั์ญและการิแบ่งส่วนังานัภิายในั	 ยกตัวอย่างเช่นั 
	สำนััก	กอง	ศูนัย์	ฝ่่าย	ส่วนั	กลุ่ม	เปิ็นัต้นั
(กริณีองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัให้แสดงแผนัผังโค์ริงสร้ิาง	 ท้ั�งฝ่่ายการิเม่อง 
และฝ่่ายข้้าริาชการิปิริะจำ)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิแบบท้่� 1 :	จัดท้ำแผนัผังโค์ริงสริ้างฯ	เผยแพัริ่บนัหนั้าเว็บไซต์ในัริูปิแบบท้ี�แสดงให้เห็นัได้ในัท้ันัท้ี

3.1
ข้้อแนะน�ำกำร่เปิิดเผยข้้อมููลสำธำร่ณะ ตำมูตัวชี้่�วัดข้องกำร่ปิร่ะเมู่น ITA

ตัวชี้่�วัดที่่� 9      กำร่เปิิดเผยข้้อมููล (ข้้อค�ำถิ่ำมู O1 - O33)
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิแบบท้่� 2	:	จัดท้ำข้้อมูลแผนัผังโค์ริงสริ้างฯ	เปิ็นัริูปิแบบไฟล์เอกสาริ	แล้วนัำมาเผยแพัริ่บนัเว็บไซต์หนั่วยงานั

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : โค์รงสร้าง

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องจัดท้ำโค์ริงสริ้างการิแบ่งส่วนัริาชการิเปิ็นั	 “แผนผัง” (Flow Chart)	 ท้ี�ชัดเจนั	 
โดยสามาริถิ่ดำเนัินัการิในัลักษณะอย่างใดอย่างหนั้�ง	ดังนัี�
  (1) รูปิแบบท้่� 1 : จัดท้ำแผนผังโค์รงสร้างฯ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซ้ติ์ในรูปิแบบท้่�แสดงให้เห็นได้ในท้ันท้่	หริ่อ	
  (2) รูปิแบบท้่� 2 : จัดท้ำแผนผังโค์รงสร้างฯ เปิ็นรูปิแบบไฟล์เอกสาร	 (เช่นั	 ไฟล์	 .pdf)	 แล้วนำมูาเผยแพร่ 
บนเว็บไซ้ติ์หลักข้องหน่วยงาน	ในักริณีนัี�ค์วริตอบด้วย	URL	ข้องหนั้าเว็บไซต์ก่อนัท้ี�จะเช่�อมโยงไปิยังไฟล์เอกสาริดังกล่าว	 
และ	URL	ข้องไฟล์ดังกล่าวด้วย

ค์วรระวัง
	 อย่าใช้ปิริะกาศ	 เริ่�อง	 กำหนัดโค์ริงสร้ิางการิแบ่งส่วนัริาชการิเพัียงอย่างเดียวมาตอบ	 โดยไมู่ได้แสดงโค์รงสร้างท่้�เป็ิน 
“แผนผัง”
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O2 ข้้อมููลผู้บร่หาร

๐	แสดงข้้อมูลผู้บริิหาริสูงสุด	 	 และผู้ดำริงตำแหนั่งท้างการิบริิหาริข้อง
หนัว่ยงานั	อยา่งน้ัอยปิริะกอบด้วย	ผู้บริิหาริสูงสดุและริองผู้บริิหาริสงูสดุ
๐	แสดงข้้อมูล	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	ช่�อ-นัามสกุล	ตำแหนั่ง	ริูปิถิ่่าย	
และช่องท้างการิติดต่อข้องผู้บริิหาริแต่ละค์นั
(กริณีองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัให้แสดงข้้อมูลท้ั�งผู้บริิหาริในัฝ่่าย
การิเม่องและฝ่่ายข้้าริาชการิปิริะจำ)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลผู้บร่หาร

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 การิแสดงข้อ้มลูผูบ้ริหิาริข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั	ต้องมที้ั�ง	“ผูบ้รห่ารฝ่า่ยข้า้ราชการการเมูอ่ง”	และ	“ผู้บรห่าร
ฝ่่ายข้้าราชการปิระจำ” ให้ค์รบถิ่้วนทุ้กติำแหน่ง	ดังนัี�
  1) ผู้บร่หารฝ่่ายข้้าราชการการเมู่อง	ได้แก่	
	 	 	 			(1)	นัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั					
	 	 	 			(2)	ริองนัายกองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	
  2) ผู้บร่หารฝ่่ายข้้าราชการปิระจำ	ได้แก่	
	 	 	 			(1)	ปิลัดองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั						
	 	 	 			(2)	ริองปิลัดองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 กริณีผู้บริิหาริข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ดำริงตำแหน่ังค์ริบวาริะ	 พ้ันัจากตำแหน่ัง	 หร่ิออยู่ริะหว่างการิเล่อกตั�ง	 
ให้แสดงข้้อมูลข้องผู้ท้ี�ปิฏิิบัติหนั้าท้ี�แท้นัผู้บริิหาริในัข้ณะนัั�นั
	 การิแสดงข้้อมูลผู้บริิหาริแต่ละค์นั	ต้องค์รบถิ่้วนท้ั�ง 4 องค์์ปิระกอบ	ได้แก่		
  1) ช่�อ-นามูสกุล          2) ติำแหน่ง          3) รูปิถิ่่าย          4) ช่องท้างการติ่ดติ่อ 
 “ช่องท้างการต่ิดติ่อ”	 ค์่อ	 ช่องท้างท้ี�ให้ผู้มารัิบบริิการิ	 ริวมถ้ิ่งเจ้าหน้ัาที้�ภิายในัหน่ัวยงานั	 สามาริถิ่ส่�อสาริกับผู้บริิหาริ 
ข้องหนั่วยงานัได้โดยตริง	โดยริะบุช่องท้างการิติดต่อในัลักษณะอย่างหนึ�งอย่างใด	ดังนัี�		
  1) “สายติรงผูบ้รห่าร”	ซ้�งเป็ินัหมายเลข้โท้ริศัพัท์้เลข้านุัการิข้องผูบ้ริหิาริ/ส่วนังานั	ท้ี�มไีว้สำหรัิบติดต่อผูบ้ริหิาริหน่ัวยงานั 
โดยเฉพัาะ	หริ่อ
  2) “อ่เมูล์ถิ่ึงผู้บร่หาร”	ซ้�งปิ็นัอีเมล์ท้ี�มีไว้สำหริับติดต่อผู้บริิหาริหนั่วยงานัโดยเฉพัาะ	หริ่อ
  3) “หมูายเลข้โท้รศัพท้์ส่วนติัว หร่ออ่เมูล์ส่วนติัว”	ข้องผู้บริิหาริแต่ละค์นั	หริ่อ
  4) “ชอ่งท้างสง่ข้อ้ค์วามูถิ่งึผูบ้รห่าร”	ซ้�งเปิน็ัชอ่งท้างในัลกัษณะหร่ิอริปูิแบบเดยีวกบัชอ่งท้างการิริอ้งเริยีนั/ริอ้งท้กุข้์	
(แต่ไม่ใช่ช่องท้างการิริ้องเริียนั/ริ้องทุ้กข้์)	

ค์วรระวัง
 “ช่องท้างการติด่ต่ิอข้องผูบ้รห่าร”	ต้องไมู่ใช่ช่องท้างเด่ยวกันกบัช่องท้างการติด่ต่ิอท้ั�วไปิข้องหน่ัวยงานั	เช่นั	หมายเลข้
โท้ริศัพัท์้	Call	Center	หมายเลข้โท้ริศพััท์้ริบัเริ่�องร้ิองเริยีนั/ร้ิองท้กุข์้
 ไมู่มู่การปิรับปิรุงข้้อมููลผู้บร่หารในเว็บไซ้ต์ิข้องหน่วยงาน	 เช่นั	 ข้าด	 ช่�อ-สกุล	 ผู้บริิหาริ	 /	 ข้าดริูปิถ่ิ่ายข้องผู้บริิหาริ/	 
ข้าดช่องท้างการิตดิต่อ	/	ข้าดข้้อมลูผูบ้ริหิาริฝ่่ายการิเมอ่ง	/	ข้าดข้้อมลูผู้บริิหาริฝ่่ายข้้าริาชการิปิริะจำ
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O3 อำนาจหน้าท้่� ๐		แสดงข้้อมูลหนั้าท้ี�และอำนัาจข้องหนั่วยงานัตามท้ี�กฎหมายกำหนัด

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รูปิแบบท้่� 1 :	เผยแพัริ่ข้้อมูลอำนัาจหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานับนัหนั้าเว็บไซต์ในัริูปิแบบท้ี�แสดงให้เห็นัได้ในัท้ันัท้ี

รูปิแบบท้่� 2 :	จัดท้ำข้้อมูลอำนัาจหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานัเปิ็นัริูปิแบบไฟล์เอกสาริ	แล้วนัำมาเผยแพัริ่บนัเว็บไซต์หลัก
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : อำนาจหน้าท้่�

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องริะบุอำนัาจและหน้ัาท้ี�ตามกฎหมายจัดตั�งองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 และกฎหมาย
กำหนัดแผนัและข้ั�นัตอนัการิกริะจายอำนัาจให้แก่องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัสามาริถิ่เปิิดเผยข้้อมูลอำนัาจหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานัในัลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง	ดังนัี�
  (1) รูปิแบบท่้� 1 : เผยแพร่ข้้อมููลอำนาจหน้าท่้�ข้องหน่วยงานบนหน้าเว็บไซ้ติ์ในรูปิแบบท่้�แสดงให้เห็นได้ 
ในท้ันท้่	หริ่อ
  (2) รูปิแบบท้่� 2 : จัดท้ำข้้อมููลอำนาจหน้าท้่�ข้องหน่วยงาน เปิ็นรูปิแบบไฟล์เอกสาร แล้วนำมูาเผยแพร่บน 
เว็บไซ้ติ์หลัก ในักริณีนัี�ค์วริตอบด้วย	 URL	 ข้องหนั้าเว็บไซต์ก่อนัท้ี�จะเช่�อมโยงไปิยังไฟล์เอกสาริดังกล่าว	 และ	 URL	 
ข้องไฟล์ดังกล่าวด้วย	

ค์วรระวัง
 อย่านำอำนาจและหน้าท่้�ข้องส่วนงานภิายในมูาติอบ เช่นั	หน้ัาท้ี�ข้องสำนักัปิลัด	หน้ัาท้ี�ข้องกองค์ลงั	หน้ัาท้ี�ข้องกองช่าง	
หน้ัาท้ี�ข้องกองสวัสดิการิสงัค์ม
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O4
แผนยุท้ธศาสติร์ 

หร่อแผนพัฒนาหน่วยงาน

๐	แสดงแผนัการิดำเนัินัภิาริกิจข้องหนั่วยงานัท้ี�มีริะยะมากกว่า	1	ปิี
๐	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องแผนัฯ	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	 ยุท้ธศาสตริ์ 
หริ่อแนัวท้าง	เปิ้าหมาย	และตัวชี�วัด
๐	เปิ็นัแผนัท้ี�มีริะยะเวลาบังค์ับใช้ค์ริอบค์ลุมปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนยุท้ธศาสติร์ หร่อแผนพัฒนาหน่วยงาน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัสามาริถิ่ใช้แผนัพััฒนัาท้้องถิิ่�นั	 (พั.ศ.	 2561	 -	 2565)	 ท้ี�ได้จัดท้ำตามข้ั�นัตอนักริะบวนัการิ 
และหลักเกณฑ์์ตามริะเบียบกริะท้ริวงมหาดไท้ย	 ว่าด้วยการิจัดท้ำแผนัพััฒนัาข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 พั.ศ.	 2548	
และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม	ตอบข้้อค์ำถิ่ามนัี�	โดยต้องมีเง่�อนัไข้ค์ริบถิ่้วนัดังนัี�
	 	 1)	แผนัพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นัท้ี�แสดงต้องมู่ระยะมูากกว่า 1 ปิีข้ึ�นไปิ
	 	 2)	แผนัพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นัท้ี�แสดงต้องมู่ระยะเวลาบังค์ับใช้ค์รอบค์ลุมูปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
	 	 3)	แผนัพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นัท้ี�แสดงต้องมู่รายละเอ่ยดให้ค์รบถิ่้วน ดังต่อไปินัี�
    (1) ยุท้ธศาสติร์หร่อแนวท้างข้องแผนฯ   
    (2) เปิ้าหมูายข้องแผนฯ   
    (3) ติัวช่�วัดข้องแผนฯ 

ค์วรระวัง
	 อย่าตอบด้วยแผนัฯ	ท้ี�มแีต่หน้ัาปิก	โดยไมู่มูร่ายละเอย่ดข้องแผนฯ และ/หร่อมูร่ายละเอย่ดไมู่ค์รบถ้ิ่วนติามูองค์์ปิระกอบ
ข้้อมูลูท่้�กำหนด
	 อย่าตอบด้วยแผนัดำเนิันังานัปิริะจำปีิ	ซ้�งเป็ินัแผนัท้ี�มรีิะยะเวลาดำเนิันัการิ	1	ปีิเท่้านัั�นั
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O5 ข้้อมููลการติ่ดติ่อ

แสดงข้้อมูลการิติดต่อข้องหนั่วยงานั	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย
	 ๐	ท้ี�อยู่หนั่วยงานั
	 ๐	หมายเลข้โท้ริศัพัท้์
	 ๐	E-mail
	 ๐	แผนัท้ี�ตั�ง

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลการติ่ดติ่อ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัตอ้งแสดงข้้อมูลการิติดตอ่หนัว่ยงานัไว้บนัเวบ็ไซต์ใหค้์รบท้ั�ง 4 องค์ป์ิระกอบ	โดยค์วริแสดงไว้ 
ในัหนั้าเดียวกันั	ได้แก่
  1) ท้่�อยู่   
  2) หมูายเลข้โท้รศัพท้์   
  3) E-mail  
  4) แผนท้่�ติั�งข้องหน่วยงาน 
	 ข้้อมูลท้ี�อยู่ไปิริษณีย์อิเล็กท้ริอนัิกส์	ติ้องระบุเปิ็น E-mail หน่วยงานเท้่านั�น
	 การิแสดงแผนัท้ี�ตั�งหนั่วยงานัสามาริถิ่แสดงเปิ็นั	Google	Map	หริ่อริูปิภิาพัแสดงแผนัท้ี�ก็ได้
	 กริณีแสดงแผนัท้ี�ตั�งหนั่วยงานัเปิ็นั	Google	Map	ต้องแสดงการิปิักหมุดแผนัท้ี�หนั่วยงานัให้ถิู่กต้อง 

ค์วรระวัง
	 ไม่ดำเนันิัการิปิรัิบปิริงุข้้อมลูตดิต่อหน่ัวยงานัให้เป็ินัปัิจจบุนัั	และมูข้่้อมูลูไมู่ค์รบถ้ิ่วนท้ั�ง 4 องค์์ปิระกอบ	เช่นั
	 	 ไม่แสดงข้้อมลูท้ี�อยูข่้องหน่ัวยงานั
	 	 ไม่แสดงข้้อมลูหมายเลข้โท้ริศพััท์้ข้องหน่ัวยงานั
	 	 ไม่แสดง	E-mail	ข้องหน่ัวยงานั	หริอ่นัำ	E-mail	ส่วนัตวัข้องเจ้าหน้ัาท้ี�มาแสดง
	 	 ไม่แสดงแผนัท้ี�	/	ไม่ปัิกหมดุในัแผนัท้ี�	/	ปัิกหมดุไม่ถูิ่กต้อง
	 	 อย่านัำกล่องข้้อค์วามมาแสดงแท้นั	E-mail	ข้องหน่ัวยงานั
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O6 กฎหมูายท้่�เก่�ยวข้้อง
o	 แสดงกฎหมายท้ี�เกี�ยวข้้องกับการิดำเนัินังานัหริ่อการิปิฏิิบัติงานัข้อง
หนั่วยงานั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : กฎหมูายท้่�เก่�ยวข้้อง

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องแสดงกฎหมูายท่้�เก่�ยวข้้องกับการดำเน่นงานหร่อปิฏ่ิบต่ัิงานข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั 
บนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั	

ค์วรระวัง
	 อย่านัำกฎหมายท้ี�ไม่เกี�ยวข้้องกบัการิดำเนันิังานัหร่ิอปิฏิบิติังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมาแสดง
	 นัำเนั่�อหาข้องกฎหมายมาแสดงไม่ตริงตามหัวข้้อช่�อข้องกฎหมาย
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O7 ข้่าวปิระชาสัมูพันธ์
o	 แสดงข้้อมูลข่้าวสาริต่างๆ	 ท้ี�เกี�ยวข้้องกับการิดำเนิันังานัตามอำนัาจ
หนั้าท้ี�หริ่อภิาริกิจข้องหนั่วยงานั
o	เปิ็นัข้้อมูลข้่าวสาริท้ี�เกิดข้้�นัในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

การประชาสััมพัันธ์์

ปิระกาศองค์์การบร่หารส่วนติำบลเหมูาะ

ปิระกาศองค์์การบรห่ารส่วนติำบลเหมูาะ
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้่าวปิระชาสัมูพันธ์

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องเผยแพัริ่ปิริะชาสัมพัันัธ์ข้้อมููลข่้าวสารต่ิางๆ ท้่�เก่�ยวกับการดำเน่นงานติามูภิารก่จ 
ในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	ผ่านัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัให้ปิริะชาชนัได้ริับท้ริาบ	และนัำ	URL	ท้ี�แสดงถิ่้ง 
การิเผยแพัริ่ข้้อมูลการิดำเนัินังานัมาตอบในัข้้อ	O7

ค์วรระวัง
	 เผยแพัร่ิเพัยีงข้้อมลูการิจดัซ่�อจดัจ้าง	โดยไมู่มูก่ารเผยแพร่ข้้อมูลูการดำเน่นงานในด้านอ่�นๆ
	 ไม่มกีารินัำเข้้าข้้อมลูข่้าวสาริเกี�ยวกบัการิดำเนันิังานัในัปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	ไว้บนัเวบ็ไซต์ข้องหน่ัวยงานั
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O8 Q&A 

o	 แสดงตำแหนั่งบนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานัที้�บุค์ค์ลภิายนัอกสามาริถิ่ 
สอบถิ่ามข้้อมูลต่างๆ	 ได้	 และหน่ัวยงานัสามาริถิ่ส่�อสาริให้ค์ำตอบกับ 
ผู้สอบถิ่ามได้	 โดยมีลักษณะเปิ็นัการิส่�อสาริได้สองท้างท้างหนั้าเว็บไซต์ 
ข้องหนั่วยงานั	 (Q&A)	 ยกตัวอย่างเช่นั	Web	 board,	 กล่องข้้อค์วาม 
ถิ่าม-ตอบ,	Messenger	Live	Chat,	Chatbot	เปิ็นัต้นั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

การปฏิิสััมพัันธ์์ข้้อมูล



Guidelines for OIT 2022 37

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : Q&A

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 Questions	and	Answers	หริอ่	Q&A	หมายถิ่ง้ ชอ่งท้างท่้�ผูร้บับรก่ารสามูารถิ่สอบถิ่ามูข้อ้มูลูต่ิางๆ ได้ และหน่วยงาน 
สามูารถิ่ส่�อสารให้ค์ำติอบหร่อโติ้ติอบกันได้ผ่านท้างเว็บไซ้ต์ิข้องหน่วยงานได้ท้ันท้่ (2 Way Communication)  
ซ้�งจะแตกต่างจากค์ำถิ่ามท้ี�พับบ่อย	(Frequently	Asked	Questions	:	FAQs)	ท้ี�เปิ็นัการิส่�อสาริท้างเดียว	
	 Q&A	ต้องเป็ินัชอ่งท้างท้ี�ใชส้ำหริบัการิสนัท้นัา ถิ่ามู-ติอบในเร่�องท้่�เก่�ยวข้้องกบัการดำเน่นงานข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนั
ท้้องถิ่ิ�นัสำหริับปิริะชาชนั	โดยต้องอยู่บนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัค์วริจัดให้มีบุค์ลากริริับผิดชอบในัการิตอบข้้อซักถิ่ามข้องผู้ริับบริิการิอย่างสม�ำเสมอ	 โดยมี
การิส่�อสาริค์ำตอบท้ี�ถิู่กต้องริวดเริ็ว	เพั่�อให้ผู้ริับบริิการินัั�นัได้ริับท้ริาบและค์ลายข้้อสงสัย
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องจัดการิช่องท้าง	Q&A	หริ่อกริะดานัสนัท้นัาบนัหนั้าเว็บไซต์ให้มีค์วามเริียบริ้อย	 ไม่ให้มี
ข้้อค์วามท้ี�ไม่เกี�ยวข้้องกับการิดำเนัินังานัปิริากฏิอยู่	เช่นั	ข้้อค์วามโฆษณา/ฝ่ากริ้านั	/เว็บพันัันั	เปิ็นัต้นั

ค์วรระวัง
	 มหีน้ัาเว็บไซต์ถิ่าม-ตอบ	แต่ไม่สามาริถิ่ใช้สอบถิ่ามข้้อมลูได้จริิง
	 ไม่มคี์ำตอบจากองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	มแีต่ค์ำถิ่ามจากปิริะชาชนั
	 ตัวอย่างท้ี�ไม่ใช่	 Q&A	 ท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัมักเข้้าใจผิดนัำมาใช้ตอบข้้อค์ำถิ่าม	O8	 เช่นั	 Facebook,	 Line,	 
ช่องท้างการิร้ิองทุ้กข์้/ร้ิองเริยีนั,	อเีมล์หน่ัวยงานั,	แบบปิริะเมนิัค์วามพ้ังพัอใจ
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O9 Social Network
o	แสดงตำแหนัง่บนัเวบ็ไซตข์้องหนัว่ยงานัท้ี�สามาริถิ่เช่�อมโยงไปิยงัเค์ริอ่
ข้า่ยสงัค์มออนัไลนัข์้องหนัว่ยงานั	ยกตัวอยา่งเชน่ั	Facebook,	Twitter,	
Instagram	เปิ็นัต้นั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : Social Network

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัต้องแสดงช่องท้างในัการิเข้้าถ้ิ่ง	 Social	 Network	 ข้องหน่ัวยงานั	 ผ่านัท้างเว็บไซต์หลัก 
ข้องหนั่วยงานั	 โดยอาจนัำ	 Social	 Network	 นัั�นั	 มาแสดงไว้บนัเว็บไซต์โดยตริง	 หร่ิออาจแสดงเป็ินัแบนัเนัอร์ิเพั่�อเข้้าถิ่้ง	 
Social	Network	ต่อไปิ	
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัจะติ้องใช้ URL หน้าเว็บไซ้ติ์หลักข้องหน่วยงาน ท้่�แสดงถิ่ึงการเช่�อมูโยงไปิยังเค์ร่อข้่าย 
สังค์มูออนไลน์ (Social Network)	ในัการิตอบข้้อค์ำถิ่ามนัี�
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องตริวจสอบการิเข้้าถิ่้ง	 Social	 Network	 จากหนั้าเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานัว่าปิริะชาชนั 
จะสามาริถิ่เข้้าถิ่้งได้จริิงในัทุ้กแอปิพัลิเค์ชันั	(Application)
 Social Network ติ้องเปิ็นบัญช่ท้างการข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถ่ิ่�น	 	 ที้�นัำเสนัอข้้อมูลข้่าวสาริดำเนัินังานั 
ในัภิาพัริวมข้องหนั่วยงานั	
	 กริณี	Social	Network	อยู่ในัหนั้าแริกข้องเว็บไซต์หลัก	(Home	Page)	หนั่วยงานัค์วริริะบุค์ำอธิบายเพัิ�มเติมปิริะกอบ 
ค์ำตอบ	โดยบริริยายให้เห็นัว่า	Social	Network	อยู่ในัตำแหนั่ง/บริิเวณใดข้องหนั้า	Home	Page	

ค์วรระวัง
	 ห้ามใช้	URL	ข้อง	Social	Network	โดยตริงในัการิตอบข้้อค์ำถิ่าม	เนั่�องจาก			URL	ดงักล่าวไม่ใช่	URL	ข้องเวบ็ไซต์หลกั 
ข้องหน่ัวยงานั
	 อย่านัำ	Social	Network	ที้�เป็ินับญัชหีน่ัวยงานัภิายในั/บญัชส่ีวนัตัวข้องผูบ้ริหิาริหริอ่เจ้าหน้ัาท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั 
มาตอบ



40 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O10 แผนดำเน่นงานปิระจำปิี

o	แสดงแผนัการิดำเนัินัภิาริกิจข้องหนั่วยงานัท้ี�มีริะยะ	1	ปิี
o	มขี้อ้มลูริายละเอยีดข้องแผนัฯ	อยา่งนัอ้ยปิริะกอบดว้ย	โค์ริงการิหริอ่
กิจกริริม	งบปิริะมาณท้ี�ใช้	ริะยะเวลาในัการิดำเนัินัการิ	
o	เปิ็นัแผนัท้ี�มีริะยะเวลาบังค์ับใช้ในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 9.2 การบริหารงาน (ข้้อคำำาถามู O10 - O17)
    กำร่ด�ำเน่นงำน
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนดำเน่นงานปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องแสดงแผนัการิดำเนัินังานัในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	 (ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	 2564	 
ถิ่้ง	เด่อนักันัยายนั	2565)	โดยมู่ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องแผนฯ อย่างน้อยปิระกอบด้วย 
  1) โค์รงการหร่อก่จกรรมู     
  2) งบปิระมูาณท้่�ใช้     
  3) ระยะเวลาในการดำเน่นการ 

ค์วรระวัง
	 อย่าเผยแพัร่ิแผนัดำเนันิังานัปิริะจำปีิที้�มรีายละเอย่ดไมู่ค์รบถ้ิ่วน ติามูองค์์ปิระกอบด้านข้้อมูลูท่้�กำหนด	เช่นั	มีแต่ปิก	ค์ำนัำ	
สาริบญั	แต่ไม่มรีิายละเอยีดเนั่�อหาข้องแผนั	/	มรีิายละเอยีดช่�อโค์ริงการิหริอ่กจิกริริม	แต่ไม่มข้ี้อมลูงบปิริะมาณ	และริะยะเวลา
ในัการิดำเนิันัการิ



42 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O11
รายงานการกำกับติ่ดติามู
การดำเน่นงานปิระจำปิี

รอบ 6 เด่อน

o	แสดงค์วามก้าวหนั้าในัการิดำเนัินังานัตามแผนัดำเนัินังานัปิริะจำปิี
ในัข้้อ	O10
o	 มีเน่ั�อหาหริ่อริายละเอียดค์วามก้าวหนั้า	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย		
ค์วามกา้วหนัา้การิดำเนันิัการิแตล่ะโค์ริงการิ/กจิกริริม	และริายละเอยีด
งบปิริะมาณท้ี�ใช้ดำเนัินังานั
o	 สามาริถิ่จัดท้ำข้้อมูลเป็ินัแบบริายเด่อนั	 หริ่อริายไตริมาส	 หริ่อริาย	 
6	เดอ่นั	ท้ี�มขี้อ้มูลค์ริอบค์ลมุในัริะยะเวลา	6	เดอ่นัแริกข้องปิ	ีพั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/strategy?cid=5 

 ปิระกาศเท้ศบาลติำบลโปิร่งใส เร่�อง ปิระกาศใช้แผนการดำเน่นงาน ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ.2565
เพ่�มูเติ่มู ฉบับท้่� 3    (1.37	MB.		ดาวนั์โหลด	6)

 สรุปิรายงานผลการดำเน่นงาน รอบ 6 เด่อน ปิระจำปิีงบปิระมูาณ 2565 (ระหว่างเด่อนติุลาค์มู 
2564 - มู่นาค์มู 2565)    (2.03	MB.		ดาวนั์โหลด	6)

 ปิระกาศใช้แผนดำเน่นงาน ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ.2565 เพ่�มูเติ่มู ฉบับท้่� 2 ข้องเท้ศบาลติำบล
โปิร่งใส    (2.03	MB.		ดาวนั์โหลด	6)

รายงานผลการด�าเน่นงาน
รอบ ๖ เด่อน

ปิระจ�าปิีงบปิระมูาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ริะหว่างเด่อนัตุลาค์ม	๒๕๖๔	-	มีนัาค์ม	๒๕๖๕)

เท้ศบาลติ�าบลโปิร่งใส

กองวิชาการิและแผนังานั
ฝ่่ายแผนังานัและงบปิริะมาณ
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/file/com_strategy/2022-05.pdf 

ปิีงบปิระมูาณ ๒๕๖๕ ไติรมูาสท้่�๑ - ๒ (ติุลาค์มู ๒๕๖๔ - มู่นาค์มู ๒๕๖๕)

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำกับติ่ดติามูการดำเน่นงานปิระจำปิี รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ริายงานัการิกำกับติดตามการิดำเนิันังานัปิริะจำปีิ	ริอบ	6	เดอ่นั	ต้องเป็ินัการิแสดงให้เห็นัค์วามก้าวหน้ัาในัการิดำเนิันังานั 
ในช่วง 6 เด่อนแรกข้องปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	 (ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	 2564	 ถิ่้งเด่อนัมีนัาค์ม	 2565) โดยเน่�อหา/ 
รายละเอ่ยดข้องรายงานฯ อย่างน้อยติ้องปิระกอบด้วย
   1) ค์วามูก้าวหน้าการดำเน่นการในแติ่ละโค์รงการ/ก่จกรรมู 
   2) รายละเอ่ยดงบปิระมูาณท้่�ใช้ดำเน่นการ
	 โดยองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัค์วรินัำเสนัอให้เห็นัว่าแต่ละโค์ริงการิ/กิจกริริมดำเนิันัการิไปิแล้วมากน้ัอยเพีัยงใด 
เม่�อเท้ียบกับแผนัการิดำเนัินังานั
	 ริายงานักำกับติดตามฯ	ในัข้้อ	O11	ติ้องมู่ค์วามูสอดค์ล้องกับแผนดำเน่นงานปิระจำปิี ในข้้อ O10

ค์วรระวัง
 นำรายงานการกำกับติ่ดติามูฯ ท้่�มู่เน่�อหาหร่อรายละเอ่ยดค์วามูก้าวหน้าไมู่ค์รบถ้ิ่วนมูาแสดง	 เช่นั	 ริายงานัผล 
เพัยีงงบปิริะมาณท้ี�ใช้เท่้านัั�นั	
 แสดงรายงานข้้อมูลูไมู่ค์รบ 6 เดอ่น	เช่นั	นัำเสนัอเพัยีงริอบ	3	เด่อนั/ไตริมาส	1
 ห้ามูแสดงข้้อมูลูรายงานฯ ท่้�ไมู่สอดค์ล้องกบัแผนดำเน่นงานปิระจำปีิ ในข้้อ O10 
	 กริณอีงค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัไมู่ได้เปิิดเผยข้้อมูลูในข้้อ O10 จะท้ำให้ไมู่ได้ค์ะแนนในข้้อ O11 ไปิด้วย



44 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O12 รายงานผลการดำเน่นงานปิระจำปิี

o	แสดงผลการิดำเนัินังานัตามแผนัดำเนัินังานัปิริะจำปิี
o	มีข้้อมูลริายละเอียดสริุปิผลการิดำเนัินังานั	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	
ผลการิดำเนัินัการิโค์ริงการิหริ่อกิจกริริม	 ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	
ปิัญหา	อุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ	
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



46 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำเน่นงานปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ข้อ้	O12	เปิน็ัการิรายงานผลการดำเนน่งานติามูแผนดำเนน่งานปิระจำปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564	ข้ององค์ก์ริปิกค์ริอง
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	(ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	2563	ถิ่้ง	เด่อนักันัยายนั	2564)	
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องรายงานฯ	ค์วริมีเนั่�อหาอย่างนั้อยปิริะกอบด้วย
   1) ผลการดำเน่นการโค์รงการหร่อก่จกรรมู      
   2) ผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ
   3) ปิัญหา อุปิสรรค์ 
   4) ข้้อเสนอแนะ
	 กริณีองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัใช้ริายงานัผลการิดำเนัินังานัปิริะจำปิีท้ี�มีช่�อเปิ็นัอย่างอ่�นัค์วริมีการิอธิบายในัช่อง	 
“ค์ำอธิบายเพัิ�มเติม”

ค์วรระวัง
 อย่านำรายงานฯ ข้องปีิงบปิระมูาณอ่�น มูาใช้ในการติอบข้้อค์ำถิ่ามูน่�
 อย่านำผลการดำเนน่งานในแต่ิละเดอ่น/ไติรมูาส มูารวบรวมูเป็ินค์ำติอบ โดยไมู่ได้มูก่ารวเ่ค์ราะห์หร่อจดัท้ำ/เพ่�มูเติมู่
ข้้อมูลูรายละเอ่ยดให้ค์รบถ้ิ่วนติามูรายละเอ่ยดท้่�กำหนดไว้
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48 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O13 ค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานการปิฏิ่บัติ่งาน

o	 แสดงค์ู่ม่อหริ่อแนัวท้างการิปิฏิิบัติงานัที้�เจ้าหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานั 
ใช้ย้ดถิ่่อปิฏิิบัติให้เปิ็นัมาตริฐานัเดียวกันั
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องการิปิฏิิบัติงานั	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย 
เปิ็นัค์ู่ม่อปิฏิิบัติภิาริกิจใด	 สำหรัิบเจ้าหน้ัาที้�หร่ิอพันัักงานัตำแหน่ังใด 
และกำหนัดวิธีการิข้ั�นัตอนัการิปิฏิิบัติอย่างไริ
o	จะต้องมีอย่างนั้อย	1	ค์ู่ม่อ

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำร่ปิฏิ่บัต่งำน
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



50 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานการปิฏิ่บัติ่งาน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องจัดท้ำและนำเข้้าค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานการปิฏ่ิบัติ่งานติามูภิารก่จข้องหน่วยงานไว้ 
บนเวบ็ไซ้ติข์้องหนว่ยงาน อยา่งนอ้ย 1 ค์ูมู่่อการปิฏิบ่ต่ัิงาน	เพั่�อเป็ินัแนัวท้างในัการิปิฏิบัิตงิานัสำหรับเจา้หนา้ท้่�ข้ององค์์กร
ปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นเพ่�อใช้ยึดถิ่่อปิฏิ่บัติ่เปิ็นมูาติรฐานเด่ยวกัน 
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานฯ	ต้องมีริายละเอียดอย่างนั้อยในัปิริะเด็นั	ดังต่อไปินัี�
   1) เปิ็นค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานฯ สำหรับใช้ในการงานปิฏิ่บัติ่งานติามูภิารก่จ 
   2) เปิ็นค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานฯ สำหรับเจ้าหน้าท้่�หร่อพนักงาน 
   3) กำหนดว่ธ่การข้ั�นติอนการปิฏิ่บัติ่งานไว้ในค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานฯ
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัอาจศ้กษาค้์นัค์ว้ามาตริฐานัการิปิฏิิบัติงานัในัด้านัต่างๆ	 ได้จากเว็บไซต์ข้องกริมส่งเสริิม 
การิปิกค์ริองท้้องถิิ่�นั	 แล้วนัำข้้อมูลท้ี�ได้มาปิริะยุกต์จัดท้ำเป็ินัค์ู่ม่อหร่ิอมาตริฐานัการิปิฏิิบัติงานัข้องหนั่วยงานัตนัเอง	 
(หนั่วยงานัต้องจัดท้ำเอง)

ค์วรระวัง
 ไมู่นำค์ูมู่อ่หรอ่มูาติรฐานการให้บรก่าร ติามูข้้อค์ำถิ่ามู O14 มูาติอบข้้อค์ำถิ่ามูน่�
	 ไม่มกีาริเผยแพัร่ิค์ูม่อ่หริอ่มาตริฐานัการิปิฏิบิตังิานัตามภิาริกจิข้องหน่ัวยงานัไว้บนัหน้ัาเว็บไซต์	
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52 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O14 ค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานการให้บร่การ

o	แสดงคู่์มอ่การิให้บริกิาริปิริะชาชนัหริอ่ค์ูม่่อแนัวท้างการิปิฏิบัิตทิ้ี�ผูร้ิบั
บริิการิหริ่อผู้มาติดต่อกับหน่ัวยงานัใช้เปิ็นัข้้อมูลในัการิข้อรัิบบริิการิ
หริ่อติดต่อกับหนั่วยงานั
o	มข้ี้อมลูริายละเอยีดข้องการิปิฏิิบติั	อย่างน้ัอยปิริะกอบด้วย	เป็ินับริกิาริ 
หร่ิอภิาริกิจใด	กำหนัดวิธกีาริข้ั�นัตอนัการิให้บริิการิหร่ิอการิติดต่ออย่างไริ
o	หนั่วยงานัจะต้องเปิิดเผยอย่างนั้อย	1	ค์ู่ม่อ

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำร่ให้บร่่กำร่13

  13การิให้บริิการิ	หมายถิ่้ง	การิให้บริิการิตามอำนัาจหนั้าท้ี�หริ่อภิาริกิจตามกฎหมายข้องหนั่วยงานั	สำหริับหนั่วยงานัท้ี�มีการิปิฏิิบัติงานัหริ่อ
การิให้บริิการิเปิ็นัจำนัวนัมาก	อาจมุ่งเนั้นัเผยแพัริ่การิปิฏิิบัติงานัหริ่อการิให้บริิการิท้ี�มีค์วามสำค์ัญต่อภิาริกิจข้องหนั่วยงานั
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานการให้บร่การ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้้องถิ่ิ�นัอาจจดัท้ำเปิน็ัค์ูมู่อ่การใหบ้รก่ารปิระชาชน	หริอ่จดัท้ำเปิน็ัแนวท้างปิฏิบ่ตัิส่ำหรบัการข้อรบั
บร่การข้องปิระชาชนก็ได้	(หนั่วยงานัต้องจัดท้ำเอง)
 ข้้อมููลรายละเอ่ยดข้องค์ู่มู่อสำหรับปิระชาชน	ต้องแสดงข้้อมูลอย่างนั้อยในัปิริะเด็นั	ดังต่อไปินัี�
   1) เปิ็นค์ู่มู่อหร่อมูาติรฐานฯ ในการข้อรับบร่การ/ติ่ดติ่อกับหน่วยงาน
   2) กำหนดว่ธ่การข้ั�นติอนการให้บร่การหร่อการติ่ดติ่อ

ค์วรระวัง
 อย่านำค์ูมู่อ่หรอ่มูาติรฐานการปิฏ่ิบตัิง่าน ติามูข้้อค์ำถิ่ามู O13 มูาติอบข้้อค์ำถิ่ามูน่�
	 ไม่มกีาริแสดงค์ูม่อ่หริอ่มาตริฐานัการิให้บริิการิไว้บนัหน้ัาเวบ็ไซต์	หริอ่แสดงแค่์หวัข้้อค์ูม่อ่การิให้บริกิาริ	แต่ไม่มรีิายละเอียด
ข้องค์ูม่อ่ฯ



54 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O15 ข้้อมููลเช่งสถิ่่ติ่การให้บร่การ
o	แสดงข้้อมูลสถิ่ิติการิให้บริิการิข้องหนั่วยงานั	
o	 สามาริถิ่จัดท้ำข้้อมูลเป็ินัแบบริายเด่อนั	 หริ่อริายไตริมาส	 หริ่อริาย	 
6	เดอ่นั	ท้ี�มขี้อ้มูลค์ริอบค์ลมุในัริะยะเวลา	6	เดอ่นัแริกข้องปิ	ีพั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Index/page

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Index/load_data

1  เมูษายน 2565

1  เมูษายน 2565

1  เมูษายน 2565
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเช่งสถิ่่ติ่การให้บร่การ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัต้องแสดงข้้อมููลสถิ่่ติ่การให้บร่การ โดยจำแนกแยกออกเปิ็นสถิ่่ติ่ข้องแติ่ละภิารก่จ  
(แสดงริายละเอียดว่าเปิ็นัข้้อมูลสถิ่ิติข้องงานับริิการิใดบ้าง)	
	 องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัต้ิองจดัท้ำข้อ้มูลูสถิ่ต่ิก่ารใหบ้ร่การใหค้์รบทุ้กเด่อน อยา่งนอ้ย 6 เด่อนแรกข้องปิงีบปิระมูาณ 
พ.ศ. 2565	(ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	2564	ถิ่้ง	เด่อนัมีนัาค์ม	2565)
	 กริณีท้ี�ในัเด่อนัใด/ภิาริกิจใดไมู่มู่ผู้มูารับบร่การเลย ติ้องจัดท้ำข้้อมููลสถ่ิ่ติ่เผยแพร่บนเว็บไซ้ต์ิด้วย โดยให้แสดงสถิ่่ติ่
เปิ็น “0” หร่อระบุ “ไมู่มู่ผู้ข้อรับบร่การ”

ค์วรระวัง
 ไมู่จำแนกแยกออกเป็ินสถิ่ต่ิก่ารให้บรก่ารข้องแต่ิละภิารก่จให้ชดัเจน
	 ห้ามจัดท้ำข้้อมลูริวมเป็ินัริอบปีิงบปิริะมาณ	โดยไมู่แยกข้้อมููลเป็ินรายเด่อน
	 ไม่จดัท้ำข้้อมลูสถิ่ติกิาริให้บริกิาริให้ค์รบท้ั�ง 6 เด่อน
	 อย่าส่ง	URL	ค์ำตอบเป็ินัข้้อมูลสถิ่ติกิาริให้บริกิาริในัปีิงบปิริะมาณท้ี�ได้ผ่านัพ้ันัไปิแล้ว
	 การิสำริวจค์วามพัง้พัอใจ	ไม่ใช่ข้้อมูลสถิ่ติกิาริให้บริิการิตามข้้อค์ำถิ่าม	O15	นัี�



56 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O16
รายงานผลการสำรวจ

ค์วามูพึงพอใจการให้บร่การ
o	แสดงผลสำริวจค์วามพั้งพัอใจการิให้บริิการิข้องหนั่วยงานั
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล



58 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการสำรวจค์วามูพึงพอใจการให้บร่การ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ริายงานัผลการิสำริวจค์วามพั้งพัอใจการิให้บริิการิข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 เปิ็นัการิแสดงให้เห็นัถิ่้งค์ุณภิาพัและ 
ปิริะสทิ้ธภิิาพัข้องการิใหบ้ริกิาริท้ี�สะท้อ้นัจากท้ศันัค์ตหิริอ่ปิริะสบการิณข์้องผูร้ิบับริกิาริโดยตริง	ซ้�งองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้้องถิ่ิ�นั 
จะสามาริถิ่นัำไปิสู่การิวิเค์ริาะห์เพั่�อพััฒนัากริะบวนัการิดำเนัินังานัให้ดียิ�งข้้�นัและสามาริถิ่ตอบสนัองค์วามต้องการิ 
ข้องปิริะชาชนัได้อย่างมีค์ุณภิาพั
	 ค์วริสำริวจค์วามพั้งพัอใจข้องผู้มาริับบริิการิอย่างนั้อยในั	3	ปิริะเด็นัต่อไปินัี�
	 	 	 1)	ด้านักริะบวนัการิและข้ั�นัตอนัการิให้บริิการิ		
	 	 	 2)	ด้านัเจ้าหนั้าท้ี�ผู้ให้บริิการิ
	 	 	 3)	ด้านัสถิ่านัท้ี�และสิ�งอำนัวยค์วามสะดวก
 แสดงรายงานผลการสำรวจค์วามูพึงพอใจการให้บรก่ารข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัในปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564 
ให้สาธารณชนท้ราบ ผ่านเว็บไซ้ติ์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น
	 ต้องเปิ็นัผลการิสำริวจค์วามพั้งพัอใจการิให้บริิการิในัภิาพัริวมข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ไม่ใช่เฉพัาะแต่บริิการิ 
ด้านัหนั้�งด้านัใดหริ่อภิาริกิจใดภิาริกิจหนั้�งโดยเฉพัาะ

ค์วรระวัง
	 แสดงผลการิสำริวจค์วามพัง้พัอใจข้องการิใหบ้ริกิาริเฉพัาะข้องโค์ริงการิใดโค์ริงการิหนั้�ง	หริอ่สว่นังานัใดเพัยีงริายการิเดยีว	 
โดยไมู่ได้นำเสนอข้้อมููลค์วามูพึงพอใจการให้บร่การในภิาพรวมูข้องหนั่วยงานั
	 ห้ามนัำแบบสอบถิ่ามค์วามพั้งพัอใจมาแสดงเปิ็นัค์ำตอบ	โดยไม่ได้มีการิจัดท้ำเปิ็นัริายงานัสริุปิฯ
 ไมู่มู่การระบุปิีงบปิระมูาณท้่�ท้ำการสำรวจในรายงานฯ 
 อย่านำรายงานฯ ข้องปิีงบปิระมูาณอ่�น	มาแสดงเปิ็นัค์ำตอบ
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60 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O17 E-Service14

o	 แสดงช่องท้างการิให้บริิการิข้้อมูลหริ่อธุริกริริมภิาค์รัิฐท้ี�สอดค์ล้อง
กบัภิาริกิจข้องหน่ัวยงานัผ่านัเค์ร่ิอข่้ายอินัเท้อร์ิเนัต็	โดยผู้ข้อรัิบบริกิาริ
ไม่จำเปิ็นัต้องเดินัท้างมายังหนั่วยงานั
o	สามาริถิ่เข้า้ถิ่ง้หร่ิอเช่�อมโยงไปิยังช่องท้างข้า้งต้นัได้จากเว็บไซต์หลัก
ข้องหนั่วยงานั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างท้่� 1	:	ริะบบย่�นัค์ำริ้องข้อริับบริิการิออนัไลนั์บนัหนั้าเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั

  14ริะบบ	E-Service	หมายถิ่้ง	การิให้บริิการิข้้อมูลหริ่อการิท้ำธุริกริริมภิาค์ริัฐผ่านัเค์ริ่อข้่ายอินัเท้อริ์เนั็ต	เพั่�อช่วยอำนัวยค์วามสะดวก
ให้แก่ผู้ข้อริับบริิการิ
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างท้่� 2	:	ริะบบย่�นัค์ำริ้องข้อริับบริิการิออนัไลนั์ผ่านั	Google	Form

ติัวอย่างท้่� 3	:	ริะบบการิย่�นัชำริะภิาษีออนัไลนั์
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : E-Service

ค์วรปิฏิ่บัติ่
  E-Service	เปิน็ัช่องท้างที้�ผูรั้ิบบริกิาริสามาริถิ่ข้อรัิบบริกิาริติามูอำนาจหน้าท้่�หรอ่ภิารกจ่ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั	 
ผ่านท้างเว็บไซ้ติ์หร่อเค์ร่อข้่ายอ่นเท้อร์เน็ติ	(นัำงานับริิการิตามภิาริกิจมาพััฒนัา/จัดท้ำเปิ็นังานับริิการิออนัไลนั์)
 E-Service	 เปิ็นัช่องท้างท้ี�ช่วยอำนวยค์วามูสะดวกให้แก่ผู้มาข้อริับบริิการิ	 โดยผู้ข้อรับบร่การไมู่จำเปิ็นต้ิองเด่นท้าง 
มูาต่ิดต่ิอด้วยตินเองอก่	ท้ั�งนัี�	เม่�อองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัรัิบค์ำร้ิองข้อริบับริิการิผา่นั	E-Service	แลว้ต้องมกีาริดำเนันิัการิ 
โดยเริ็ว	และต้องแจ้งผลการิให้บริิการิหริ่อข้้อข้ัดข้้องท้ี�ไม่สามาริถิ่ดำเนัินัการิได้ให้ผู้ริ้องข้อริับท้ริาบด้วย
 E-Service ท้ี�เปิ็นัการิริับค์ำริ้องผ่านัริะบบออนัไลน์ั	ติ้องระบุให้ชัดเจนว่าเปิ็นการรับค์ำร้องสำหรับการให้บร่การ 
ข้องหน่วยงานในเร่�องใด	เชน่ั	ค์ำริอ้งข้อใหซ้อ่มไฟฟา้สาธาริณะ	ค์ำริอ้งข้อนั�ำอปุิโภิค์-บริโิภิค์	โดยหนัว่ยงานัอาจจดัท้ำริะบบ 
ริับค์ำริ้องออนัไลนั์โดยมีตัวเล่อกริายการิการิให้บริิการิปิริะเภิท้ต่างๆ	ให้ผู้มาติดต่อข้อริับบริิการิเล่อกก็ได้	
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัค์วรินัำแบนัเนัอริ์	/	ไอค์อนั	/	ช่องท้าง	ในัการิเข้้าถิ่้ง	E–Service	มาเปิิดเผยบนัหนั้าเว็บไซต์ 
ข้องหนั่วยงานั	ซ้�งเม่�อค์ลิกแล้วจะต้องสามาริถิ่เข้้าถิ่้ง	E–Service	ได้ท้ันัท้ี
ติัวอย่างท้่�เปิ็น E-Service
	 ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อข้อจัดเก็บกิ�งไม้ใบไม้	
	 ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อข้อริับบริิการิถิ่ังข้ยะ	
	 ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อข้อให้ซ่อมไฟฟ้าสาธาริณะ	
	 ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อข้อนั�ำอุปิโภิค์-บริิโภิค์
	 ริะบบย่�นัชำริะภิาษีออนัไลนั์
	 ริะบบข้อใช้บริิการิสถิ่านัท้ี�/ห้องปิริะชุม/สนัามกีฬาสำหริับปิริะชาชนัท้ั�วไปิ
	 ริะบบกริอกข้อ้มลูค์ำข้อลงท้ะเบยีนัริบัเงนิัเบี�ยยงัชพีัผูส้งูอาย/ุเบี�ยค์นัพักิาริท้ี�มกีาริชอ่งท้างการิแนับไฟลเ์อกสาริหลกัฐานั	 
โดยท้ี�ผู้ข้อริับบริิการิไม่ต้องเดินัท้างมาองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
ติัวอย่างท้่�ไมู่ใช่ E-Service 
	 ริะบบริับเริ่�องริาวริ้องทุ้กข้์/ริ้องเริียนั																										ริะบบจองค์ิวออนัไลนั์		
	 ริะบบจองห้องปิริะชุมออนัไลนั์ข้องบุค์ลากริภิายในั									Q&A
	 การิให้บริิการิดาวน์ัโหลดแบบฟอร์ิม	 /	 การิกริอกข้้อมูลในัแบบฟอร์ิมออนัไลน์ัแล้ว	 แต่ปิริะชาชนัจำเป็ินัต้องเดินัท้าง 
มาย่�นัเอกสาริ	ณ	ท้ี�ท้ำการิข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัอีก

ค์วรระวัง
	 ห้ามนัำ	 URL	 ข้องเว็บไซต์อ่�นั	 เช่นั	 Google	 Form	 ที้�ใช้ในัการิจัดท้ำ	 E-Service	 มาตอบข้้อค์ำถิ่าม	O17	 โดยตริง 
โดยไม่ได้มีการิริะบ	ุURL	ข้อง	E-Service	บนัหน้ัาเวบ็ไซต์หลักข้องหน่ัวยงานั
	 จดัท้ำช่องท้างสำหรัิบริบัค์ำร้ิองทั้�วไปิ	 โดยไม่มรีิายการิให้ผูข้้อรัิบบริกิาริเลอ่กว่าเป็ินัการิให้บริกิาริ	 E-Serviceในัภิาริกิจ/ 
เริ่�องใด	

Tips & Tricks :	 หนั่วยงานัสามาริถิ่จัดท้ำริะบบ	 E-Service	
ให้บริิการิปิริะชาชนับนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานัโดยตริง	 หริ่อ
จัดท้ำริะบบ	 E-Service	 ให้บริิการิในัแต่ละเร่ิ�องผ่านัท้าง 
Google	Form	ก็ได้
	 กริณีจัดท้ำ	E-Service	ผ่านั	Google	Form	ต้องใช้	
URL	เวบ็ไซตข์้อง	อปิท้.	ท้ี�เช่�อมโยงไปิยัง	Google	Form	ในัการิ
ตอบข้อ้ค์ำถิ่าม	O17	(หา้มใช้	URL	ข้อง	Google	Form	โดยตริง)
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O18
แผนการใช้จ่ายงบปิระมูาณ

ปิระจำปิี

o	แสดงแผนัการิใช้จ่ายงบปิริะมาณข้องหนั่วยงานัท้ี�มีริะยะ	1	ปิี
o	มีข้้อมูลริายละเอียดข้องแผนัฯ	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	งบปิริะมาณ
ตามแหล่งท้ี�ได้ริบัการิจัดสริริ	และงบปิริะมาณตามปิริะเภิท้ริายการิใช้จ่าย	
o	เปิ็นัแผนัท้ี�มีริะยะเวลาบังค์ับใช้ในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Project

ข้้อบัญญัติ่

เริ่�อง

งบปิระมูาณรายจ่ายปิระจำปิีงบปิระมูาณ 2565

ข้อง

เท้ศบาลตำบลโปิริ่งใส
อำเภิอซ่�อสัตย์	จังหวัดสุจริิต

รายงานปิระมูาณการรายรับ
ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565

เท้ศบาลตำบลโปิริ่งใส
อำเภิอ	ซ่�อสัตย์	จังหวัด	สุจริิต

ข้้อบัญญัติ	งบปิริะมาณริายจ่าย	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	[	25	ก.ย.	2564	]

ข้้อบัญญัติ	งบปิริะมาณริายจ่าย	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	[	25	ก.ย.	2563	]

ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563 ปิี 2564 ปิี 2565

    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 9.3 การบริหารเงินงบประมูาณ (ข้้อคำำาถามู O18 - O24)
    แผนกำร่ใชี้้จ่ำยงบปิร่ะมูำณปิร่ะจ�ำปิี
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รายงานปิระมูาณการรายรับ
ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565

เท้ศบาลตำบลโปิริ่งใส
อำเภิอ	ซ่�อสัตย์	จังหวัด	สุจริิต

ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563 ปิี 2564 ปิี 2565

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
  นำเสนอแผนการใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิีในภิาพรวมูข้องหน่วยงานท้่�มู่ระยะเวลาค์รอบค์ลุมูท้ั�งปิีงบปิระมูาณ 
พ.ศ. 2565	(ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	2564	ถิ่้งเด่อนักันัยายนั	2565)	
	 แผนัการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปิีท้ี�นัำมาแสดง	 ต้องมีรายละเอ่ยดค์รบถิ่้วนติามูองค์์ปิระกอบข้้อมููลท้่�กำหนด 
อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย
	 	 	 1)	งบปิริะมาณตามแหล่งท้ี�ได้ริับการิจัดสริริ	
	 	 	 2)	งบปิริะมาณตามปิริะเภิท้ริายการิใช้จ่าย
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัอาจแสดงข้้อมูลเปิ็นัข้้อบัญญัติ/เท้ศบัญญัติงบปิริะมาณริายจ่ายปิริะจำปิีท้ี�ได้จัดท้ำข้้�นัตาม
หลักเกณฑ์์/ข้ั�นัตอนัท้ี�กฎหมายกำหนัด	

ค์วรระวัง
	 แสดงแผนัการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปีิโดยไมู่ค์รอบค์ลมุูท้ั�งปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	เช่นั	นัำเสนัอแผนัการิใช้จ่ายงบ
ปิริะมาณเพีัยงไตริมาสเดยีว
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O19
รายงานการกำกับติ่ดติามู

การใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิี 
รอบ 6 เด่อน

o	แสดงค์วามกา้วหนัา้ในัการิดำเนันิังานัตามแผนัการิใชจ้า่ยงบปิริะมาณ 
ปิริะจำปิีในัข้้อ	O18
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดค์วามก้าวหน้ัา	 อย่างน้ัอยปิริะกอบด้วย	 
ค์วามก้าวหนั้าการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ
o	 สามาริถิ่จัดท้ำข้้อมูลเปิ็นัแบบริายเด่อนั	 หริ่อริายไตริมาส	 หริ่อ 
ริาย	 6	 เด่อนั	 ท้ี�มีข้้อมูลค์ริอบค์ลุมในัริะยะเวลา	 6	 เด่อนัแริกข้องปิี	 
พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

รายงานผลการดำเน่นงาน

ติามูแผนการใช้จ่ายเง่นงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

(เด่อน ติุลาค์มู 2564 ถิ่ึงเด่อน มู่นาค์มู 2565)

2565
2565

2564 2564

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Project

รายงานผลการดำเน่นงานติามูแผนการใช้จ่ายเง่นงปิระมูาณ ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เด่อน (เด่อนติุลาค์มู 2564 ถิ่ึงเด่อน มู่นาค์มู 2565)

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส อำเภิอซ้่�อสัติย์ จังหวัดสุจร่ติ
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำกับติ่ดติามูการใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิี รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 การิเปิิดเผยข้้อมูลตามข้้อค์ำถิ่ามนีั�ท้ี�กำหนัดให้แสดงริายงานัการิกำกับติดตามการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปิี	 
ริอบ	 6	 เด่อนั	 มุ่งหมายให้เป็ินัแนัวปิฏิิบัติท้ี�ดีในัการิกำกับติดตามการิใช้จ่ายงบปิริะมาณข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 
เพั่�อสริ้างมาตริฐานัค์วามโปิริ่งใสในัริะดับท้ี�สูงข้้�นั	
	 ต้องแสดงค์วามูก้าวหน้าข้องการใช้จ่ายงบปิระมูาณ รอบ 6 เด่อนแรกข้องปิีงบปิระมูาณพ.ศ. 2565	 (ตั�งแต่ 
เด่อนัตุลาค์ม	2564	ถิ่้งเด่อนัมีนัาค์ม	2565)
	 ตอ้งแสดงริายงานัการิกำกับติดตามการิใช้จา่ยงบปิริะมาณฯ	ที้�มรีิายละเอียดการิใช้งบปิริะเภิท้ต่างๆ	ท้ี�มูค่์วามูสอดค์ลอ้ง 
กับแผนการใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิี ในข้้อ O18

ค์วรระวัง
	 ไม่มีการิเปิิดเผยข้้อมูลริายงานัการิกำกับตดิตามการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปีิ	ริอบ	6	เดอ่นั	อ้างว่าค์ำสั�งกริะท้ริวงมหาดไท้ย 
ที้�ให้ริายงานัอย่างน้ัอยปีิละหนั้�งค์ริั�ง
	 อย่านัำริายงานัการิติดตามและปิริะเมนิัผลแผนัพััฒนัาท้้องถิิ่�นัมาตอบในัข้้อค์ำถิ่ามนัี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ

ปิระจำปิี

o	 แสดงผลการิดำเนัินังานัตามแผนัการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปิี
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดสริุปิผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	 อย่างนั้อย
ปิริะกอบด้วย	 ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	 ปัิญหา	 อุปิสริริค์	 และ 
ข้้อเสนัอแนัะ
o	 เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Content เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Loading

2564

2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ ปิระจำปิีงบปิระมูาณ
พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ

ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564

(1 ติุลาค์มู 2563 - 30 กันยายน 2564)

2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ ปิระจำปิี พ.ศ. 2564
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2564

2564

2565
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 การิเปิดิเผยข้อ้มลูตามข้อ้ค์ำถิ่ามนัี�	มุง่หมายใหอ้งค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัแสดงริายงานัผลการิใชจ้า่ยงบปิริะมาณปิริะจำปิี 
ย้อนัหลัง	เพั่�อให้ปิริะชาชนัและผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียได้ริับท้ริาบ	
	 	 หนัว่ยงานัต้องแสดงริายงานัผลการิใชจ้า่ยงบปิริะมาณติลอดท้ั�งปิงีบปิระมูาณ พ.ศ. 2564	(ตั�งแตเ่ด่อนัตุลาค์ม	2563	 
ถิ่้งเด่อนักันัยายนั	2564)
	 	 หนั่วยงานัต้องแสดงข้้อมูลริายงานัผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปิี	 ให้มีรายละเอ่ยดค์รบถิ่้วนติามูองค์์ปิระกอบ 
ข้้อมููลท้่�กำหนด	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย
    1) ผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณ
    2) ปิัญหา/อุปิสรรค์ 
    3) ข้้อเสนอแนะ
	 กริณีหนั่วยงานัจัดท้ำปิริะกาศริายงานัการิใช้จ่ายเงินัปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	 เพั่�อเผยแพัริ่ข้้อมูลให้สาธาริณชนัได้ริับท้ริาบ	 
หนั่วยงานัค์วริมีการิจัดท้ำข้้อมูลริายละเอียดการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปิีเพั่�อให้ปิริะชาชนัได้ริับท้ริาบในัริายละเอียด 
ข้องการิใช้จ่ายงบปิริะมาณอย่างชัดเจนัแนับท้้ายปิริะกาศดังกล่าวด้วย	 พัร้ิอมท้ั�งต้องมีการิวิเค์ริาะห์ปิัญหา/อุปิสริริค์	 
และข้้อเสนัอ	เพั่�อนัำมาเปิ็นัแนัวท้างในัการิพััฒนัาการิดำเนัินังานัข้องหนั่วยงานัต่อไปิ

ค์วรระวัง
	 ไม่มกีาริแผยแพัร่ิริายงานัผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณข้องปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564
	 แสดงผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณไมู่ค์รบติลอดทั้�งปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564	(ข้าดบางเด่อนั/บางไตริมาส)	
 นำผลการใช้จ่ายงบปิระมูาณในแต่ิละเด่อนมูาแสดงรวมูกันให้ค์รบปีิเท่้านั�น	 โดยข้าดการิจัดท้ำสริุปิผลการิใช้จ่าย 
งบปิริะมาณ	 	 และไมู่มูก่ารวเ่ค์ราะห์ปัิญหา/อปุิสรรค์ และข้้อเสนอแนะ ข้องการิใช้จ่ายงบปิริะมาณเพั่�อเป็ินัแนัวท้างพัฒันัา 
หน่ัวยงานัสำหรัิบปีิงบปิริะมาณต่อไปิ		
	 นัำข้้อมูลอ่�นัท้ี�ไม่ใช่ริายงานัผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณปิริะจำปีิ	 มาใช้ในัการิตอบข้้อค์ำถิ่ามนัี�	 เช่นั	 แผนัการิดำเนิันังานั	 
หร่ิอริายงานัผลการิดำเนันิังานั	ริายงานัการิตดิตามและปิริะเมนิัผลแผนัพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นั		
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O21
แผนการจัดซ้่�อจัดจ้าง

หร่อแผนการจัดหาพัสดุ

o	แสดงแผนัการิจัดซ่�อจัดจ้างหริ่อแผนัการิจัดหาพััสดุตามท้ี�หนั่วยงานั
จะต้องดำเนันิัการิตามพัริะริาชบัญญัตกิาริจดัซ่�อจัดจ้างและการิบริหิาริ
พััสดุภิาค์ริัฐ	พั.ศ.	2560
o	เปิ็นัข้้อมูลการิจัดซ่�อจัดจ้างในัปิี	พั.ศ.	2565
(กริณีไม่มีการิจัดจ้างที้�มีวงเงินัเกินั	 5	 แสนับาท้	 หร่ิอการิจัดจ้างท้ี�
กฎหมายไม่ได้กำหนัดให้ต้องเผยแพัริ่แผนัการิจัดซ่�อจัดจ้าง	 ให้หนั่วย
งานัอธิบายเพัิ�มเติมโดยละเอียด	 หริ่อเผยแพัร่ิว่าไม่มีการิจัดซ่�อจัดจ้าง
ในักริณีดังกล่าว)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำร่จัดซื้้�อจัดจ้ำงหร่้อแผนกำร่จัดหำพื้ัสดุ
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนาในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อแผนการจัดหาพัสดุ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงแผนัการิจัดซ่�อจัดจ้างหริ่อแผนัการิจัดหาพััสดุข้องหนั่วยงานัในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
	 แสดงริายละเอียดแผนัการิจัดซ่�อจัดจ้างฯ	โดยปิริะกอบด้วยริายละเอียดดังต่อไปินัี�15

   1) ช่�อโค์รงการท้่�จะจัดซ้่�อจัดจ้าง
   2) วงเง่นท้่�จะจัดซ้่�อจัดจ้างโดยปิระมูาณ
   3) ระยะเวลาท้่�ค์าดว่าจะจัดซ้่�อจัดจ้าง
 กรณ่หน่วยงานไมู่มู่การปิระกาศแผนการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อแผนการจัดหาพัสดุ	 (ไม่มีโค์ริงการิจัดซ่�อจัดจ้างที้�มีมูลค์่า	
500,000	บาท้ข้้�นัไปิ)	ให้หนั่วยงานัตอบแบบ	OIT	ว่า	“ไม่มี”โดยไม่ต้องบันัท้้ก	URL	ลงในัแบบวัด	OIT	และติ้องระบุในช่อง 
“ค์าอธ่บายเพ่�มูเติ่มู” ด้วยว่า “ไมู่มู่โค์รงการจัดซ้่�อจัดจ้างท้่�มู่มููลค์่าเก่นกว่า 500,000 บาท้”

ค์วรระวัง
	 ไม่มกีาริแผยแพัร่ิข้้อมลูแผนัการิจดัซ่�อจดัจ้างฯ	ปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	บนัเวบ็ไซต์

  15	ข้้อ	11	ข้องริะเบียบกริะท้ริวงการิค์ลังว่าด้วยการิจัดซ่�อจัดจ้างและการิบริิหาริพััสดุภิาค์ริัฐ	พั.ศ.	2560
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O22
ปิระกาศติ่างๆ 

เก่�ยวกับการจัดซ้่�อจัดจ้าง
หร่อการจัดหาพัสดุ

o	 แสดงปิริะกาศการิจัดซ่�อจัดจ้างตามท้ี�หน่ัวยงานัจะต้องดำเนิันัการิ 
ตามพัริะริาชบัญญัติการิจัดซ่�อจัดจ้างและการิบริิหาริพััสดุภิาค์ริัฐ	 
พั.ศ.	2560	ยกตัวอยา่งเชน่ั	ปิริะกาศเชญิชวนั	ปิริะกาศผลการิจดัซ่�อจดัจา้ง	 
เปิ็นัต้นั
o	เปิ็นัข้้อมูลการิจัดซ่�อจัดจ้างในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ปิระกาศติ่าง ๆ เก่�ยวกับการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อการจัดหาพัสดุ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงปิริะกาศต่าง	ๆ	เกี�ยวกับการิจัดซ่�อจัดจ้างหริ่อการิจัดหาพััสดุ	เช่นั	ปิริะกาศเชิญชวนั	ปิริะกาศผลการิจัดซ่�อจัดจ้าง	
ไว้บนัเว็บไซต์หลักข้องหนั่วยงานั
	 ปิริะกาศต่าง	ๆ	เกี�ยวกับการิจัดซ่�อจัดจ้างหริ่อการิจัดหาพััสดุ	ติ้องเปิ็นข้้อมููลข้องปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ค์วรระวัง
	 ไม่มกีาริแผยแพัร่ิปิริะกาศต่างๆ	ท้ี�เกี�ยวกบัการิจดัซ่�อจดัจ้างฯ	ข้องปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565
	 นัำเสนัอข้้อมูลปิริะกาศอ่�นัๆ	ท้ี�ไม่เกี�ยวข้้องกับการิจัดซ่�อจัดจ้างหร่ิอการิจัดหาพััสดุข้องหน่ัวยงานั	หร่ิอนัำเสนัอปิริะกาศฯ	
ข้องปีิงบปิริะมาณอ่�นั
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O23
สรุปิผลการจัดซ้่�อจัดจ้าง

หร่อการจัดหาพัสดุรายเด่อน

o	แสดงสริุปิผลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องหนั่วยงานั
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดผลการิจัดซ่�อจัดจ้าง	 ยกตัวอย่างเช่นั	 งานัท้ี�ซ่�อ 
หริ่อจ้าง	 วงเงินัท้ี�ซ่�อหริ่อจ้าง	 ริาค์ากลาง	 วิธีการิซ่�อหริ่อจ้าง	 ริายช่�อ 
ผู้เสนัอริาค์าและริาค์าท้ี�เสนัอ	 ผู้ได้ริับการิค์ัดเล่อกและริาค์าท้ี�ตกลง	 
เหตุผลท้ี�ค์ัดเล่อกโดยสรุิปิ	 เลข้ท้ี�และวันัที้�ข้องสัญญาหริ่อข้้อตกลง 
ในัการิซ่�อหริ่อจ้าง	เปิ็นัต้นั
o	เปิน็ัข้อ้มูลแบบริายเดอ่นั	ท้ี�มขี้อ้มูลค์ริอบค์ลุมในัริะยะเวลา	6	เดอ่นัแริก 
ข้องปิี	พั.ศ.	2565
(กริณีไม่มีการิจัดซ่�อจัดจ้างในัริอบเด่อนัใดให้เผยแพัริ่ว่าไม่มีการิจัดซ่�อจัดจ้าง 
ในัเด่อนันัั�นั)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2565

2565

2565

2564

2564

2564
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : สรุปิผลการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อการจัดหาพัสดุรายเด่อน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ข้้อมูลสริุปิผลการิจัดซ่�อจัดจ้างต้องมีริายละเอียด	 เช่นั	 	 งานัท้ี�ซ่�อหร่ิอจ้าง	 วงเงินัท้ี�ซ่�อหร่ิอจ้าง	 ริาค์ากลาง	 วิธีการิซ่�อ 
หริ่อจ้าง	 ริายช่�อผู้เสนัอริาค์าและริาค์าที้�เสนัอ	 ผู้ได้ริับการิคั์ดเล่อกและริาค์าท้ี�ตกลง	 เหตุผลท้ี�ค์ัดเล่อกโดยสรุิปิ	 เลข้ท้ี�และ 
วันัท้ี�ข้องสัญญาหริ่อข้้อตกลงในัการิซ่�อหริ่อจ้าง	เปิ็นัต้นั
	 ต้องแสดงข้้อมูลสริุปิผลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องหนั่วยงานั อย่างน้อย 6 เด่อนแรกข้องปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	(ตั�งแต่ 
เด่อนัตุลาค์ม	2564	ถิ่้งเด่อนัมีนัาค์ม	2565)	โดยจำแนกออกเปิ็นรายเด่อน
 กรณ่ท่้�เด่อนใดไมู่มูก่ารจัดซ้่�อจัดจ้าง หน่วยงานต้ิองแสดงข้อ้มูลูในเดอ่นนั�นด้วย โดยระบุวา่ “ไมู่มูก่ารจัดซ้่�อจัดจ้าง”
	 กริมบัญชีกลางได้ปิริับปิริุงปิริะกาศข้้อมูลสาริะสำค์ัญในัสัญญาในัริะบบ	e-GP	ให้มีข้้อมูลการิจัดซ่�อจัดจ้างสอดค์ล้องกับ 
สริปุิผลการิดำเนันิังานัข้องหนัว่ยงานัข้องริฐัตามแบบ	สข้ริ.1	ดังนัั�นั	หนัว่ยงานัสามาริถิ่นัำปิริะกาศข้้อมลูสาริะสำค์ญัในัสัญญา
ท้ี�ได้จากริะบบ	e-GP	มาแสดงบนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานัแท้นัแบบ	สข้ริ.1	ได้16

ค์วรระวัง
	 แสดงข้้อมูลสริุปิผลการิจัดซ่�อจัดจ้างไมู่ค์รบถิ่้วนท้ั�ง  6 เด่อน  
	 อย่าสริุปิผลการิจัดซ่�อจัดจ้างโดยไม่ริะบุว่าเปิ็นัการิดำเนัินังานัในัเด่อนั
 ไมู่ได้ระบุข้้อมููลในรายงานสรุปิผลการจัดซ้่�อจัดจ้างฯ ท้ำให้ไมู่อาจท้ราบได้ว่า หน่วยงานไมู่มู่การจัดซ้่�อจัดจ้าง 
ในเด่อนนั�นๆ หร่อหน่วยงานจัดท้ำข้้อมููลไมู่ค์รบถิ่้วน

 16หนัังส่อกริมส่งเสริิมการิปิกค์ริองท้้องถิ่ิ�นั	ท้ี�	มท้	0808.2/ว	3937
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O24
รายงานผลการจัดซ้่�อจัดจ้าง
หร่อการจัดหาพัสดุปิระจำปิี

o	แสดงผลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องหนั่วยงานั
o	มีข้้อมูลริายละเอียด	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	งบปิริะมาณท้ี�ใช้ในัการิ
จัดซ่�อจัดจ้าง	ปิัญหา	อุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ	
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กริาฟแสดงผลการิจัดซ่�อจัดจ้าง	ปิริะจำปิี	๒๕๖๔
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อการจัดหาพัสดุปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงรายงานผลการจัดซ้่�อจัดจ้างหร่อการจัดหาพัสดุในภิาพรวมูติลอดปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564	 (ตั�งแต่เด่อนั 
ตุลาค์ม	2563	-	เด่อนักันัยายนั	2564)
	 ต้องมีข้้อมูลริายละเอียดให้ค์ริบถิ่้วนั	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	
   งบปิระมูาณท้่�ใช้ในการจัดซ้่�อจัดจ้าง 
   ปิัญหาและอุปิสรรค์ 
   ข้้อเสนอแนะ

ค์วรระวัง
	 นัำข้้อมูลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องแต่ละเด่อนัมาริวบริวมไว้เท่้านัั�นั	 โดยไม่ได้จัดท้ำเป็ินัริายงานัผลการิจัดซ่�อจัดจ้าง 
ในัภิาพัริวมข้องท้ั�งปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564
	 ไม่มีการิแสดงข้้อมูลริายงานัผลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	
	 อย่านัำเสนัอริายงานัผลการิจัดซ่�อจัดจ้างข้องปิีงบปิริะมาณอ่�นั
	 ข้าดริายละเอียดข้้อมูล	เช่นั	งบปิริะมาณท้ี�ใช้	ปิัญหาอุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ	
	 อย่านัำเสนัอข้้อมูลอย่างอ่�นั	เช่นั	แผนัการิจัดซ่�อจัดจ้างปิริะจำงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564



82 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O25 นโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ล

o	 เปิ็นันัโยบายหริ่อแผนัการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�ยัง 
ใช้บังค์ับในัหนั่วยงานัในัปิี	พั.ศ.	2565	
o	 แสดงนัโยบายข้องผู้บริิหาริสูงสุด	 หริ่อแผนัการิบริิหาริและพััฒนัา
ท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�กำหนัดในันัามข้องหนั่วยงานั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างท้่� 1

ติ้องใช้บังค์ับ
ในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ติัวอย่างท้่� 2

    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 9.4 การบริหารและพื้ัฒนาที่รัพื้ย่ากรบุคำคำล (ข้้อคำำาถามู O25 - O28)
    กำร่บร่่หำร่ที่ร่ัพื้ยำกร่บุคคล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : นโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 การิเปิิดเผยข้้อมูลนัโยบาย/ทิ้ศท้างการิบริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ลข้องหน่ัวยงานั	ติ้องเช่�อมูโยง/สอดค์ล้องกับการติอบ 
ข้้อ O26 : การดำเน่นการติามูนโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ล 
	 นัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	 ต้องเปิ็นันโยบายข้องผู้บร่หารสูงสุดข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นหริ่อ 
ผ่านัการิเห็นัชอบจากสภิาท้้องถิ่ิ�นัเริียบริ้อยแล้ว	
	 เปิ็นันัโยบาย	หริ่อแผนัการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�มู่ผลใช้บังค์ับในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
	 สามาริถิ่จัดท้ำในัรูิปิแบบข้องปิริะกาศข้องหน่ัวยงานั	 หร่ิอแผนัการิพััฒนัาท้รัิพัยากริบุค์ค์ลหร่ิอแผนัท้ี�เริียกช่�ออย่างอ่�นั 
ซ้�งในัริายละเอียดค์วริมีเนั่�อหาในัการิส่งเสริิมให้เกิดการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�มีค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส	
	 องค์์ปิริะกอบข้องข้้อมูลนัโยบายการิบริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ล	 อย่างน้ัอยเนั่�อหาต้องมีส่วนัปิริะกอบจากปิริะเด็นัต่าง	 ๆ	
ได้แก่	
	 	 	 1)	การิวางแผนักำลังค์นั	
	 	 	 2)	การิสริริหาค์นัดีค์นัเก่งเพั่�อปิฏิิบัติงานัตามภิาริกิจข้องหนั่วยงานั
	 	 	 3)	การิบริริจุและแต่งตั�งบุค์ลากริ	
	 	 	 4)	การิพััฒนัาบุค์ลากริ
	 	 	 5)	การิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานั	
	 	 	 6)	การิส่งเสริิมจริิยธริริมและริักษาวินััยข้องบุค์ลากริในัหนั่วยงานั	
	 	 	 7)	การิสริ้างค์วามก้าวหนั้าในัสายอาชีพั	
	 	 	 8)	การิพััฒนัาค์ุณภิาพัชีวิต

ค์วรระวัง
	 ไม่มีการิปิรัิบปิริุงหริ่อเผยแพัริ่ข้้อมูลนัโยบายการิบริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ลท้ี�เป็ินัปิัจจุบันับนัเว็บไซต์	 จ้งนัำนัโยบาย/ 
แผนับริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ลซ้�งไม่มีการิริะบุให้ท้ริาบได้ว่ายังมีการิใช้บังค์ับในัปีิงบปิริะมาณ	 พั.ศ.	 2565	 หริ่อไม่	 หริ่อ 
นัำนัโยบายผู้บริิหาริท้ี�หมดวาริะแล้วมาตอบ	
	 ตัวอย่างท้ี�ไม่ถิ่่อเปิ็นันัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ลข้องหนั่วยงานั	 เพัริาะไม่ค์ริบองค์์ปิริะกอบข้้อมูลตามเกณฑ์์ 
ท้ี�กำหนัด	เช่นั		
	 	 	 ปิริะกาศมาตริฐานักำหนัดตำแหนั่ง
	 	 	 แผนัอัตริากำลัง
	 	 	 กฎริะเบียบข้องพันัักงานั/บุค์ลากริ
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O26
การดำเน่นการ

ติามูนโยบายการบร่หาร 
ท้รัพยากรบุค์ค์ล

o	 แสดงการิดำเนัินัการิที้�มีค์วามสอดริับตามนัโยบายหริ่อแผนั 
การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลในัข้้อ	O25
o	 เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างท้่� 1 :	นัำเสนัอในัริูปิแบบปิริะกาศข้องหนั่วยงานั	หริ่อริายงานัผลการิดำเนัินัการิตามนัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริ 
บคุ์ค์ล	ในัปิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	โดยสว่นัปิริะกอบข้องข้อ้มูล/เนั่�อหาในัการิจัดท้ำข้อ้มลูจะต้องแสดงให้เหน็ัวา่	ไดด้ำเนันิัการิ 
หริ่อข้ับเค์ล่�อนัตามนัโยบายท้ี�กาหนัดไว้	อย่างไริบ้าง

LOGO

การิดำเนัินัการิตามนัโยบาย
การิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ล

ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565

องค์์การิบริิหาริส่วนัตำบล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติวัอย่างท่้� 2 :	นัำเสนัอในัริปูิแบบเริยีบเริยีงข้้อค์วามบริริยายและภิาพัปิริะกอบการิดำเนันิัการิ/กิจกริริมเผยแพัริป่ิริะชาสัมพันััธ์
บนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั

	 เม่�อวันัท้ี�	..............	เท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	ได้จัดกิจกริริม/โค์ริงการิชี�แจงแนัวท้างการิปิฏิิบัติตนั
ข้องพันัักงานัเจ้าหน้ัาที้�ในัการิดำริงตนัตามมาตริฐานัท้างจริิยธริริม	 ซ้�งเปิ็นัการิขั้บเค์ล่�อนัและดำเนิันัการิ 
ตามนัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ลข้องนัายกเท้ศมนัตริี	 (นัายเปิิดเผย	 โปิร่ิงใส)	 หลังจากปิริะกาศไว้ 
เม่�อค์ริั�งแถิ่ลงนัโยบายต่อสภิาเท้ศบาล	 ท้ั�งนัี�ก็เพั่�อส่งเสริิมให้บุค์ลากริย้ดมั�นัในัคุ์ณธริริมจริิยธริริม	 
จริริยาบริริณวิชาชีพั	ปิริะมวลจริิยธริริม

ภิาพัปิริะกอบ

				ริูปิแบบ	/	ลักษณะการิเผยแพัริ่การิดำเนัินัการิตามนัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำเน่นการติามูนโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ต้องเปิิดเผยข้้อมูลในัการิดำเนัินัการิ/ข้ับเค์ล่�อนันัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	 ในัปิีงบปิริะมาณ	 พั.ศ.	 2565 
บนัเว็บไซต์หนั่วยงานั	โดยติ้องสอดค์ล้อง/สอดรับ/สัมูพันธ์กับเน่�อหาในนโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ลท้่�ได้แสดงไว้  
ในข้้อค์ำถิ่ามู O25	ในัปิริะเด็นัดังต่อไปินัี�	
	 	 	 1)	การิวางแผนักำลังค์นั	
	 	 	 2)	การิสริริหาค์นัดีค์นัเก่ง
	 	 	 3)	การิบริริจุ	และแต่งตั�งบุค์ลากริ	
	 	 	 4)	การิพััฒนัาบุค์ลากริ	
	 	 	 5)	การิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานั
	 	 	 6)	การิส่งเสริิมจริิยธริริมและริักษาวินััย	
	 	 	 7)	การิสริ้างท้างก้าวหนั้าในัอาชีพั	
	 	 	 8)	การิพััฒนัาค์ุณภิาพัชีวิต
	 การิจัดท้ำข้้อมูลเพั่�อตอบข้้อค์ำถิ่ามนีั�	 สามาริถิ่ดำเนัินัการิได้หลากหลายริูปิแบบ	 ซ้�งอาจจะจัดท้ำข้้�นัในัริูปิแบบปิริะกาศ
ข้องหนั่วยงานัหริ่อริายงานัผลตามนัโยบาย/แผนัท้ี�กำหนัด	 หริ่ออาจนัำเสนัอเป็ินัริูปิภิาพัปิริะกอบข้้อค์วามค์ำบริริยาย 
ข้องกิจกริริมท้ี�ได้ดำเนัินัการิก็ได้
	 การิริายงานัผลการิดำเนิันังานัตามนัโยบาย/แผนัการิบริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ล	 ต้องแสดงให้เห็นว่ามู่ผลการดำเน่นการ
ติามูปิระเด็นนโยบาย/แผนท้่�กำหนดไว้ผ่านโค์รงการ/ก่จกรรมูอย่างไร

ค์วรระวัง
	 ไม่แสดงข้้อมูลการิดำเนัินัการิตามนัโยบายการิบริิหาริท้ริัพัยากริบุค์ค์ลบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
 ไมู่มู่การเปิิดเผยนโยบายการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ลติามูข้้อ O25 จึงไมู่สามูารถิ่ติรวจสอบได้ว่ามู่การดำเน่นการ
สอดค์ล้องกับนโยบายหร่อไมู่
	 เนั่�อหาการิริายงานัท้ี�แสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ไม่สมบูริณ์	 ค์ริบถิ่้วนั	 เช่นั	 มีแต่ปิก/ไม่มี 
ผลการิดำเนัินัการิ
 เน่�อหาข้องรายงานผลการดำเน่นการท้่�แสดงไมู่สัมูพันธ์กับข้้อมููลนโยบาย/แผน ติามูท้่�ติอบไว้ในข้้อค์ำถิ่ามู O25
	 การิดำเนัินัการิหริ่อกิจกริริมท้ี�นัำเสนัอเปิ็นัดำเนัินัการิท้ี�ไม่เกี�ยวข้้องกับการิพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O27
หลักเกณฑ์์การบร่หาร

และพัฒนาท้รัพยากรบุค์ค์ล

แสดงหลักเกณฑ์์การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�ยังใช้บังค์ับ
ในัหนั่วยงานัในัปิี	พั.ศ.	2565	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	
	 	 o	การิสริริหาและค์ัดเล่อกบุค์ลากริ	
	 	 o	การิบริริจุและแต่งตั�งบุค์ลากริ
	 	 o	การิพััฒนัาบุค์ลากริ	
	 	 o	การิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานับุค์ลากริ	
	 	 o	การิให้ค์ุณให้โท้ษและการิสริ้างข้วัญกำลังใจ
(กริณีหนั่วยงานัใช้หลักเกณฑ์์ข้ององค์์กริกลางบริิหาริงานับุค์ค์ล	 หนั่วยงานั
สามาริถิ่นัำหลักเกณฑ์์ดังกล่าวเผยแพัริ่บนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

การเปิิดเผย “หลักเกณฑ์์การบร่หารและพัฒนาท้รัพยากรบุค์ค์ลข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น”บนเว็บไซ้ติ์
การสรรหาและค์ัดเล่อกบุค์ลากร  เช่น
	 ปิริะกาศ	ก.ถิ่.	เริ่�อง	กำหนัดมาตริฐานักลางบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	(หมวด	4	การิสริริหาบุค์ค์ล)
	 ปิริะกาศ	 ก.จ.	 ก.ท้.	 และ	 ก.อบต.	 เริ่�อง	 มาตริฐานัทั้�วไปิเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และเง่�อนัไข้การิค์ัดเล่อก	 การิบริริจุ 
และแต่งตั�ง	การิย้าย	การิโอนั	การิริับโอนั	การิเล่�อนัริะดับ	และการิเล่�อนัข้ั�นัเงินัเด่อนั	พั.ศ.	2544	และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม
การบรรจุและแติ่งติั�งบุค์ลากร  เช่น
	 ปิริะกาศ	ก.ถิ่.	เริ่�อง	กำหนัดมาตริฐานักลางบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	(หมวด	5	การิแต่งตั�งและการิให้พั้นัจาก
ตำแหนั่ง)	ปิริะกาศ	ก.จ.	ก.ท้.	และ	ก.อบต.	เริ่�อง	มาตริฐานัท้ั�วไปิเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และเง่�อนัไข้การิสอบแข้่งข้ันั	พั.ศ.	2560	
และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม
หลักเกณฑ์์การพัฒนาบุค์ลากร  เช่น
	 ปิริะกาศ	ก.ถิ่.	เริ่�อง	การิกำหนัดหลักสูตริการิพััฒนัาและปิฐมนัิเท้ศข้้าริาชการิหริ่อพันัักงานัส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
หลักเกณฑ์์การปิระเมู่นผลการปิฏิ่บัติ่งานบุค์ลากร  เช่น
	 ปิริะกาศ	ก.จ.	ก.ท้.	และ	ก.อบต.	เริ่�อง	มาตริฐานัท้ั�วไปิเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์	และวิธีการิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานั 
ข้องข้้าริาชการิ	พันัักงานัเท้ศบาล	หริ่อพันัักงานัส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	พั.ศ.	2558	และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม
	 ปิริะกาศ	ก.จ.จ.	 ก.ท้.จ.	 และ	ก.อบต.จ.	 เริ่�อง	หลักเกณฑ์์และเง่�อนัไข้เกี�ยวกับหลักเกณฑ์์	 และวิธีการิปิริะเมินัผล 
การิปิฏิิบัติงานั	พั.ศ.	...	
หลักเกณฑ์์การให้ค์ุณให้โท้ษและสร้างข้วัญกำลังใจ  เช่น
	 ปิริะกาศ	 ก.ถิ่.	 เริ่�อง	 กำหนัดมาตริฐานักลางบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 (หมวด	 6	 การิเพัิ�มพัูนัปิริะสิท้ธิภิาพั	 
และการิเสริมิสริา้งแริงจงูใจในัการิปิฏิิบตัริิาชการิและการิเล่�อนัข้ั�นัเงนิัเด่อนั	หมวด	7	วินัยั	การิริกัษาวนิัยั	และการิดำเนันิัการิ 
ท้างวินััย	หมวด	8	การิอุท้ธริณ์	และหมวด	9	การิริ้องทุ้กข้์)
	 ปิริะกาศ	ก.จ.	ก.ท้.	และ	ก.อบต.	เริ่�อง	มาตริฐานัท้ั�วไปิเกี�ยวกบัการิกำหนัดหลกัเกณฑ์ก์าริเล่�อนัข้ั�นัเงนิัเดอ่นัข้า้ริาชการิ	 
พันัักงานัเท้ศบาล	และพันัักงานัส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	พั.ศ.	2558	และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม
	 ปิริะกาศ	ก.จ.จ.	ก.ท้.จ.	และ	ก.อบต.จ.	เริ่�อง	มาตริฐานัท้ั�วไปิเกี�ยวกับวินััยและการิริักษาวินััย	และการิดำเนัินัการิ 
ท้างวินััย	พั.ศ.	...
	 หลกัเกณฑ์	์เง่�อนัไข้	และวธิกีาริกำหนัดเงนิัปิริะโยชนัต์อบแท้นัอ่�นัเปิน็ักริณพีัเิศษอนััมลีกัษณะเปิน็ัเงนิัริางวลัปิริะจำปิี	 
(เงินัโบนััส)	สำหริับ	พันัักงานั	ลูกจ้าง	และพันัักงานัจ้างข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : หลักเกณฑ์์การบร่หารและพัฒนาท้รัพยากรบุค์ค์ล

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ต้องเปิิดเผยข้้อมูลหลักเกณฑ์์การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัท้ี�ยังใช้บังค์ับ 
ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	บนัเว็บไซต์	โดยให้นัำข้้อมูลมาจากผู้ท้ี�มีอำนัาจออกปิริะกาศหลักเกณฑ์์ดังกล่าว	ดังนัี�
   มาตริฐานักลางบริิหาริงานัส่วนับุค์ค์ลท้้องถิ่ิ�นั	ท้ี�	ก.ถิ่.17	ปิริะกาศกำหนัด	โดยมีสำนัักงานัค์ณะกริริมการิมาตริฐานั 
การิบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	สำนัักงานัปิลัดกริะท้ริวงมหาดไท้ย	เปิ็นัฝ่่ายเลข้านัุการิ
   มาตริฐานัท้ั�วไปิเกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และเง่�อนัไข้เริ่�องต่าง	ๆ	 เกี�ยวกับการิบริิหาริงานับุค์ค์ล	ท้ี�	ก.จ.18	ก.ท้.19	และ 
ก.อบต.20 หริ่อ	ก.กลาง21	ปิริะกาศกำหนัด	โดยมีสำนัักพััฒนัาริะบบบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	กริมส่งเสริิมการิปิกค์ริอง 
ท้้องถิ่ิ�นั	เปิ็นัฝ่่ายเลข้านัุการิ
   หลักเกณฑ์์	 เง่�อนัไข้	 และวิธีการิเกี�ยวกับการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	 ที้�	 ก.จ.จ.22	 ปิริะกาศกำหนัด 
แต่ละจังหวัดโดยมีกองการิเจ้าหนั้าท้ี�ข้ององค์์การิบริิหาริส่วนัจังหวัดแห่งนัั�นัเปิ็นัฝ่่ายเลข้านัุการิ
    หลักเกณฑ์์	 เง่�อนัไข้	 และวิธีการิเกี�ยวกับการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	 ท้ี�	 ก.ท้.จ.23	 และ	 ก.อบต.จ.24 
ปิริะกาศกำหนัดแต่ละจังหวัด	โดยมีสำนัักงานัส่งเสริิมท้้องถิ่ิ�นัจังหวัด	เปิ็นัฝ่่ายเลข้านัุการิ
	 กำหนัดเจ้าหน้ัาที้�ด้านัท้รัิพัยากริบุค์ค์ลหร่ิอเจ้าหน้ัาท้ี�ผู้ท้ี�ได้ริับมอบหมายดำเนิันัการิริวบริวมและจัดหมวดหมู่มาตริฐานั
กลาง	มาตริฐานัท้ั�วไปิ	หลักเกณฑ์์	เง่�อนัไข้	และวิธีการิเกี�ยวกับการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลข้อง	ก.ถิ่.	ก.กลาง	และ	
ก.จังหวัดสำหริับในัพั่�นัท้ี�จังหวัดข้องตนัเอง	จำแนักเปิ็นั	5	หัวข้้อ	เพั่�อเผยแพัริ่บนัเว็บไซต์ให้เปิ็นัริะเบียบเริียบริ้อย	ได้แก่
	 	 	 (1)	การิสริริหาและค์ัดเล่อกบุค์ลากริ		
	 	 	 (2)	การิบริริจุและแต่งตั�งบุค์ลากริ	
	 	 	 (3)	การิพััฒนัาบุค์ลากริ	
	 	 	 (4)	การิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานับุค์ลากริ	
	 	 	 (5)	การิให้ค์ุณให้โท้ษและการิสริ้างข้วัญกำลังใจ
	 แต่ละหัวข้้ออยา่งนั้อยต้องมีหลักเกณฑ์์การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลท้ี�ใช้เปิ็นัปิริะจำจากการิปิริะกาศข้อง	ก.ถิ่.	
ก.กลาง	ก.จังหวัด	และหนัังส่อสั�งการิอ่�นั	ๆ	ท้ี�เกี�ยวข้้อง	ท้ั�งนัี�	ข้้อมูลท้ี�นัำมาแสดงแต่ละหัวข้้อต้องอย่างนั้อย	1	หลักเกณฑ์์

ค์วรระวัง
	 แสดงหลักเกณฑ์์การิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลไมู่ค์รบ 5 องค์์ปิระกอบท้่�กำหนด
	 การินัำหลักเกณฑ์์	 เง่�อนัไข้	 และวิธีการิบริิหาริงานับุค์ค์ลข้อง	 ก.จังหวัดอ่�นั	 และหนัังส่อสั�งการิข้องจังหวัดอ่�นัมาแสดง 
ในัหนั้าเว็บไซต์ข้องตนัเอง

 17ก.ถิ่.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิมาตริฐานัการิบริิหาริงานับุค์ค์ลส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
 18ก.จ.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิกลางข้้าริาชการิองค์์การิบริิหาริส่วนัจังหวัด
 19ก.ท้.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิกลางพันัักงานัเท้ศบาล
 20ก.อบต.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิกลางพันัักงานัส่วนัตำบล
 21ก.กลาง	 เปิ็นัค์ำนัิยาม/ค์ำจำกัดค์วามท้ี� เริียกโดยริวมถิ่้ง	 ค์ณะกริริมการิกลางข้้าริาชการิองค์์การิบริิหาริส่วนัจังหวัด	 (ก.จ.)	 
ค์ณะกริริมการิกลางพันัักงานัเท้ศบาล	(ก.ท้.)	และค์ณะกริริมการิกลางพันัักงานัส่วนัตำบล	(ก.อบต.)
 22ก.จ.จ.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิข้้าริาชการิองค์์การิบริิหาริส่วนัจังหวัด
 23ก.ท้.จ.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิพันัักงานัเท้ศบาลจังหวัด
 24ก.อบต.จ.	ค์่อ	ค์ณะกริริมการิพันัักงานัส่วนัตำบลจังหวัด
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O28
รายงานผลการบร่หารและพัฒนา

ท้รัพยากรบุค์ค์ลปิระจำปิี

o	 แสดงผลการิบริิหาริและพััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องการิดำเนัินัการิ	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย 
ผลการิดำเนิันัการิตามนัโยบายการิบริิหาริท้รัิพัยากริบุค์ค์ล	 ปัิญหา	 
อุปิสริริค์	 และข้้อเสนัอแนัะผลการิวิเค์ริาะห์การิบริิหาริและพััฒนัา
ท้ริัพัยากริบุค์ค์ล	
o	 เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564	

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างรายละเอ่ยดการรายงานผลปิระจำปิี อย่างน้อยติ้องมู่รายละเอ่ยดดังน่� 

ปิระเด็นนโยบาย/แผนการดำเน่นงาน วตัิถุิ่ปิระสงค์์ ติัวช่�วัด ผลการด�าเน่นงาน หมูายเหติุ

1)	 การิวางแผนักำลังค์นั	
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั
	 ............	

2)	 การิบริริจุและแต่งตั�งบุค์ลากริ
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
	 ............

3)	 การิปิริะเมินัผลการิปิฏิิบัติงานั	
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
	 ............

4)	 การิส่งเสริิมจริิยธริริมและริักษาวินััย
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
	 ............	 	 	

5)	 การิสริริหาค์นัดีค์นัเก่ง
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
	 ............	

6)	 การิพััฒนัาบุค์ลากริ 
	 ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
	 ............	

7)	 การิสริ้างค์วามก้าวหนั้าในัสายอาชีพั
ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
............

8)	 การิพััฒนัาค์ุณภิาพัชีวิต
ช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	
............

ปิัญหาและอุปิสรรค์/เปิร่ยบเท้่ยบกับปิีท้่�ผ่านมูา
............................................................................
ข้้อเสนอแนะ/แนวท้างแก้ไข้
...........................................................................
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการบร่หารและพัฒนาท้รัพยากรบุค์ค์ลปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 จัดท้ำริายงานัผลการิดำเนัินังานัการิบริิหาริและพััฒนัาปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	และเผยแพัริ่บนัเว็บไซต์องค์์กริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	โดยริายงานัผลดังกล่าวต้องมีริายละเอียดข้้อมูลค์ริบถิ่้วนั	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วยหัวข้้อดังต่อไปินัี�
   1) ผลการดำเน่นงานติามูนโยบาย/แผนการบร่หารท้รัพยากรบุค์ค์ล
   2) ปิัญหาและอุปิสรรค์ 
   3) ข้้อเสนอแนะ
	 นัำแสดงบนัเว็บไซต์ในัริูปิเล่มริายงานัหริ่อบันัท้้กข้้อค์วามท้ี�ได้เสนัอผู้บังค์ับบัญชาท้ริาบ/เห็นัชอบก็ได้
	 	 	 กริณีเปิ็นัริายงานัปิริะจำปีิให้อธิบาย/ชี�แจงในัช่อง	 “ค์ำอธิบาย”	 ให้ชัดเจนัว่าข้้อมูลริายงานัผลการิบริิหาริและ
พััฒนัาท้ริัพัยากริบุค์ค์ลอยู่ตริงส่วนัใดหริ่อหนั้าใดข้องริายงานัปิริะจำปิี

ค์วรระวัง
	 ไม่มีการิเปิิดเผยริายงานัฯ	บนัเว็บไซต์	
	 นัำเสนัอริายงานัฯ	ข้องปิีงบปิริะมาณอ่�นั
	 ข้าดข้อ้มลูข้องการิดำเนันิังานัตามโยบาย/แผนัการิบริหิาริท้ริพััยากริบคุ์ค์ลหริอ่ข้าดการิวเิค์ริาะหป์ิญัหาและอปุิสริริค์	และ
ข้้อเสนัอแนัะ
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O29
แนวปิฏิ่บัติ่การจัดการ
เร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติ

และปิระพฤติ่มู่ชอบ

o	 แสดงค์ูม่อ่หร่ิอแนัวท้างการิดำเนิันัการิต่อเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัท้ี�เกี�ยวข้อ้ง 
กับการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบข้องเจ้าหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานั
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องการิปิฏิิบัติงานั	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	 
ริายละเอียดวิธีการิท้ี�บุค์ค์ลภิายนัอกจะท้ำการิร้ิองเรีิยนั	 ริายละเอียด 
ข้ั�นัตอนัหริอ่วิธกีาริในัการิจัดการิต่อเร่ิ�องร้ิองเรีิยนั	ส่วนังานัท้ี�ริบัผิดชอบ	
และริะยะเวลาดำเนัินัการิ	

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ค์ู่มู่อ/แนวท้างการปิฏิ่บัติ่การจัดการ
เร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติ/แจ้งเบาะแสง

ติ้านการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

เท้ศบาลติำบลน�ำร่ด

อำเภิอเมู่องอุติรด่ติถิ่์ จังหวัดอุติรด่ติถิ่์

กระบวนการจัดการเร่�องร้องเร่ยน/ร้องทุ้กข้์

๑.	ริ้องเริียนัผ่านัตู้ไปิริษณีย์

๒.	ริ้องเริียนัผ่านัท้างเว็บไซต์

๓.	ริ้องเริียนัผ่านัเฟซบุ�ค์

๔.	ริ้องเริียนัผ่านักล่องริับเริ่�องริ้องเริียนัฯ

ศูนัย์ปิฏิิบัติการิต่อต้านัการิทุ้จริิต
เท้ศบาลตำบลนั�ำริิด

สิ�นัสุดการิดำเนัินัการิริายงานัผล
ให้ผู้ริ้องเริียนัท้ริาบ

ลงท้ะเบียนั/ปิริะสานัหนั่วยงานัท้ี�ริับผิดชอบดำเนัินัการิ

ยุติเริ่�อง

ยุติเริ่�องแจ้งผู้ริ้องเริียนั ไม่ยุติ	แจ้งเริ่�องผู้ริ้องเริียนั

ไม่ยุติเริ่�อง

    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 9.5 การส่่งเส่ริมูคำวามูโปร่งใส่ (ข้้อคำำาถามู O29 - O33)
กำร่จัดกำร่เร่้�องร่้องเร่่ยนกำร่ทีุ่จร่่ตและปิร่ะพื้ฤต่มู่ชี้อบ
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : แนวปิฏิ่บัติ่การจัดการเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 การิเปิดิเผยข้อ้มลูแนัวปิฏิบัิตกิาริจัดการิเร่ิ�องร้ิองเริยีนัการิทุ้จริติและปิริะพัฤตมิชิอบข้องหน่ัวยงานัมุง่หมายให้หน่ัวยงานั
เปิิดเผยการิดำเนัินัการิเพั่�อจัดการิแก้ไข้ปิัญหาการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบข้องเจ้าหนั้าท้ี�และสริ้างค์วามไว้วางใจเช่�อมั�นั 
แก่ปิริะชาชนัในัการิแจ้งเบาะแสการิทุ้จริิต
	 โดยค์ู่ม่อ/แนัวปิฏิิบัติการิจัดการิเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	ต้องมีริายละเอียดอย่างนั้อย	ดังนัี�	
   1) ว่ธ่การท้่�บุค์ค์ลภิายนอกจะท้ำการร้องเร่ยน 
   2) ข้ั�นติอน/ว่ธ่การจัดการเร่�องร้องเร่ยนข้องหน่วยงาน 
   3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าท้่�ผู้รับผ่ดชอบ
   4) ระยะเวลาในการดำเน่นการ
	 ตอ้งแสดงค์ูม่อ่/แนัวท้างการิดำเนันิัการิตอ่เริ่�องริอ้งเริยีนัท้ี�เกี�ยวข้อ้งกบัการิท้จุริติและปิริะพัฤตมิชิอบข้องบคุ์ลากริองค์ก์ริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัไว้บนัเว็บไซต์	
	 ค์ู่ม่อ/แนัวท้างฯ	 ต้องเปิ็นัการิแสดงแนัวท้างการิปิฏิิบัติในัการิจัดการิเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบข้อง
องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัโดยเฉพาะ และติ้องแยกออกจากค์ู่มู่อการจัดการเร่�องร้องเร่ยนท้ั�วไปิ 

ค์วรระวัง
	 ไม่จัดท้ำค์ู่ม่อ/แนัวท้างปิฏิิบัติและริายละเอียดการิจัดการิเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิต
	 ไม่เผยแพัริ่แนัวท้าง/ค์ู่ม่อการิจัดการิเร่ิ�องร้ิองเริียนัท้ี�เกี�ยวข้้องกับการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 แสดงข้้อมูลโดยมีเพัียงปิก	 แต่ริายละเอียดเนั่�อหาไม่ค์ริบถิ่้วนั	 เช่นั	 ข้าดวิธีการิท้ี�บุค์ค์ลภิายนัอกจะท้ำการิร้ิองเริียนั	 
ข้าดริะยะเวลาในัการิดำเนัินัการิ
 ค์ู่มู่อร้องเร่ยน/ร้องทุ้กข้์ทั้�วไปิ ค์ู่มู่อปิระชาชนในการแจ้งเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติ	 ไม่ถ่ิ่อเปิ็นัแนัวปิฏิิบัติการิจัดการิ 
เริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	ตามข้้อค์ำถิ่ามนัี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O30
ช่องท้างแจ้งเร่�องร้องเร่ยน

การทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

o	 แสดงช่องท้างท้ี�บุค์ค์ลภิายนัอกสามาริถิ่แจ้งเริ่�องริ้องเริียนัเกี�ยวกับ 
การิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบข้องเจ้าหน้ัาที้�ข้องหน่ัวยงานัผ่านัท้าง 
ช่องท้างออนัไลนั์ข้องหนั่วยงานั	 โดยแยกต่างหากจากช่องท้าง 
การิริ้องเริียนัท้ั�วไปิ	 เพั่�อเปิ็นัการิค์ุ้มค์ริองข้้อมูลข้องผู้แจ้งเบาะแส 
และเพ่ั�อให้สอดค์ล้องกับแนัวปิฏิิบัติการิจัดการิเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัการิทุ้จริติ 
และปิริะพัฤติมิชอบ
o	สามาริถิ่เข้า้ถิ่ง้หร่ิอเช่�อมโยงไปิยังช่องท้างข้า้งต้นัได้จากเว็บไซต์หลัก 
ข้องหนั่วยงานั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่องท้างแจ้งเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ชอ่งท้างแจง้เริ่�องริอ้งเริยีนัการิท้จุริติและปิริะพัฤตมิชิอบ	ตอ้งมวีธิกีาริท้ี�งา่ย	สะดวก	ไมม่ขี้ั�นัตอนัยุง่ยาก	และไมก่อ่ผลริา้ย
กับผู้แจ้งเบาะแส	(สามาริถิ่เก็บริักษาข้้อมูลข้องผู้แจ้งเบาะแสให้เปิ็นัค์วามลับ)	
 เปิ็นช่องท้างออนไลน์ อยู่บนหน้าเว็บไซ้ติ์หลักข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น 
 เปิ็นช่องท้างข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นโดยติรง
 เปิ็นช่องท้างสำหรับแจ้งเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติโดยเฉพาะ แยกติ่างหากจากช่องท้างแจ้งเร่�องร้องเร่ยนท้ั�วไปิ หร่อ
ช่องท้างการรับฟังค์วามูค์่ดเห็นติามูข้้อ O32
	 ค์วริมีค์วามสอดค์ล้องต่อเนั่�องกับแนัวปิฏิิบัติการิจัดการิเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตท้ี�กำหนัดไว้ในัข้้อ	O29

ค์วรระวัง
 ไมู่มู่ช่องท้างให้แจ้งเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติท้่�เข้้าถิ่ึงหร่อเช่�อมูโยงจากเว็บไซ้ติ์ข้องหน่วยงาน 
 แสดงช่องท้างอ่�นๆ ซ้ึ�งเป็ินช่องท้างท่้�ไมู่สามูารถิ่รักษาข้้อมููลข้องผู้แจ้งเบาะแสให้เป็ินค์วามูลับได้	 เช่นั	 Q&A	 
Webboard	ช่องท้างริับฟังค์วามค์ิดเห็นั	เปิ็นัต้นั
	 แสดงชอ่งท้างที้�ให้ปิริะชาชนัแจง้เริ่�องริอ้งเริยีนั/ร้ิองท้กุข้ใ์นัเริ่�องอ่�นัๆ	ซ้�งไมูใ่ชช่อ่งท้างแจ้งรอ้งเรย่นการทุ้จรต่ิโดยเฉพาะ
	 แสดงช่องท้างท้ี�ไมู่ใช่ช่องท้างแจ้งเร่�องร้องเร่ยนทุ้จร่ติข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นโดยติรง	เช่นั	ช่องท้างแจ้งเริ่�อง
ริ้องเริียนัการิุท้จริิตผ่านัศูนัย์ดำริงธริริม
 นำเสนอเพย่งแผนภิาพวธ่ก่ารแจง้เร่�องรอ้งเรย่นท้จุร่ติท้างชอ่งท้างติา่งๆ แตไ่มแ่สดงช่องท้างสำหรัิบแจ้งเร่ิ�องร้ิองเริยีนั
การิทุ้จริิตบนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานัโดยตริง
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O31
ข้้อมููลเช่งสถิ่่ติ่เร่�องร้องเร่ยน
การทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

ปิระจำปิี

o	 แสดงข้้อมูลสถิ่ิติเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ 
ข้องเจ้าหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานั
o	 มีข้้อมูลค์วามก้าวหน้ัาการิจัดการิเร่ิ�องร้ิองเรีิยนัการิทุ้จริิต 
และปิริะพัฤติมิชอบ	 อย่างน้ัอยปิริะกอบด้วย	 จำนัวนัเร่ิ�องร้ิองเรีิยนั 
ทั้�งหมด	 จำนัวนัเริ่�องที้�ดำเนัินัการิแล้วเสร็ิจ	 และจำนัวนัเริ่�อง 
ท้ี�อยู่ริะหว่างดำเนัินัการิ	
o	 สามาริถิ่จัดท้ำข้้อมูลเปิ็นัแบบริายเด่อนั	หริ่อริายไตริมาส	หริ่อริาย	 
6	เดอ่นั	ท้ี�มขี้อ้มูลค์ริอบค์ลมุในัริะยะเวลา	6	เดอ่นัแริกข้องปิ	ีพั.ศ.	2565
(กริณีไม่มีเริ่�องริ้องเริียนัให้เผยแพัริ่ว่าไม่มีเริ่�องริ้องเริียนั)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเช่งสถิ่่ติ่เร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงข้้อมูลสถิ่ิติเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบข้องเจ้าหนั้าท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัอย่างน้อย  
6 เด่อนแรกข้องปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	ซ้�งสามาริถิ่แสดงข้้อมูลได้	3	แบบช่วงเวลา	ได้แก่	(1)	ริายเด่อนั		(2)	ริายไตริมาส		 
(3)	ริาย	6	เด่อนั
	 ต้องมีริายละเอียดแสดงค์วามก้าวหนั้าข้องสถิ่ิติเริ่�องเริ่�องริ้องเริียนั	โดยต้องมีริายละเอียดอย่างนั้อยปิริะกอบด้วย
   1) จำนวนเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติท้่�ได้รับแจ้งท้ั�งหมูด
   2) จำนวนเร่�องท้่�ดำเน่นการแล้วเสร็จ 
   3) จำนวนเร่�องท้่�อยู่ระหว่างการดำเน่นการ 
	 	 ท้ั�งนัี�	อาจจัดท้ำในัริูปิแบบตาริางแสดงข้้อมูลเพั่�อให้ปิริะชาชนัสามาริถิ่อ่านัได้โดยง่าย
 กรณ่ท้่�ไมูมู่เ่ร่�องรอ้งเรย่นการท้จุรต่ิ	ตอ้งจดัท้ำข้อ้มลูเพั่�อเผยแพัริใ่หป้ิริะชาชนัไดร้ิบัท้ริาบดว้ย	โดยใหร้ะบวุา่ “ไมูมู่เ่ร่�อง
ร้องเร่ยนการทุ้จร่ติ”

ค์วรระวัง
 ไมู่แสดงข้้อมููลค์วามูก้าวหน้าข้องการจัดการเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติ ว่าองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัได้ดำเนัินัการิ
จัดการิเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตเสริ็จสิ�นัแล้วจำนัวนักี�เริ่�อง	หริ่อค์งเหล่อเริี�องท้ี�ยังไม่ได้ดำเนัินัการิจำนัวนักี�เริ่�อง
	 แสดงข้้อมูลสถิ่ิติเริ่�องริ้องเริียนัการิทุ้จริิตฯ	ข้องปิีงบปิริะมาณก่อนั
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O32 ช่องท้างการรับฟังค์วามูค์่ดเห็น

o	 แสดงช่องท้างท้ี�บุค์ค์ลภิายนัอกสามาริถิ่แสดงค์วามคิ์ดเห็นัต่อ 
การิดำเนัินังานัตามอำนัาจหน้ัาที้�หร่ิอภิาริกิจข้องหนั่วยงานัผ่านัท้าง
ช่องท้างออนัไลนั์
o	สามาริถิ่เข้า้ถิ่ง้หร่ิอเช่�อมโยงไปิยังช่องท้างข้า้งต้นัได้จากเว็บไซต์หลัก 
ข้องหนั่วยงานั

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

กำร่เปิิดโอกำสให้มู่ส่วนร่่วมู
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่องท้างการรับฟังค์วามูค์่ดเห็น

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ชอ่งท้างรัิบฟังค์วามคิ์ดเห็นั	หมายถิ่ง้	ช่องท้างท้ี�ใช้สำหรัิบให้ปิริะชาชนัได้แสดงค์วามูค์ด่เหน็ต่ิอการดำเนน่งานติามูอำนาจ 
หนา้ท่้�หรอ่ภิารกจ่ข้ององค์ก์รปิกค์รองสว่นท้อ้งถิ่่�น	หริอ่แจ้งข้อ้มูลท้ั�วไปิให้องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัได้ริบัท้ริาบ	เชน่ั	ต้องการิ 
ให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัปิริับปิริุงการิให้บริิการิ/การิดำเนัินังานัตามอำนัาจหนั้าท้ี�หริ่อตามภิาริกิจให้ดียิ�งข้้�นั	เปิ็นัต้นั	
	 ต้องเปิ็นัช่องท้างออนไลน์	ท้ี�สามาริถิ่เข้้าถิ่ึงหร่อเช่�อมูโยงได้จากเว็บไซ้ติ์หลักข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั

ค์วรระวัง
	 ไม่แสดง/ไม่มีช่องท้างการิริับฟังค์วามค์ิดเห็นัข้องปิริะชาชนั
	 ต้องไมู่ใช่ช่องท้างเดียวกับการิแจ้งเร่�องร้องเร่ยนการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ
	 ชอ่งท้างรัิบฟังค์วามคิ์ดเห็นัท้ี�นัำมาแสดงไม่ใช่ชอ่งท้างออนัไลน์ั	เปิน็ัการิริะบุข้อ้มูล/วิธรีิบัฟังค์วามคิ์ดเห็นัในัช่องท้างอ่�นัๆ	
เช่นั	กล่องรับฟังค์วามูค์่ดเห็น ณ ท้่�ท้ำการหน่วยงาน หมูายเลข้โท้รศัพท้์ ท้่�อยู่สำหรับส่งจดหมูาย	เปิ็นัต้นั
 แบบสอบถิ่ามูค์วามูพึงพอใจข้องปิริะชาชนัต่อการิให้บริิการิ ไมู่ใช่ช่องท้างติามูข้้อค์ำถิ่ามูน่�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O33 การเปิิดโอกาสให้เก่ดการมู่ส่วนร่วมู

o	แสดงการิดำเนัินัการิหริ่อกิจกริริมท้ี�แสดงถิ่้งการิเปิิดโอกาสให้บุค์ค์ล
ภิายนัอกได้มีส่วนัริ่วมในัการิดำเนัินังานัตามภิาริกิจข้องหนั่วยงานั	
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์ข้องหน่วยงาน
ติัวอย่างท้่� 1 :	การิมีส่วนัริ่วมข้องบุค์ค์ลภิายนัอกผ่านัค์ณะกริริมการิตามริะเบียบกริะท้ริวงมหาดไท้ยว่าด้วยการิจัดท้ำแผนั 
พััฒนัาข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565
	 เม่�อวันัท้ี�	 ..........................................	 ณ	 เท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	 อำเภิอซ่�อตริง	 จังหวัดสุจริิต	 ได้ปิริะชุม 
ค์ณะกริริมการิพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นั	 ซ้�งมีค์ณะกริริมการิปิริะกอบไปิด้วย	 นัายเปิิดเผย	 โปิริ่งใส	 นัายกเท้ศมนัตริีตำบลเท้ี�ยงธริริม 
เปิ็นัปิริะธานักริริมการิ	ผู้บริิหาริเท้ศบาล	ผู้แท้นัสมาชิกสภิาเท้ศบาล	บุค์ค์ลภิายนัอก	ได้แก่	ผู้ท้ริงค์ุณวุฒิจากชุมชนั/หมู่บ้านั 
ผู้แท้นัภิาค์ริาชการิ	 ปิริะชาค์ม	 เปิ็นักริริมการิ	 โดยปิริะชุมหาร่ิอในัปิริะเด็นัการิกำหนัดแนัวท้างการิพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นั	 
กริอบนัโยบาย	ท้ิศท้างพััฒนัาหมู่บ้านัหริ่อชุมชนั	และเห็นัชอบแนัวท้างการิติดตามและปิริะเมินัผลแผนัพััฒนัา

(ริูปิภิาพัปิริะกอบข้องหนั่วยงานั)

ติัวอย่างท้่� 2	 :	 การิมีส่วนัริ่วมข้องบุค์ค์ลภิายนัอกผ่านัการิปิริะชาค์มหมู่บ้านั/ตำบล/ชุมชนัตำบล/ชุมชนัเม่อง/ชุมชนันัค์ริ/ 
อำเภิอ/จังหวัด
	 องค์ก์าริบริหิาริสว่นัตำบลเที้�ยงธริริม	อำเภิอซ่�อตริง	จงัหวดัสจุริติ	โดยค์ณะผูบ้ริหิาริและพันักังานัสว่นัตำบล	ลงพั่�นัท้ี� 
ดำเนัินัการิจัดปิริะชุมปิริะชาค์มหมู่บ้านัเพั่�อปิริับปิริุงแผนัพััฒนัาหมู่บ้านัและเสนัอโค์ริงการิเข้้าสู่ท้ี�ปิริะชุมปิริะชาค์มท้้องถิ่ิ�นั	 
(ปิริะชาค์มริะดบัตำบล)	เพั่�อพัจิาริณาเหน็ัชอบบริริจเุข้้าแผนัพััฒนัาท้้องถิ่ิ�นั	(พั.ศ.	2566-2570)	สำหรัิบการิลงพ่ั�นัที้�จดัปิริะชมุ 
ปิริะชาค์มเปิ็นัการิปิริับปิริุงแผนัพััฒนัาหมู่บ้านั	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	ภิายในัเข้ตพั่�นัท้ี�องค์์การิบริิหาริส่วนัตำบล 
เท้ี�ยงธริริม	เพ่ั�อริบัฟงัปิญัหาค์วามตอ้งการิและแนัวท้างการิพััฒนัาข้องแตล่ะหมูบ่า้นั	ผา่นัการิใชแ้ผนัพััฒนัาหมูบ่า้นัเปิน็ัเค์ริ่�องม่อ 
ในัการิพััฒนัาตลอดจนับูริณาการิดำเนิันังานัริ่วมกันัอย่างมีส่วนัริ่วมในัทุ้กริะดับอันันัำไปิสู่การิจัดท้ำแผนัพััฒนัาท้้องถิิ่�นัท้ี�มี 
ปิริะสิท้ธิภิาพั	ท้ั�งนัี�	 องค์์การิบริิหาริส่วนัตำบลเท้ี�ยงธริริมได้ลงพั่�นัท้ี�ปิริะชุมปิริะชาค์มหมู่บ้านัแล้วเสริ็จค์ริบท้ั�ง	 14	หมู่บ้านั	 
ปิริะกอบด้วยหมู่ท้ี�/ชุมชนั........	ริะหว่างวันัท้ี�	.......................

(ริูปิภิาพัปิริะกอบข้องหนั่วยงานั)
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างรูปิแบบลักษณะการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์ข้องหน่วยงาน

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเปิิดโอกาสให้เก่ดการมู่ส่วนร่วมู

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ตอ้งแสดงให้เหน็ัถ้ิ่งการิดำเนิันัการิหริอ่การิจดักจิกริริมท้ี�เปิดิโอกาสให้บคุ์ค์ลภิายนอกไดเ้ข้า้มามูส่ว่นรว่มูในการดำเนน่งาน 
ตามภิาริกิจและอำนัาจหน้ัาที้�ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 และเป็ินัการิดำเน่นการ/จัดก่จกรรมู ในปิีงบปิระมูาณ  
พ.ศ. 2565
	 	 	 บุค์ค์ลภิายนัอก	 หมายค์วามริวมถิ่้งองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัอ่�นั	 หนั่วยงานัข้องรัิฐอ่�นั	 นัิติบุค์ค์ลท้ี�มีสถิ่านัะ 
และไม่มีสถิ่านัะตามกฎหมาย	ปิริะชาชนัท้ั�วไปิท้ี�มีภิูมิลำเนัาอยู่ในัเข้ตบริิการิ	และปิริะชาชนัท้ี�มีภิูมิลำเนัาอยู่นัอกเข้ตบริิการิ 
ท้ี�มีนัิติสัมพัันัธ์ไม่ว่าท้างตริงหริ่อท้างอ้อม
	 	 	 การิมสีว่นัริว่มกบัการิดำเนันิังานัข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั	หมายค์วามริวมถิ่ง้	การิไดร้ิว่มปิริะชมุ	ริว่มวางแผนั	 
ริ่วมดำเนัินัการิ	ริ่วมแลกเปิลี�ยนัค์วามค์ิดเห็นั	หริ่อริ่วมติดตามปิริะเมินัผล	เปิ็นัต้นั
	 	 	 การิดำเนิันัการิ/กิจกริริมที้�เปิิดโอกาสให้เกิดการิมีส่วนัร่ิวม	ติ้องเป็ินการดำเน่นการ/ก่จกรรมูท่้�องค์์กรปิกค์รอง 
สว่นท้้องถิ่่�นไดด้ำเนน่การจดัข้ึ�นเอง	เชน่ั	การิลงพั่�นัท้ี�ริบัฟงัค์วามค์ดิเหน็ัจากปิริะชาชนัเพั่�อจดัท้ำแผนังานัลกัษณะ/ปิริะเภิท้ 
ตา่งๆ	การิปิริะกาศรัิบฟังค์วามคิ์ดเห็นัจากปิริะชาชนัต่อร่ิางข้อ้บัญญัต/ิเท้ศบัญญัตติามหน้ัาท้ี�และอำนัาจข้ององค์ก์ริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	เปิ็นัต้นั
   ต้องแสดงภิาพัปิริะกอบพัร้ิอมค์ำบริริยายข้้อมูลการิดำเนิันักิจกริริม	 เช่นั	 ช่�อกิจกริริม	 วันั	 เวลาและสถิ่านัท้ี�	 
วัตถิุ่ปิริะสงค์์ข้องการิดำเนัินัการิ		กลุ่มเปิ้าหมายท้ี�เข้้าริ่วม	เปิ็นัต้นั
	 กริณีองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัไม่สามาริถิ่ดำเนัินักิจกริริมได้	 เนั่�องจากสถิ่านัการิณ์การิแพัริ่ริะบาดข้องเช่�อไวริัส	 
COVID-19	 ให้ระบุข้้อสั�งการหร่อหนังส่อสั�งการ และค์ำอธ่บายถิ่ึงเหติุผลท้่�ไมู่สามูารถิ่จัดก่จกรรมูนั�นๆ ได้ ลงในช่อง  
“ค์ำอธ่บายเพ่�มูเติ่มู” ในัการิตอบแบบ	OIT	ในัข้้อค์ำถิ่ามนัี�

ค์วรระวัง
 แสดงข้้อมููลเพ่ยงรูปิภิาพข้องการดำเน่นก่จกรรมู แต่ิไมู่มู่เน่�อหาเก่�ยวกับก่จกรรมู วันัและเวลาท้ี�จัดกิจกริริม 
กลุ่มเปิ้าหมายท้ี�เข้้าริ่วม	เปิ็นัต้นั	จ้งไม่ท้ริาบว่ามีริายละเอียดการิดำเนัินัการิอย่างไริ
  มู่การอ้างถึิ่งสถิ่านการณ์ COVID-19 ในช่อง “ค์ำอธ่บายเพ่�มูเต่ิมู” แต่ิไมู่แสดงหลักฐานว่าดำเน่นการติามูค์ำสั�ง 
หร่อกฎหมูายท้่�ห้ามูไมู่ให้องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นดำเน่นการ/จัดก่จกรรมู
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    ตััวชี้้�วัดย่่อย่ที่้� 10.1 การดำาเนินการเพื้้�อป้องกันการทีุ่จริตั (ข้้อคำำาถามู O34-O41)
    เจตจ�ำนงสุจร่่ตข้องผู้บร่่หำร่

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O34
นโยบายไมู่รับข้องข้วัญ

(No Gift Policy)

o	 แสดงนัโยบายว่าผูบ้ริหิาริ	เจ้าหนัา้ท้ี�และบคุ์ลากริท้กุค์นั	จะตอ้งไมม่ี
การิริับข้องข้วัญ	(No	Gift	Policy)
o	 ดำเนัินัการิโดยผู้บริิหาริสูงสุดค์นัปิัจจุบันั
o	 เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565
(ท้ั�งนัี�	ให้เปิ็นัไปิตามแนัวท้างท้ี�สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ท้.	กำหนัด)

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

-ติัวอย่างการแสดงนโยบาย-
(สัญลักษณ์หน่วยงาน/ค์รุฑ์)

ปิระกาศ ......(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น)......
เร่�อง นโยบายไมู่รับข้องข้วัญ (No Gift Policy)

----------------------------------
	 	 ตามมติค์ณะริัฐมนัตริีเม่�อวันัท้ี�	 8	 ธันัวาค์ม	 2563	 ได้เห็นัชอบแผนัการิปิฏิิริูปิปิริะเท้ศด้านัการิป้ิองกันั 
และปิริาบปิริามการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	 (ฉบับปิริับปิริุง)	 โดยกำหนัดให้มีการิขั้บเค์ล่�อนัเพั่�อดำเนิันักิจกริริมปิฏิิริูปิ
ท้ี�สำค์ัญ	 (Big	 Rock)	 กิจกริริมปิฏิิรูิปิท้ี�	 4	 พััฒนัาริะบบริาชการิไท้ยให้โปิริ่งใสไร้ิผลปิริะโยชน์ั	 ซ้�งเปิ้าหมายท้ี�	 1	 ข้้อ	 1.1	 
“ให้หนั่วยงานัข้องรัิฐทุ้กหน่ัวยงานัปิริะกาศตนัเป็ินัหนั่วยงานัท้ี�เจ้าหนั้าท้ี�ข้องริัฐทุ้กค์นัไม่ริับข้องข้วัญและข้องกำนััลทุ้กชนัิด
จากการิปิฏิิบัติหนั้าท้ี�	(No	Gift	Policy)”	นัั�นั
	 	 ในัการินีั�	 เพั่�อข้ับเค์ล่�อนักิจกริริมการิปิฏิิริูปิตามแผนัการิปิฏิิริูปิปิริะเท้ศข้้างต้นั	 สริ้างค์วามโปิริ่งใสภิายในั 
หนั่วยงานั	สริ้างค์่านัิยมในัการิปิฏิิบัติหนั้าท้ี�	และพั้งปิฏิิบัติให้เปิ็นัวัฒนัธริริมสุจริิตข้อง	...(ช่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั)...	 
จง้ปิริะกาศนัโยบายใหผู้บ้ริหิาริ	พันัักงานั	เจา้หนัา้ที้�	และบคุ์ลากริในัสงักดัท้กุค์นัไมร่ิบัข้องข้วญัและข้องกำนัลัท้กุชนัดิจากการิ 
ปิฏิิบัติหนั้าท้ี�	 (No	 Gift	 Policy)	 ทุ้กวาริะเท้ศกาลและโอกาสพิัเศษต่างๆ	 เว้นัแต่กริณีจำเป็ินัไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ 
ต้องปิฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์การิริับข้วัญหริ่อข้องกำนััล	 และปิริะโยชนั์อ่�นัใดตามริะเบียบสำนัักนัายกริัฐมนัตริีว่าด้วยการิให้ 
หริ่อการิริับข้องข้วัญข้องเจ้าหนั้าท้ี�ข้องรัิฐ	 พั.ศ.	 2544	 ปิริะกอบปิริะกาศค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริาม 
การิท้จุริติแหง่ชาต	ิเริ่�อง	หลกัเกณฑ์์การิริบัท้ริพััยส์นิัหริอ่ปิริะโยชนัอ์่�นัใดโดยธริริมจริริยาข้องเจา้พันักังานัข้องริฐั	พั.ศ.	2563	
	 	 จ้งปิริะกาศมาเพั่�อท้ริาบโดยท้ั�วกันั	และให้ผู้บริิหาริ	เจ้าหนั้าท้ี�	และบุค์ลากริในัสังกัดทุ้กค์นัถิ่่อปิฏิิบัติตาม
นัโยบายอย่างเค์ริ่งค์ริัดต่อไปิ	

	 	 	 ปิริะกาศ	 ณ	วันัท้ี�		 .........................................
	 	 	 	 ลายม่อช่�อ		 .........................................
	 	 	 	 ช่�อ-สกุล	 (………………………………….)
	 	 	 	 ตำแหนั่ง	 ………………………………….

ตัวชี้่�วัดที่่� 10      กำร่ปิ้องกันกำร่ทีุ่จร่่ต (ข้้อค�ำถิ่ำมู O34 - O43)
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : นโยบายไมู่รับข้องข้วัญ (No Gift Policy)

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงนัโยบายต้องมีเนั่�อหาว่าด้วยการไมู่รับ ไมู่ให้ข้องข้วัญหร่อข้องกำนัล หร่อปิระโยชน์อ่�นใดจากการปิฏิ่บัติ่หน้าท้่� 
(No Gift Policy) 
	 เปิ็นัปิริะกาศนัโยบายและลงนัามโดยผู้บร่หารสูงสุดค์นปิัจจุบันข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 	 	 กริณีผู้บริิหาริสูงสุดข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ดำริงตำแหนั่งค์ริบวาริะ	พั้นัจากตำแหนั่งทุ้กกริณี	มีปิริะกาศ
กำหนัดใหม้กีาริเลอ่กตั�ง	หริอ่อยู่ริะหวา่งการิริบัริองผลการิเล่อกตั�งจากสำนัักงานั	กกต.	ใหด้ำเนันิัการิ	โดยผู้ที้�รัิกษาริาชการิแท้นั	 
หริ่อปิฏิิบัติหนั้าท้ี�แท้นัผู้บริิหาริสูงสุดในัข้ณะนัั�นั
	 จะจัดท้ำนัโยบายไม่ริับข้องข้วัญหริ่อข้องกำนััลจากการิปิฏิิบัติหน้ัาท้ี�	 เปิ็นัภิาษาอังกฤษหริ่อภิาษาปิริะเท้ศเพ่ั�อนับ้านั 
หริ่อไม่ก็ได้	 หากองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้ดำเนัินัการิย่อมช่วยเสริิมสริ้างค์วามเช่�อมั�นัและภิาพัลักษณ์ข้ององค์์กริ 
ด้านัค์วามโปิริ่งใสแก่ผู้ติดต่อริาชการิและผู้มาริับบริิการิชาวต่างชาติ
	 กริณีริะหว่างการิตอบข้้อค์ำถิ่ามผ่านัเค์ริ่�องม่อ	OIT	หากไม่มีผู้ดำริงตำแหนั่งผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นั	ด้วยเหตุต่าง	ๆ 	ให้พัิจาริณา
ดังนัี�
	 	 	 กริณีไม่มีผู้ดำริงตำแหนั่งด้วยเหตุพั้นัจากตำแหนั่งทุ้กกริณี	 และผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นัค์นัก่อนัท้ี�พั้นัจากตำแหนั่ง 
เค์ยปิริะกาศนัโยบายลักษณะนัี�ไว้แล้วในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	และเปิ็นัไปิตามองค์์ปิริะกอบข้้อมูลข้องข้้อค์ำถิ่าม	O34	
ให้ใช้ข้้อมูลเดิมและชี�แจงข้้อมูลในัช่องอธิบายเพัิ�มเติม
	 	 	 กริณีไม่มผีูด้ำริงตำแหน่ังด้วยเหตุพน้จากติำแหน่งทุ้กกรณ	่และอยูร่ิะหว่างสำนักังานั	กกต.	รัิบริองผลการิเล่อกตั�ง  
และผู้บริิหาริท้้องถิิ่�นัค์นัก่อนัไม่เค์ยปิริะกาศนัโยบายในัลักษณะนัี�	 ในัปีิงบปิริะมาณ	 พั.ศ.	 2565	 ให้ผู้รัิกษาริาชการิแท้นั	 
หริ่อผู้ปิฏิิบัติหนั้าท้ี�แท้นั	ดำเนัินัการิจัดท้ำและปิริะกาศนัโยบายให้ท้ริาบและเปิิดเผยต่อสาธาริณชนัผ่านัเว็บไซต์ท้ันัท้ี
	 	 	 ท้ั�งนัี�	เม่�อนัำข้อ้มลูมาตอบข้อ้ค์ำถิ่ามในัริะบบ	ITAS	ใหร้ิะบใุนัช่องค์ำอธิบายเพิั�มเตมิด้วยวา่นัโยบายนัี�อยูต่ำแหนัง่ใด 
ในัเว็บไซต์	 และสาเหตุใดที้�ใช้นัโยบายข้องผู้บริิหาริท้้องถิ่ิ�นัค์นัก่อนัหริ่อข้องผู้รัิกษาริาชการิแท้นัหริ่อปิฏิิบัติหนั้าท้ี�แท้นั	 
เพั่�อให้เกิดค์วามชัดเจนั	ถิู่กต้องข้องข้้อมูล

ค์วรระวัง
	 ไม่มีการิเผยแพัริ่ข้้อมูลนัโยบายท้างเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 แสดงข้้อมูลนัโยบายข้องผู้บร่หารท้้องถิ่่�นท้่�หมูดวาระ/พ้นจากติำแหน่งแล้ว 
	 แสดงข้้อมูลการิปิริะกาศข้องผู้บริิหาริตำแหนั่งอ่�นัท้ี�ไมู่ใช่ติำแหน่งผู้บร่หารสูงสุดข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 เนั่�อหาข้องนัโยบาย	ไม่ได้สะท้้อนัให้เห็นัถิ่้งการิไม่ริับข้องข้วัญหริ่อข้องกำนััลจากการิปิฏิิบัติหนั้าท้ี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O35 การมู่ส่วนร่วมูข้องผู้บร่หาร

o	 แสดงการิดำเนิันัการิหริ่อกิจกริริมท้ี�แสดงถิ่้งการิมีส่วนัร่ิวมข้อง 
ผู้บริิหาริสูงสุด
o	เปิน็ัการิดำเนันิัการิหร่ิอกจิกริริมท้ี�แสดงใหเ้หน็ัถิ่ง้การิใหค้์วามสำค์ญั
กบัการิปิริบัปิริงุ	พัฒันัา	และสง่เสริมิหนัว่ยงานัดา้นัค์ณุธริริมและโปิริง่ใส
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล : การิมีส่วนัริ่วมข้องผู้บริิหาริบนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั
	 	 เม่�อวนััท้ี�	..............	นัายเปิดิเผย	โปิริง่ใส	นัายกเท้ศมนัตริตีำบลเท้ี�ยงธริริม	เปิน็ัปิริะธานัการิปิริะชมุผู้บริหิาริ 
และบุค์ลากริข้องเท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	ปิริะจำปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	ปิริะเด็นั	(1)	การิจัดท้ำมาตริการิส่งเสริมิคุ์ณธริริม 
และค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานั	(2)	การิปิริะเมินัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	(3)	การินัำนัโยบาย	No	Gift	
Policy	 ไปิสู่การิปิฏิิบัติ	 (4)	 การิปิรัิบปิรุิง/ท้บท้วนัโค์ริงการิ/กิจกริริมตามแผนัปิฏิิบัติการิป้ิองกันัการิทุ้จริิต	 (5)	 กำหนัด
มาตริการิเพั่�อจดัการิเริ่�องริอ้งเริยีนัริอ้งท้กุข้	์และการิท้จุริิตปิริะพัฤตมิชิอบ	(6)	กจิกริริมท้ี�แสดงใหเ้หน็ัถิ่ง้การิใหค้์วามสำค์ญักบั 
การิปิริับปิริุง	พััฒนัา	และส่งเสริิมหนั่วยงานัด้านัค์ุณธริริมและโปิริ่งใส

(ริูปิภิาพัปิริะกอบข้องหนั่วยงานั)
	 	 ในัการินีั�	 นัายเปิิดเผย	 โปิร่ิงใส	 นัายกเท้ศมนัตรีิตำบลเท้ี�ยงธริริม	 ริะบุว่า	 การิปิริะชุมค์ริั�งนัี�หวังว่าจะเป็ินั 
การิช่วยยกริะดับ/ปิริับปิริุง/พััฒนัา/ส่งเสริิมให้เท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	 ลดค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิต/พััฒนัาปิริับปิริุง 
ผลการิปิริะเมินั	 ITA/มีการิจัดการิการิทุ้จริิตปิริะพัฤติมิชอบดียิ�งข้้�นั/ช่วยยกริะดับการิบริิหาริจัดการิดียิ�งข้้�นัให้มีค์ุณธริริม 
และค์วามโปิริ่งใสต่อไปิ

ติัวอย่างรูปิแบบลักษณะการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์ข้องหน่วยงาน
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การมู่ส่วนร่วมูข้องผู้บร่หาร

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 แสดงข้้อมูลการิมีส่วนัริ่วมข้องผู้บร่หารสูงสุดค์นปิัจจุบัน	 ในัการดำเน่นการ/หร่อร่วมูก่จกรรมูท้่�แสดงให้เห็นถิ่ึง 
การให้ค์วามูสำคั์ญกบัการปิรับปิรงุ พฒันา และส่งเสรมู่หน่วยงานด้านค์ณุธรรมูและค์วามูโปิร่งใส	เปิดิเผยบนัเวบ็ไซตห์ลกั 
ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 	 	 ต้องเปิ็นัการิดำเนัินัการิ/กิจกริริมท้ี�จัดข้ึ�นในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
	 	 	 ตอ้งเปิน็ัการิดำเนันิัการิ/กจิกริริมมูว่ตัิถิ่ปุิระสงค์ใ์นการพัฒนาด้านคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสข้ององค์ก์รปิกค์รอง
ส่วนท้้องถิ่่�น เช่น 
	 	 	 	 	 (1)	การิจัดท้ำมาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานั	
	 	 	 	 	 (2)	การิปิริะเมินัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	
	 	 	 	 	 (3)	การินัำนัโยบาย	No	Gift	Policy	ไปิสู่การิปิฏิิบัติ	
	 	 	 	 	 (4)	การิปิริับปิริุง/ท้บท้วนัโค์ริงการิ/กิจกริริมตามแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	
	 	 	 	 	 (5)	กำหนัดมาตริการิเพั่�อจัดการิเริ่�องริ้องเริียนัริ้องทุ้กข้์	และการิทุ้จริิตปิริะพัฤติมิชอบ	
	 	 	 	 	 (6)	การิแสดงเจตจำนังสุจริติในัการิบริิหาริงานัและร่ิวมปิฏิญิาณตนัแสดงเจตนัาริมณ์ต้านัทุ้จริิตข้องผูบ้ริหิาริ
และบุค์ลากริข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	เปิ็นัต้นั
	 	 	 ต้องเปิ็นัการิดำเนัินัการิ/กิจกริริมท้ี�องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถ่ิ่�นจัดขึ้�นเอง	 ไม่ใช่การิเข้้าริ่วมกิจกริริมข้อง 
หนั่วยงานัอ่�นั
   ผู้บร่หารสูงสุดข้องหน่วยงานติ้องเข้้าร่วมูก่จกรรมูนั�นด้วย	 โดยต้องอธิบายว่าผู้บริิหาริสูงสุดได้มีส่วนัร่ิวม 
ในักิจกริริมนัั�นัอย่างไริ	 เช่นั	 การิเข้้าร่ิวมกำหนัดมาตริการิ/การิปิริะชุมมอบนัโยบาย/พััฒนัาและยกริะดับคุ์ณธริริมและ 
ค์วามโปิริง่ใสในัหน่ัวยงานั/ริบัฟงัค์วามค์ดิเหน็ั/ปิริะชมุ/สมัมนัา/กำหนัดแนัวท้างเพ่ั�อนัำนัโยบายไปิปิฏิบิตั/ิการิแสดงเจตจำนัง
สุจริิตในัการิบริิหาริงานัและริ่วมปิฏิิญาณตนั

ค์วรระวัง
	 นัำเสนัอข้้อมูลก่จกรรมูท่้�ไมู่เก่�ยวข้้องกับการพัฒนาคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 เช่นั	
กิจกริริมตักบาตริ	กิจกริริมริดนั�ำดำหัวผู้ใหญ่	กิจกริริมถิ่วายพัริะพัริ	กิจกริริมตู้ปิันัสุข้	กิจกริริมต่อต้านัยาเสพัติด		
	 นัำเสนัอข้้อมูลก่จกรรมูท้่�องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นไมู่ได้จัดข้ึ�นเอง	หริ่อไปิเข้้าริ่วมกิจกริริมข้องหนั่วยงานัอ่�นั
 ไมู่แสดงข้้อมููลให้ท้ราบว่าผู้บร่หารมู่ส่วนร่วมูอย่างไร	 เช่นั	 มีแต่ริูปิภิาพั	 หริ่อข้าดการอธ่บายข้้อมููลข้องการิดำเนัินั
กิจกริริมอย่างชัดเจนัว่าดำเนัินัการิมีวัตถิุ่ปิริะสงค์์อย่างไริ	ดำเนัินัการิเม่�อใด	ท้ี�ไหนั	
	 นัำเสนัอข้้อมููลการดำเน่นการ/ก่จกรรมูท้่�จัดข้ึ�นในปิีงบปิระมูาณอ่�น 
	 การิแสดงข้้อมูลเฉพัาะปิริะกาศ	 เช่นั	 ปิริะกาศเริ่�องนัโยบายคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใส	 ปิริะกาศหลักเกณฑ์์และ 
ค์ณะกริริมการิค์ัดเล่อกบุค์ค์ลต้นัแบบด้านัค์ุณธริริม	ไม่ถิ่่อเปิ็นัการิแสดงถิ่้งการิมีส่วมริ่วมข้องผู้บริิหาริตามข้้อค์ำถิ่ามนัี�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O36
การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยง

การทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ
ปิระจำปิี

o	 แสดงผลการิปิริะเมินัค์วามเสี�ยงข้องการิดำเนิันังานัหริ่อการิปิฏิิบัติ 
หนั้าท้ี�ท้ี�อาจก่อให้เกิดการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ	
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องผลการิปิริะเมินั	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	 
เหตุการิณ์ค์วามเสี�ยงและริะดับข้องค์วามเสี�ยง	 มาตริการิและ 
การิดำเนัินัการิในัการิบริิหาริจัดการิค์วามเสี�ยง	
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

(ติัวอย่างแบบฟอร์มูรายงาน/แผนการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติปิระจำปิี)
การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติข้อง ....(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น).... ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

กำร่ปิร่ะเมู่นควำมูเส่�ยงเพื้้�อปิ้องกันกำร่ทีุ่จร่่ต

ท้่� โค์รงการ
/ก่จกรรมู

ปิระเด็น/
ข้ั�นติอน/

กระบวนการ
ดำเน่นงาน

เหติุการณ์
ค์วามูเส่�ยง

ท้่�อาจ
จะเก่ดข้ึ�น

ปิัจจัยเส่�ยงท้่�
อาจมู่ผล

กระท้บ/กระติุ้น
ให้เก่ดการทุ้จร่ติ

การ
ค์วบค์ุมู/
ระเบ่ยบ

ท้่�
เก่�ยวข้้อง

ปิระเมู่นระดับข้องค์วามูเส่�ยง มูาติรการ
ปิ้องกัน

เพ่�อไมู่เก่ด
การทุ้จร่ติ

ติัว
ช่�วัด
ผล

สำเร็จ
ไมู่มู่ ติ�ำ

มูาก

ติ�ำ กลาง สูง สูง 

มูาก

สูง

สุด

1 โปิริดริะบุ
ช่�อ
โค์ริงการิ
(ถิ่้ามี)

การิยักยอกเงินั
ค์่าธริริมเนัียม
เก็บข้นัข้ยะ
มูลฝ่อย

มีเจ้าหนั้าท้ี�
ท้ี�จัดเก็บ
ค์่ธริริมเนัียม
จำนัวนันั้อย
โดยให้
ริับผิดชอบ
ตั�งแต่เริิ�ม
วางแผนั
เส้นัท้างเดินัริถิ่	
เตริียมใบเสริ็จ
ริับเงินั
ออกใบเสริ็จ	
ริวบริวม
ริวมท้ั�งนัำส่ง
เงินัล่าช้า

1.ผู้บังค์ับบัญชา
ข้าดการิค์วบค์ุม
อย่างใกล้ชิด	
ไว้วางใจ
2.ข้าดการิ
แบ่งแยกหนั้าท้ี�
ริะหว่าง
การิริับเงินั
และริวบริวมเงินั
3.เจ้าหนั้าท้ี�มี
ปิัญหาท้างการิ
เงินั

กฎหมาย,
ริะเบียบ,
ข้้อบังค์ับ
ท้ี�เกี�ยวข้้อง	
หนัังส่อ 
ค์ำสั�งการิ
ต่างๆ	
(โปิริด
ริะบุช่�อ)

1.	ผู้บังค์ับ
บัญชามีการิ
ค์วบค์ุม	และ
ติดตาม
การิท้ำงานั
อย่างใกล้ชิด
มีการิสอบท้านั
และกำชับให้
เจ้าหนั้าท้ี�ปิฏิิบัติ
ตามริะเบียบ
อย่างเค์ริ่งค์ริัด
2.	ดำเนัินัการิ
จัดหาเจ้าหนั้าท้ี�
มาปิฏิิบัติหนั้าท้ี�
เพัิ�มหริ่อมี
การิมอบหมาย
เจ้าหนั้าท้ี�
ผู้อ่�นัมาช่วย
ปิฏิิบัติงานั
เก็บ
ค์่าธริริมเนัียม

จำนัวนั
เริ่�อง
ริ้อง
เริียนั
เกี�ยว
กับการิ
ยักยอก
เงินั

2 การิข้ออนัุมัติ/
อนัุญาต

........

3 กริะบวนัการิ
จัดซ่�อจัดจ้าง

หนั่วยงานัผู้ริับผิดชอบปิริะเมินัค์วามเสี�ยง	.........................	
ช่�อผู้ริายงานั.......................................................................
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ต้องนัำริายงานั/แผนัการิปิริะเมินัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตปิริะจำปิีไปิเปิิดเผยบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 ตอ้งมกีาริแสดงรายละเอย่ดข้อ้มูลูผลการปิระเมูน่ค์วามูเส่�ยงการท้จุรต่ิปิระจำปิงีบปิระมูาณ พ.ศ. 2565	อยา่งนัอ้ยดงันัี� 
   กำหนดเหตุิการณ/์พฤติก่ารณ/์ปิระเด็น/กระบวนงานท่้�มูโ่อกาสในการท่้�จะก่อใหเ้ก่ดค์วามูเส่�ยงการทุ้จรต่ิหรอ่
ค์วามูเส่�ยงในการท้ำงานท้่�มู่ลักษณะผลปิระโยชน์ท้ับซ้้อนภิายในองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น 
    กำหนดปิัจจัยเส่�ยงท้่�อาจมู่ผลกระท้บหร่อกระติุ้นให้เก่ดการทุ้จร่ติ
   กำหนดระดับค์วามูเส่�ยงท้่�อาจจะเก่ดการทุ้จร่ติ
   กำหนดมูาติรการ/ก่จกรรมู/งานท้่�มู่ลักษณะเปิ็นแนวท้างปิ้องกัน/แก้ไข้เหติุการณ์การทุ้จร่ติดังกล่าว
	 อาจจำแนักริะดับค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตออกเปิ็นั	3	-	7	ริะดับ	ตามค์วามเหมาะสมข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	เช่นั	
“สูงสุด	สูงมาก	สูง	ปิานักลาง	ต�ำ	ต�ำมาก	ไม่มีค์วามเสี�ยง”
	 ท้ำการิปิริะเมินัริะดับค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตตามท้ี�ได้กำหนัดปิริะเด็นัไว้
	 สามาริถิ่กำหนัดจำนัวนัปิริะเด็นั/เหตุการิณ์ค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตตามค์วามเหมาะสมภิาริกิจข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนั 
ท้้องถิ่ิ�นั

ค์วรระวัง
 ติอ้งเป็ินการปิระเมูน่ค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติโดยเฉพาะ	(ริายงานัการิตริวจสอบภิายในั/ค์วบค์มุภิายในั/การิบริหิาริจดัการิ
ค์วามเสี�ยงโดยท้ั�วไปิ	ไม่ใช่การิปิริะเมินัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตตามค์วามมุ่งหมายข้องข้้อค์ำถิ่ามนัี�)
	 นัำริายงานัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตข้องปิีงบปิริะมาณอ่�นัมาแสดงบนัเว็บไซต์
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O37
การดำเน่นการ

เพ่�อจัดการค์วามูเส่�ยง
การทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

o	 แสดงการิดำเนิันัการิหริ่อกิจกริริมท้ี�แสดงถิ่้งการิจัดการิค์วามเสี�ยง 
ในักริณีท้ี�อาจก่อให้เกิดการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติชอบข้องหนั่วยงานั	
o	 เปิ็นักิจกริริมหริ่อการิดำเนัินัการิที้�สอดค์ล้องกับมาตริการิหริ่อ 
การิดำเนัินัการิเพั่�อบริิหาริจัดการิค์วามเสี�ยงตามข้้อ	O36
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

(ติัวอย่างการรายงานการดำเน่นการเพ่�อจัดการค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติ)
ผลการดำเน่นการเพ่�อจัดการค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติ ข้อง ....(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น)....

ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เด่อน)

ช่�อโค์รงการ/ก่จกรรมู (โปิริดริะบุถิ่้ามี)

ปิระเด็น/ข้ั�นติอน/กระบวนการดำเน่นงาน การินัำท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิไปิใช้ปิริะโยชนั์ส่วนัตัว

เหติุการณ์ค์วามูเส่�ยงท้่�อาจจะเก่ดข้ึ�น มเีจ้าหน้ัาท้ี�บางริาย	นัำวัสดอุปุิกริณ์ข้องสำนักังานัไปิใช้ท้ำงานัส่วนัตัวท้ี�บ้านั

มูาติรการปิ้องกันเพ่�อไมู่เก่ดการทุ้จร่ติ 1.	การิจัดท้ำท้ะเบียนัค์ุมท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ
2.	การิเสริมิสร้ิางจติสำนัก้ในัการิแยกแยะปิริะโยชน์ัส่วนัตนัและปิริะโยชน์ัส่วนัริวม
3.	การิตริวจสอบท้ริัพัย์สินั	(ส่วนักลาง)	ข้องริาชการิเปิ็นัปิริะจำทุ้กวันั
4.	การิมอบหมายเจ้าหนั้าท้ี�ดูแลริักษาท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ

ระดับข้องค์วามูเส่�ยง ปิานักลาง

สถิ่านการณ์ดำเน่นการจัดการค์วามูเส่�ยง 	 ยังไม่ได้ดำเนัินัการิ
	 เฝ่้าริะวัง	และติดตามต่อเนั่�อง
	 เริิ�มดำเนัินัการิไปิแล้วบ้าง	แต่ยังไม่ค์ริบถิ่้วนั
	 ต้องปิริับปิริุงมาตริการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตให้เหมาะสมยิ�งข้้�นั
	 เหตุผลอ่�นั	ๆ	(โปิริดริะบุ)	.........................

รายละเอ่ยดข้้อมููลการดำเน่นงาน 1.	จัดกิจกริริมสริ้างจิตสำนั้กสาธาริณะและการิแยกแยะปิริะโยชนั์ส่วนัตนัและ
ปิริะโยชนั์ส่วนัริวม	เม่�อวันัท้ี�	...
2.	จัดท้ำค์ำสั�งแต่งตั�งเวริริักษาการิณ์เพั่�อดูแลริักษาสถิ่านัท้ี�และท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ	
ค์ำสั�งท้ี�	..../2565
3.	จัดท้ำท้ะเบียนัค์ุมท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ	และท้ะเบียนัการิตริวจสอบพััสดุ
4.	เวริริักษาการิณ์ดำเนัินัการิตริวจสอบท้ริัพัย์สินั	(ส่วนักลาง)	ให้ถิู่กต้อง	ค์ริบถิ่้วนั	
เปิ็นัปิริะจำทุ้กวันั	ไม่เว้นัวันัหยุดริาชการิ	ก่อนัส่งมอบและริับเวริ

ติัวช่�วัด จำนัวนัเริ่�องริ้องเริียนัการินัำท้ริัพัย์สินัริาชการิไปิใช้ปิริะโยชนั์ส่วนัตัว

ผลการดำเน่นงาน ไม่มีเริ่�องริ้องเริียนั

ผู้รายงาน 

สังกัด

วันเด่อนปิีท้่�รายงาน

ภิาพัปิริะกอบริายงานั	(ถิ่้ามี)
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำเน่นการเพ่�อจัดการค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติและปิระพฤติ่มู่ชอบ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 เม่�อปิริะเมินัค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตตามข้้อค์ำถิ่าม	O36	 แล้วเสริ็จ	 และท้ริาบถิ่้งริะดับค์วามเสี�ยงดังกล่าวแต่ละปิริะเด็นั 
ที้�กำหนัดไว้แล้ว	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัติ้องมู่การดำเน่นการติามูมูาติรการเพ่�อปิ้องกันไมู่ให้เก่ดการทุ้จร่ติ 
ด้วยว่ธ่การติ่างๆ เพ่�อจัดการค์วามูเส่�ยงท้่�อาจเก่ดการทุ้จร่ติติามูข้้อ O36
	 การิดำเนัินังานัตามมาตริการิปิ้องกันัเพั่�อไม่เกิดการิทุ้จริิต/เกิดการิข้ัดกันัริะหว่างปิริะโยชนั์ส่วนัตนัและปิริะโยชนั์ส่วนั
ริวมท้ี�กำหนัดไว้	ติ้องมู่ค์วามูสอดค์ล้องกับจำนวนปิระเด็น/ข้ั�นติอน/กระบวนการดำเน่นงาน/และเหติุการณ์ค์วามูเส่�ยง
ท้่�อาจจะเก่ดข้ึ�นติามูข้้อ O36	 ยกตัวอย่างเช่นั	 กำหนัดกลไกการิปิฏิิบัติงานัเพั่�อลดค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิต	 การิให้ค์วามริู ้
เริ่�องการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตหริ่อผลปิริะโยชนั์ท้ับซ้อนัท้ี�มีโอกาสเสี�ยงจะเกิดข้้�นัในัองค์์ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 สามาริถิ่จัดท้ำในัริูปิแบบข้องปิริะกาศข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัหริ่อริายงานัผลการิดำเนัินัการิเพั่�อจัดการิ 
ค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิต	 หริ่อจะดำเนิันัการิเปิิดเผยข้้อมูลในัลักษณะการิเผยแพัร่ิข้่าวปิริะชาสัมพัันัธ์การิดำเนิันักิจกริริมเพ่ั�อ
จัดการิค์วามเสี�ยงการิทุ้จริิตข้องหนั่วยงานัก็ได้
	 ค์วริแสดงริายละเอียดข้้อมูลการิดำเนัินัการิในัริอบ	6	เด่อนั	ข้องปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	(ตั�งแต่เด่อนัตุลาค์ม	2564
ถิ่้งเด่อนัมีนัาค์ม	2565)

ค์วรระวัง
	 มกีาริปิริะกาศองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้้องถิ่ิ�นัวา่จดัท้ำมาตริการิดา้นัตา่งๆ	แตใ่นัเนั่�อหาไมม่รีิายละเอยีดการิดำเนันิัการิตาม
มาตริการิแต่อย่างใด	
 กรณ่ไมู่มู่ข้้อมููลการปิระเมู่นค์วามูเส่�ยงการทุ้จร่ติปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565 หร่อแสดงข้้อมููลไมู่เปิ็นไปิติามู
หลักเกณฑ์์ติามูข้้อ O36 สำนักงาน ปิ.ปิ.ช. จะไมู่สามูารถิ่พ่จารณาติรวจปิระเมู่นในข้้อ O37 ได้ว่ามู่ค์วามูสอดค์ล้อง
กันอย่างไร จึงไมู่ได้ค์ะแนนในข้้อน่�
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O38
การเสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กร

ติามูมูาติรฐานท้างจร่ยธรรมู

o	แสดงถิ่้งการิเสริิมสริ้างวัฒนัธริริมองค์์กริให้เจ้าหนั้าท้ี�ข้องหนั่วยงานั
มีทั้ศนัค์ติ	 ค์่านัิยมในัการิปิฏิิบัติงานัอย่างซ่�อสัตย์สุจริิต	 มีจิตสำนั้กที้�ดี	
ริับผิดชอบต่อหนั้าท้ี�	ตามมาตริฐานัท้างจริิยธริริมข้องเจ้าหนั้าท้ี�ข้องริัฐ
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิท้ี�หนั่วยงานัเปิ็นัผู้ดำเนัินัการิเอง	
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์
	 	 วันัท้ี�	 7	 มกริาค์ม	 2565	ณ	 ศาลาอเนักปิริะสงค์์เท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	 อำเภิอซ่�อตริง	 จังหวัดสุจริิต	 
นัายเปิดิเผย	โปิร่ิงใส	นัายกเท้ศมนัตรีิตำบลเท้ี�ยงธริริม	ได้เป็ินัปิริะธานัในัพิัธเีปิดิโค์ริงการิ/กิจกริริม	...........	ตามแผนังานั.......	 
ซ้�งภิายในังานัมีการิริะดมค์วามคิ์ดเห็นั	เพั่�อจัดท้ำเท้ศบัญญัติ/ปิริะกาศหน่ัวยงานัเกี�ยวกับกำหนัดค่์านิัยมและวัฒนัธริริมองค์์กริ 
ตามมาตริฐานัท้างจริิยธริริม	 โดยมีการิจัดฝ่ึกอบริมเกี�ยวกับวัฒนัธริริมองค์์กริต่อการิบริิการิปิริะชาชนัด้วยจิตสำนั้ก 
ค์วามริับผิดชอบและก้าวไปิสู่องค์์กริที้�ทั้นัสมัยในัสายตาปิริะชาชนั	 โดยมีผู้เข้้ารัิบการิฝึ่กอบริม/ปิริะชุม/เข้้าร่ิวมกิจกริริม 
เปิ็นัผู้บริิหาริ	ข้้าริาชการิ	พันัักงานั	เจ้าหนั้าท้ี�ข้องเท้ศบาลตำบลเท้ี�ยงธริริม	จำนัวนั	.......	ค์นั

ติัวอย่างรูปิแบบลักษณะการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์ข้องหน่วยงาน

กำร่เสร่่มูสร่้ำงวัฒนธร่ร่มูองค์กร่
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเสร่มูสร้างวัฒนธรรมูองค์์กรติามูมูาติรฐานท้างจร่ยธรรมู

ค์วรปิฏิ่บัติ่
		 ตอ้งเปิน็ัโค์รงการ/กจ่กรรมูท่้�มูเ่จตินารมูณ์หร่อวตัิถุิ่ปิระสงค์ท่์้�เสรมู่สร้างวัฒนธรรมูองค์ก์รให้เจา้หนา้ท้่�ข้องหน่วยงาน 
มู่ท้ัศนค์ติ่ ค์่าน่ยมู ในการปิฏิ่บัติ่งานอย่างซ้่�อสัติย์สุจร่ติ มู่จ่ติสำนึกท้่�ด่ รับผ่ดชอบติ่อหน้าท้่�ติามูปิระมูวล/มูาติรฐาน 
ท้างจร่ยธรรมูข้องเจ้าหน้าท้่�ข้องรัฐ
	 เปิ็นัโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานัที้�องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถ่ิ่�นเปิ็นผู้จัดเองหร่อเปิ็นเจ้าภิาพดำเน่นการ	 และดำเน่นการ 
เสร็จส่�นเร่ยบร้อยแล้วในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565 
	 อาจจัดท้ำในัลักษณะริายงานัผลโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	 ท้ี�จะเสนัอต่อผู้บังค์ับบัญชาหริ่อไม่ก็ได้	 แต่อย่างนั้อยต้องมี 
ริูปิภิาพัท้ี�แสดงให้เห็นัว่าได้ดำเนัินัโค์ริงการิ/กิจกริริมเสริ็จสิ�นัแล้ว	
	 แสดงบนัเว็บไซต์อย่างน้ัอยจำนัวนั	 1	 โค์ริงการิ/กิจกริริม/งานั	 ซ้�งต้ิองมู่ข้้อมููลท้่�สามูารถิ่ย่นยันหร่อแสดงให้เห็นว่า 
มู่การดำเน่นการอย่างไร ท้่�ไหน เมู่�อไร
	 โค์ริงการิตัวอย่างท้ี�องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัดำเนิันัการิ	เชน่ั	โค์ริงการิเสริิมสร้ิางคุ์ณธริริม	จริิยธริริม	ป้ิองกันัการิทุ้จริติ 
ปิริะพัฤตมิิชอบ	กจิกริริมเสริมิสริา้งการิปิอ้งกนััและปิริาบปิริามการิท้จุริติในัการิปิฏิบิตังิานั	โค์ริงการิยกยอ่งผูป้ิฏิบิตังิานัท้ี�มี 
ค์วามซ่�อสตัยส์จุริติบริกิาริปิริะชาชนัดเีดน่ั	กจิกริริมการิอบริมเพ่ั�อข้บัเค์ล่�อนันัโยบาย	No	Gift	Policy	ไปิสูก่าริเปิน็ัวฒันัธริริม
องค์์กริโปิร่ิงใส	 การิฝึ่กอบริมการิปิฏิิบัติหน้ัาที้�ด้วยจิตสำนั้กรัิบผิดชอบต่อสังค์ม	 เพั่�อสร้ิางค่์านิัยมร่ิวมริะหว่างเท้ศบาลกับ
ชุมชนั	เปิ็นัต้นั

ค์วรระวัง
	 นัำโค์ริงการิ/กิจกริริมท้ี�องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัไปิริ่วมงานักับหนั่วยงานัอ่�นัมาตอบ
 โค์รงการ/ก่จกรรมู/งานส่งเสร่มูวัฒนธรรมูปิระเพณ่ท้้องถิ่่�น และก่จกรรมูสาธารณะศาสนา (ท้ำบุญติักบาติร  
ปิฏิ่บัติ่ธรรมู นั�งสมูาธ่ ปิระเพณ่/การละเล่นท้้องถิ่่�น) ท้่�ไมู่สอดค์ล้องกับหลักการข้องข้้อค์ำถิ่ามู O38 
	 แสดงเพีัยงแผนังานั/บัญชีโค์ริงการิลักษณะส่งเสริิมวัฒนัธริริมองค์์กริ	 และไม่มีริายละเอียดวิธีดำเนิันังานัค์วามค์่บหน้ัา 
ข้องการิดำเนัินัการิ	ริวมท้ั�งไม่มีข้้อมูลริายละเอียดในัการิจัดกิจกริริมว่าดำเนัินัการิอย่างไริ	ท้ี�ไหนั	เม่�อไริ
	 ใชโ้ค์ริงการิ/กจิกริริมท้ี�ดำเนันิัการิกบักลุม่เปิา้หมายเปิน็ับคุ์ลากริภิายนัอก/ปิริะชาชนัในัพั่�นัท้ี�องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั 
มาตอบ
	 นัำโค์ริงการิ/กิจกริริม/งานัในัปิีงบปิริะมาณอ่�นัมาตอบ
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O39
แผนปิฏิ่บัติ่การปิ้องกัน

การทุ้จร่ติ

o	 แสดงแผนัปิฏิิบัติการิท้ี�มีวัตถิุ่ปิริะสงค์์เพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิตหริ่อ
พััฒนัาด้านัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสข้องหนั่วยงานั	
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดข้องแผนัฯ	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	 โค์ริงการิ/
กิจกริริม	งบปิริะมาณ	และช่วงเวลาดำเนัินัการิ	
o	เปิ็นัแผนัท้ี�มีริะยะเวลาบังค์ับใช้ค์ริอบค์ลุมปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็บไซ้ติ์

แผนปิ้องกันกำร่ทีุ่จร่่ต

แผนปิฏิ่บัติ่การปิ้องกันการทุ้จร่ติ
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส อำเภิอซ้่�อสัติย์ จังหวัดสุจร่ติ

เท้ศบาลติำบลโปิร่งใส.go.th/Detail
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ว่ธ่การเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC
เพ่�อนำข้้อมููลมูาแสดง/เปิิดเผยบนเว็บไซ้ติ์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น
(กรณ่ท้่�มู่การท้บท้วน ปิรับปิรุง และสร้างโค์รงการ/ก่จกรรมู ปิี 2565 แล้ว)

1.	 เข้้าสู่ริะบบ	 e-PlanNACC	หริ่อ	 https://e-plan.nacc.go.th	 โดยใช้	 Username	 และ	 Password	 ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 

ดังริูปิภิาพัท้ี�	1

2.	เข้้าไปิเมนัู	“พัิมพั์แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต”	เล่อกปิี	2565	จะปิริากฏิบัญชีริายช่�อโค์ริงการิ/กิจกริริม	ตามท้ี�ได้ท้บท้วนั	ปิริับปิริุง	

และสริ้างโค์ริงการิเพั่�อจัดท้ำเปิ็นัแผนัในัปิี	2565	ดังริูปิภิาพัท้ี�	2	

3.	 กริอกช่�อ-สกุล	 ผู้ออกริายงานั	 และกดปุ่ิม	 Export	 pdf	 จะปิริากฏิไฟล์	 “แผนัปิฏิิบัติการิป้ิองกันัการิทุ้จริิตข้อง	 ..(ช่�อ	 อปิท้.)..” 

ดังริูปิภิาพัท้ี�	3	จากนัั�นันัำไฟล์แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตไปิแสดง/เปิิดเผยไว้บนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั

ริูปิภิาพัท้ี�	1

ริูปิภิาพัท้ี�	2
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ริูปิภิาพัท้ี�	3

ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนปิฏิ่บัติ่การปิ้องกันการทุ้จร่ติ

ค์วรปิฏิ่บัติ่
	 ต้องนัำ	“แผนปิฏิ่บัติ่การปิ้องกันการทุ้จร่ติ พ.ศ. 2565”	แสดงบนัเว็บไซต์	โดยดำเนัินัการิดังนัี�
	 	 	 กริณีดำเนัินัการิผ่านัริะบบ	 e-PlanNACC	 ให้ดำเนัินัการิปิริับปิริุง/ท้บท้วนัโค์ริงการิ/กิจกริริมท้ี�ได้ข้ับเค์ล่�อนัแล้ว 
ในัปิีงบปิริะมาณ	 พั.ศ.	 2564	 ว่าโค์ริงการิ/กิจกริริมใดค์วริยกเลิก/ดำเนัินัการิต่อ/จัดท้ำใหม่เพั่�อริวบริวมและสริ้างเปิ็นั	 
“แผนปิฏิ่บัติ่การปิ้องกันการทุ้จร่ติ พ.ศ. 2565”25	และให้นัำไฟล์/ข้้อมูลจากการิ	Export	pdf	ผ่านัริะบบ	e-PlanNACC
ไปิเปิิดเผยบนัเว็บไซต์	(ริูปิภิาพัท้ี�	1	–	3)
หริ่อ	 	 กริณีต้องการิแสดงแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตให้ค์ริบองค์์ปิริะกอบ	3	ส่วนั	ได้แก่	ส่วนัท้ี�	1	บท้นัำ	ส่วนัท้ี�	2	 
บัญชีโค์ริงการิ/กิจกริริม	 และส่วนัท้ี�	 3	 ริายละเอียดการิดำเนัินังานัริายโค์ริงการิ/กิจกริริม	 สามาริถิ่นัำข้้อมูลจากริะบบ 
e-PlanNACC	ท้ี�ได้บนััท้้กไว้เป็ินัฐานัข้อ้มูลอ้างอิงเพ่ั�อจัดท้ำเป็ินัไฟล์ริปูิเล่ม	และแสดงบนัเว็บไซต์โดยไม่ตอ้งนัำส่งให้สำนักังานั	 
ปิ.ปิ.ช.
	 โค์ริงการิ/กิจกริริมท้ี�ปิริากฏิตามบัญชีและริายละเอียดแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	 จะต้องมีการิปิริับปิริุงให้เป็ินั 
ปิัจจุบันั	และสอดค์ล้อง/เช่�อมโยง/สัมพัันัธ์กับการิตอบข้้อค์ำถิ่าม	O40	:	ริายงานัการิกำกับติดตามการิดำเนัินัการิปิ้องกันั 
การิทุ้จริิตปิริะจำปิี	ริอบ	6	เด่อนั

ค์วรระวัง
	 ห้ามนัำ	url	ข้องริะบบ	e-PlanNACC	มาตอบโดยตริง	เนั่�องจากปิริะชาชนัท้ั�วไปิไม่สามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลดังกล่าวได้	
	 ไม่เปิิดเผยแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 ข้าดการิปิริับปิริุงแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตให้เปิ็นัปิัจจุบันั	
	 แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตไม่ค์ริอบค์ลุมปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	

	 25สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.	ไดส้ง่เสริมิให้องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัจดัท้ำแผนัปิฏิบัิตกิาริปิอ้งกนััการิทุ้จริติ	ตั�งแตป่ิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2560	ตามกริอบ 
แนัวท้างยุท้ธศาสตริ์ชาติว่าด้วยการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิต	 ริะยะท้ี�	 3	 (พั.ศ.	 2560	 -	 2564)	 เพั่�อสริ้างกลไกในัการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต 
ในัองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้้องถิ่ิ�นั	และแจง้ใหข้้ยายกริอบเวลาแผนัปิฏิบิตักิาริปิอ้งกนััการิท้จุริติข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั	ใหสิ้�นัสดุปิงีบปิริะมาณ 
พั.ศ.	2565	ตามหนังัสอ่ข้องกริมส่งเสริมิการิปิกค์ริองท้อ้งถิิ่�นั	ท้ี�	มท้	0810.3/ว	2271	ลงวนััท้ี�	31	กริกฎาค์ม	2563	ปิริะกอบหนังัสอ่ข้องกริมส่งเสริมิ
การิปิกค์ริองท้้องถิ่ิ�นั	ท้ี�	มท้.	0810.3	/	ว2927	ลงวันัท้ี�	7	ธันัวาค์ม	2564



120 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O40

รายงานการกำกับติ่ดติามู
การดำเน่นการปิ้องกัน

การทุ้จร่ติปิระจำปิี
รอบ 6 เด่อน

o	 แสดงค์วามก้าวหน้ัาในัการิดำเนิันังานัตามแผนัปิฏิิบัติการิป้ิองกันั 
การิทุ้จริิตตามข้้อ	O39	
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดค์วามก้าวหน้ัา	 อย่างน้ัอยปิริะกอบด้วย	 
ค์วามกา้วหนัา้การิดำเนันิัการิแตล่ะโค์ริงการิ/กจิกริริม	และ	ริายละเอยีด 
งบปิริะมาณท้ี�ใช้ดำเนัินังานั
o	 สามาริถิ่จัดท้ำข้้อมูลเปิ็นัแบบริายเด่อนั	 หริ่อริายไตริมาส	 หริ่อ 
ริาย	6	เด่อนั	ท้ี�มขี้อ้มูลค์ริอบค์ลมุในัริะยะเวลา	6	เด่อนัข้องปีิ	พั.ศ.	2565	

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

หมายเลข้	2

2565

หมายเลข้	1เท้ศบาลติ�าบลโปิร่งใส.go.th/anti-coruption

นัายเปิิดเผย	โปิริ่งใส		1	เมษายนั	2565

รายงานการกำกับติ่ดติามูการดำเน่นการปิ้องกันการทุ้จร่ติ ปิระจำปิี 2565 รอบ 6 เด่อน
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

หมายเลข้	32565



122 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ว่ธ่การเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC
เพ่�อนำข้้อมููลมูาแสดง/เปิิดเผยบนเว็บไซ้ติ์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น

1.	เข้้าริะบบ	e-PlanNACC	หริ่อ	https://e-plan.nacc.go.th	โดย	Username	และ	Password	ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	

2.	 ค์ลิกท้ี�เมนูั	 “ภิาพัริวมข้องการิดำเนิันังานัตามแผนัริาย	 อปิท้.”	 เล่อกปีิ	 2565	 และริอบ	 6	 เด่อนั”	 ดังรูิปิภิาพัหมายเลข้	 4	 และกดปิุ่ม	 

Export	pdf	จะปิริากฏิไฟล์ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	2

3.	ค์ลิกท้ี�เมนัู	“ผลการิดำเนัินังานัตามแผนั”	 เล่อกปิี	2565	และริอบ	6	 เด่อนั	 โดยริะบุปิัญหา	อุปิสริริค์	ข้้อเสนัอแนัะ	ช่�อ-สกุล	ตำแหนั่ง 

ผู้ริายงานัในัช่อง	ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	5	และกดปิุ่ม	Export	pdf	จะปิริากฏิไฟล์ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	3	

4.	นัำไฟล์หริ่อข้้อมูลจากเมนัูดังกล่าวหริ่อจากการิ	Export	pdf	ท้ั�งหมดริวบริวมและนัำไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั

ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	1

2565

2565

หมายเลข้	4

หมายเลข้	5

2565
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำกับติ่ดติามูการดำเน่นการปิ้องกันการทุ้จร่ติปิระจำปิี รอบ 6 เด่อน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
	 ผู้บริิหาริต้องมีการิกำกับติดตามให้มีการิดำเนัินัการิและข้ับเค์ล่�อนัแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	 และริายงานัผลฯ	
ในัริะบบ	e-PlanNACC	ทุ้ก	6	เด่อนั
	 ต้องมีข้้อมูลริายละเอียดข้องค์วามก้าวหนั้าในัการิดำเนัินัการิในัแต่ละโค์ริงการิ/แผนังานั/กิจกริริม	 และริายละเอียด 
งบปิริะมาณ	ในัการิดำเนัินัการิ	
	 การิแสดงข้้อมูลตามข้้อค์ำถิ่าม	O40	สามาริถิ่นัำข้้อมูลจากริะบบ	e-PlanNACC	มาแสดง	ได้ดังนัี�
	 	 	 นัำไฟล์เอกสาริจากเมนูั	 “ภิาพัริวมข้องการิดำเนิันังานัตามแผนัริาย	 อปิท้.”	 และ	 “ผลการิดำเนัินังานัตามแผนั”	 
ท้ี�ได้จากการิ	 Export	 pdf	 มาริวบริวมและไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ตามรูิปิภิาพัตัวอย่าง 
หมายเลข้	1-3		(ข้ั�นัตอนัการิ	Export	pdf	ตามริูปิภิาพัตัวอย่างหมายเลข้	4-6)	
	 	 	 หริ่อ	
	 	 	 นัำข้อ้มลูจากเมนั	ู“ภิาพัริวมข้องการิดำเนันิังานัตามแผนัริาย	อปิท้.”	และ	“ผลการิดำเนันิังานัตามแผนั”	มาปิริะกอบ
จดัท้ำเลม่ริายงานัผลการิกำกบัตดิตามการิดำเนันิัการิป้ิองกนััการิท้จุริติปิริะจำปิ	ีริอบ	6	เดอ่นั	และนัำริายงานัผลฯ	ดังกลา่ว
ไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้เช่นัเดียวกันั	
	 โค์ริงการิ/กิจกริริมท้ี�ปิริากฏิในัริายงานัผลฯ	 จะต้องสอดค์ล้อง/เช่�อมโยงกับการิตอบข้้อค์ำถิ่าม	O39	 แผนัปิฏิิบัติการิ
ปิ้องกันัการิทุ้จริิต

ค์วรระวัง
	 ห้ามนัำ	url	ข้องริะบบ	e-PlanNACC	มาตอบโดยตริง	เนั่�องจากปิริะชาชนัท้ั�วไปิไม่สามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลได้
	 ไมแ่สดงริายงานัผลการิดำเนันิังานัแผนัปิฏิิบัตกิาริปิอ้งกนััการิทุ้จริติ	ปิริะจำปีิ	2565	ริอบ	6	เด่อนั	บนัเวบ็ไซตข์้ององค์ก์ริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 ไม่ริายงานัผลการิดำเนัินังานัตามแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตให้เปิ็นัปิัจจุบันั	
	 แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตไม่ค์ริอบค์ลุมปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	
	 Export	ไฟล์นัามสกุล	.pdf	จากริะบบเปิ็นัไฟล์แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตช่วงปิีอ่�นัมาแสดง	



124 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O41
รายงานผลการดำเน่นการ
ปิ้องกันการทุ้จร่ติปิระจำปิี

o	แสดงผลการิดำเนัินังานัตามแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	
o	มีข้้อมูลริายละเอียดสริุปิผลการิดำเนัินัการิ	อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	
ผลการิดำเนัินัโค์ริงการิหริ่อกิจกริริม	ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	ปิัญหา
อุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ	
o	เปิ็นัริายงานัผลข้องปิี	พั.ศ.	2564

ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

เท้ศบาลติ�าบลโปิร่งใส.go.th/anti-corruption

เท้ศบาลติ�าบลโปิร่งใส.go.th/anti-corruption/detail/pdf9878

หมายเลข้	1

หมายเลข้	2

รายงานผลการดำเน่นการปิ้องกันการทุ้จร่ติ ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ.2564
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ติัวอย่างการเปิิดเผยข้้อมููล

หมายเลข้	3



126 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ว่ธ่การเข้้าสู่ระบบ e-PlanNACC
เพ่�อนำข้้อมููลมูาแสดง/เปิิดเผยบนเว็บไซ้ติ์ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น

1.	เข้้าริะบบ	e-PlanNACC	หริ่อ	http://e-plan.nacc.go.th	โดย	Username	และ	Password	ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	

2.	ค์ลิกท้ี�เมนัู	“ภิาพัริวมข้องการิดำเนัินังานัตามแผนัริาย	อปิท้.”	 เล่อก	“ปิี	2564”	และ	“ริอบ	12	 เด่อนั”	ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	4	และ 

กดปิุ่ม	Export	pdf	จะปิริากฏิไฟล์ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	2

3.	ค์ลิกท้ี�เมนัู	“ผลการิดำเนัินังานัตามแผนั”	เล่อกปิี	2564	และริอบ	12	เด่อนั	โดยริะบุปิัญหา	อุปิสริริค์	ข้้อเสนัอแนัะ	ช่�อ-สกุล	ตำแหนั่ง 

ผู้ริายงานัในัช่อง	ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	5	และกดปิุ่ม	Export	pdf	จะปิริากฏิไฟล์ดังริูปิภิาพัหมายเลข้	3	

4.	นัำไฟล์หริ่อข้้อมูลจากเมนัูดังกล่าวหริ่อจากการิ	Export	pdf	ท้ั�งหมดริวบริวมและนัำไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั

ดังริูปิภิาพัตัวอย่างหมายเลข้	1

หมายเลข้	4

หมายเลข้	5
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำเน่นการปิ้องกันการทุ้จร่ติปิระจำปิี

ค์วรปิฏิ่บัติ่
	 ผู้บริิหาริต้องมีการิกำกับติดตามให้มีการิดำเนัินัการิและข้ับเค์ล่�อนัแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	 และริายงานัผลฯ	
ผ่านัริะบบ	e-PlanNACC	ริอบ	12	เด่อนั
	 มกีาริแสดงข้อ้มลูริายละเอยีดสริปุิผลการิดำเนันิัการิปิริะจำปิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	อยา่งนัอ้ย	ผลการิดำเนันิัโค์ริงการิ
หริ่อกิจกริริม	ผลการิใช้จ่ายงบปิริะมาณ	ปิัญหาอุปิสริริค์	และข้้อเสนัอแนัะ	
	 การิแสดงข้้อมูลตามข้้อค์ำถิ่าม	O41	สามาริถิ่นัำข้้อมูลจากริะบบ	e-PlanNACC	มาแสดง	ได้ดังนัี�	
	 	 	 นัำไฟล์เอกสาริจากเมนูั	 “ภิาพัริวมข้องการิดำเนิันังานัตามแผนัริาย	 อปิท้.”	 และ	 “ผลการิดำเนัินังานัตามแผนั”	 
ท้ี�ได้จากการิ	 Export	 pdf	 มาริวบริวมและไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 ตามรูิปิภิาพัตัวอย่าง 
หมายเลข้	1-3		(วิธีการินัำข้้อมูลจากริะบบ	e-PlanNACC	มาแสดงตามริูปิภิาพัตัวอย่างหมายเลข้	4-6	)	หริ่อ
	 	 	 นัำข้้อมูลจากเมนัู	 “ภิาพัริวมข้องการิดำเนัินังานัตามแผนัริาย	 อปิท้.”	 และ	 “ผลการิดำเนัินังานัตามแผนั”	 
มาปิริะกอบจัดท้ำเล่มริายงานัผลการิกำกับตดิตามการิดำเนิันัการิป้ิองกนััการิทุ้จริติปิริะจำปีิ	ริอบ	12	เดอ่นั	และนัำริายงานั
ผลฯ	ดังกล่าวไปิแสดงบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้เช่นัเดียวกันั	

ค์วรระวัง
	 ห้ามนัำ	url	ข้องริะบบ	e-PlanNACC	มาตอบโดยตริง	เนั่�องจากปิริะชาชนัท้ั�วไปิไม่สามาริถิ่เข้้าถิ่้งข้้อมูลได้
	 ไมแ่สดงริายงานัผลการิดำเนันิังานัแผนัปิฏิิบัตกิาริปิอ้งกนััการิทุ้จริติ	ปิริะจำปีิ	2565	ริอบ	6	เด่อนั	บนัเวบ็ไซตข์้ององค์ก์ริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
	 ไม่ริายงานัผลการิดำเนัินังานัตามแผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตให้เปิ็นัปิัจจุบันั	
	 แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตไม่ค์ริอบค์ลุมปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	
	 Export	ไฟล์นัามสกุล	.pdf	จากริะบบเปิ็นัไฟล์แผนัปิฏิิบัติการิปิ้องกันัการิทุ้จริิตช่วงปิีอ่�นัมาแสดง	



128 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O42

มูาติรการส่งเสร่มู
ค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส

ภิายในหน่วยงาน

o	 แสดงการิวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส 
ในัการิดำเนัินังานัข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐ	ในัปิี	พั.ศ.	2564
o	 มขี้อ้มลูริายละเอียดการิวิเค์ริาะห์	อยา่งน้ัอยปิริะกอบดว้ย	ปิริะเด็นั 
ท้ี�เปิ็นัข้้อบกพัริ่องหริ่อจุดอ่อนัท้ี�จะต้องแก้ไข้โดยเริ่งด่วนั	 ปิริะเด็นัท้ี� 
จะต้องพััฒนัาให้ดีข้้�นัท้ี�มีค์วามสอดค์ล้องกับผลการิปิริะเมินัฯ	
o	 มีการิกำหนัดแนัวท้างการินัำผลการิวิเค์ริาะห์ไปิสู่การิปิฏิิบัติหริ่อ 
มาตริการิเพ่ั�อข้ับเค์ล่�อนัการิส่งเสริิมคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใส 
ภิายในัหนั่วยงานัให้ดีข้้�นั	 ซ้�งสอดค์ล้องตามผลการิวิเค์ริาะห์ผล 
การิปิริะเมินัฯ	 โดยมีริายละเอียดต่างๆ	 อย่างนั้อยปิริะกอบด้วย	 
การิกำหนัดผู้รัิบผิดชอบหริ่อผู้ท้ี�เกี�ยวข้้อง	 การิกำหนัดข้ั�นัตอนัหริ่อ 
วิธีการิปิฏิิบัติ	 การิกำหนัดแนัวท้างการิกำกับติดตามให้นัำไปิสู่ 
การิปิฏิิบัติและการิริายงานัผล	

ติัวอย่างการแสดงข้้อมููลติามูหลักเกณฑ์์องค์์ปิระกอบข้องข้้อค์ำถิ่ามู O42

ติัวอย่างการจัดท้ำมูาติรการ
มูาติรการส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

 ...(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น)...  อำเภิอ............................ จังหวัด.........................

1. การว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่น ITA ข้อง ..(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น).. ปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564  
	 จากผลการิปิริะเมินั	ITA	ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	ข้อง	..(ช่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั)..	พับว่า	มีผลค์ะแนันั	
81.91	ค์ะแนันั	อยู่ในัริะดับ	B	ดังนัี�

    ตััวชี้้�วัดย่่อย่10.2 มูาตัรการภาย่ในเพื้้�อป้องกันการทีุ่จริตั26 (ข้้อคำำาถามู O42 - O43)
มูำตร่กำร่ส่งเสร่่มูควำมูโปิร่่งใสและปิ้องกันกำร่ทีุ่จร่่ตภูำยในหน่วยงำน

	 26การิเปิิดเผยข้้อมูลตามตัวชี�วัดย่อย	10.2	มาตริการิภิายในัเพั่�อปิ้องกันัการิทุ้จริิต	ในัข้้อค์ำถิ่าม	O42	และ	O43	นัับเปิ็นักลไกในัการิช่วยและ 
ส่งเสริิมให้องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้มีการิพััฒนัาการิบริิหาริจัดการิภิายในัองค์์กริ	โดยการิวิเค์ริาะห์จุดท้ี�ต้องพััฒนัาจากผลการิปิริะเมินั	 ITA	 
ในัปิที้ี�ผา่นัมา	เพ่ั�อกำหนัดกำหนัดแนัวท้าง	และวธิกีาริดำเนันิัการิเพั่�อยกริะดบัค์ณุธริริมและค์วามโปิริง่ใสข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัให้ดยีิ�งข้้�นั	 
ท้ั�งนัี�	การิเปิิดเผยข้้อมูลตามตัวชี�วัดย่อยดังกล่าว	ถิู่กกำหนัดให้มีค์่าค์ะแนันัริวมกันัสูงถิ่้งริ้อยละ	10	จากผลค์ะแนันัเต็มข้องการิปิริะเมินั	ITA	
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 โดยว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่นแติ่ละติัวช่�วัด ได้ดังน่�

ติัวช่�วัดข้องการปิระเมู่น ITA ปิระเด็นท้่�ติ้องแก้ไข้/ปิรับปิรุง/รักษาระดับ

แบบวัดการรับรู้ข้องผู้มู่ส่วนได้ส่วนเส่ยภิายใน (IIT)

1.	การิปิฏิิบัติหนั้าท้ี�		 	 94.11	ค์ะแนันั ผลค์ะแนันั	IIT	พับวา่	มปีิริะเดน็ัท้ี�ตอ้งปิริบัปิริงุในัเริ่�องการิใช้ท้ริพััยส์นิั 
ข้องริาชการิ	พับว่า	บุค์ลากรินัำท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิไปิใช้เปิ็นัข้อง 
สว่นัตัวโดยไมไ่ดข้้ออนัญุาต	อกีท้ั�ง	บคุ์ลากริส่วนัใหญไ่มท่้ริาบหริอ่ริบัริู ้
ถิ่ง้วิธกีาริในัการิข้อยม่ใชท้้ริพััยส์นิัข้ององค์์กริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั	…

2.	การิใช้งบปิริะมาณ		 	 88.72	ค์ะแนันั

3.	การิใช้อำนัาจ		 	 	 88.26	ค์ะแนันั

4.	การิใช้ท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ		 88.78	ค์ะแนันั

5.	การิแก้ไข้ปิัญหาการิทุ้จริิต			 89.50	ค์ะแนันั

แบบวัดการรับรู้ข้องผู้มู่ส่วนได้ส่วนเส่ยภิายนอก (EIT)

6.	ค์ุณภิาพัการิดำเนัินังานั		 	 89.10	ค์ะแนันั ผลค์ะแนันั	 EIT	 พับว่า	 ค์วริจะต้องปิฏิิบัติหนั้าท้ี�เพั่�อริะดับค์ุณภิาพั 
การิดำเนัินังานั	และพััฒนัางานัให้มีปิริะสิท้ธิภิาพัมากยิ�งข้้�นั	ริวมท้ั�ง 
ปิริะชาสัมพัันัธ์การิดำเนัินังานัเปิ็นัริะยะต่อไปิ	…

7.	ปิริะสิท้ธิภิาพัการิส่�อสาริ		 	 91.90	ค์ะแนันั

8.	การิปิริับปิริุงการิท้ำงานั		 	 89.20	ค์ะแนันั

แบบวัดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ  (OIT)

9.	การิเปิิดเผยข้้อมูล		 	 89.64	ค์ะแนันั ผลค์ะแนันั	OIT	พับวา่	ยังไมม่กีาริปิริะเมนิั	และแนัวท้างในัการิจดัการิ 
ค์วามเสี�ยงการิท้จุริติอย่างเป็ินัริปูิธริริม	ข้ณะเดยีวกนัักย็งัไม่มกีาริจดัท้ำ 
มาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานั	...

10.	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต		 	 50.00	ค์ะแนันั

2. ข้้อเสนอแนะในการพัฒนาค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565
	 จากการิปิริะชุมองค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั		เม่�อวันัท้ี�	30	ธันัวาค์ม	2564	ผูบ้ริหิาริและเจ้าหน้ัาท้ี�ได้ริว่มกันัพิัจาริณา
เพั่�อกำหนัดมาตริการิในัการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสข้อง	...(ช่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั)...		ดังนัี�

มูาติรการ/แนวท้าง ว่ธ่การดำเน่นการ ผู้รับผ่ดชอบ ระยะเวลาดำเน่นการ การติ่ดติามูผล

1.	 การิสริ้างฐานัค์วามค์ิด 
การิแยกแยะปิริะโยชน์ัสว่นัตัว 
และปิริะโยชนั์ส่วนัริวม

1.	เสริมิสร้ิางฐานัค์ดิแยกแยะปิริะโยชน์ั 
ส่ วนั ตัวและปิริะโยช น์ั ส่ วนัริวม	 
ในัริูปิแบบการิจัดอบริม	 /จัดท้ำส่�อ
ปิริะชาสัมพัันัธ์ริณริงค์์
2 . 	 จัดค์ู่ ม่อแนัวปิฏิิ บัติ ในัการิใ ช้ 
ท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ

สำนัักปิลัดฯ ม.ค์.	-	มี.ค์.	65 ริายงานัผลดำเนิันัการิ 
ใ นั ปิ ริ ะ ชุ ม อ ง ค์์ ก ริ 
ปิริะจำเด่อนัเมษายนั	
2565

2.	การิปิรัิบปิรุิงริะบบการิท้ำงานั	 
และการิเพัิ�มปิริะสิท้ธิภิาพั 
การิส่�อสาริภิายใต้แนัวคิ์ด	 
“Smart	Country	:	วิถิ่ีชนับท้ 
สไตล์เม่องกริุง”

1.	จัดตั�งศูนัย์	Smart	Country
2.	แต่งตั�ง	จนัท้.ปิริะจำศูนัย์
3.	จัดอบริม	จนัท้.
4.	แตง่ตั�ง	จนัท้.ปิริะชาสมัพันััธห์มูบ่า้นั
5.	 ดำเนัินังานัปิริะชาสัมพัันัธ์ผ่านั 
ทุ้กช่องท้างการิส่�อสาริเปิ็นัริะยะ	ๆ
6.	สำริวจค์วามพั้งพัอใจ

สำนัักปิลัดฯ ตลอดปิี	65 ริายงานัผลดำเนิันัการิ 
ใ นั ปิ ริ ะ ชุ ม อ ง ค์์ ก ริ 
ปิริะจำเด่อนัทุ้กเด่อนั

3.	 โค์ริงการิจัดท้ำมาตริการิ 
ส่ ง เ ส ริิ ม ค์ุ ณ ธ ริ ริ ม แ ล ะ 
ค์วามโปิริง่ใสภิายในัหนัว่ยงานั	 
และวิ เค์ริาะห์ค์วามเสี� ย ง 
การิทุ้จริิต

1.	แต่งตั�งค์ณะท้างานัจัดท้ำมาตริการิ
2.	 ปิริะชุมค์ณะท้างานัเพ่ั�อจัดท้ำ
มาตริการิ
3.	 มอบหมายให้ฝ่่าย/กอง/สำนััก	 
ริับผิดชอบในัการิดำเนัินัการิ

สำนัักปิลัดฯ ม.ค์	-	มี.ค์.	65 ริายงานัผลและเอกสาริ 
ต่าง	ๆ	ตามตัวชี�วัดท้ี�	10	 
การิป้ิองกันัการิทุ้จริิต	 
เ พั่� อ นั ำ ไ ปิ เ ปิิ ด เ ผ ย 
บนัเว็บไซต์
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ค์วรปิฏิ่บัติ่
	 ตอ้งมีการิแสดงมาตริการิส่งเสริมิคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นับนัเว็บไซต์องค์ก์ริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	โดยมีการิแสดงริายละเอียดข้้อมูลอย่างนั้อย	2 ส่วน	ดังนัี�
	 	 	 ส่วนัท้ี�	 1	 ข้้อมูลริายงานัการิว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่น ITA ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถ่ิ่�นในปิีงบปิระมูาณ  
พ.ศ. 256427 ในัปิริะเด็นัข้้อบกพัริ่องหริ่อจุดอ่อนัท้ี�ค์วริแก้ไข้	หริ่อปิริะเด็นัท้ี�ค์วริพััฒนัาให้ดีข้้�นั	 โดยต้องเปิ็นัการิวิเค์ริาะห์ 
ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัเอง	(หากไม่มข้ี้อมูลการิวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	ITA	มาแสดงจะไม่ได้ค์ะแนันัท้ั�งในัข้้อ	O42	 
และข้้อ	O43)
	 	 	 	 ตัวอย่างแนัวท้างการิวิเค์ริาะห์ค์วามเช่�อมโยงผลการิปิริะเมินั	ITA	
    ประเด็็นการวิิเคราะห์์ “กรณีีที่ี�องค์กรปกครองส่่วินที่้องถิิ่�นมีีการเปิด็เผยข้้อมีูลตามีข้้อคำถิ่ามี O18-20  
แผนการใช้้จ่่ายงบประมีาณีประจ่ำปี ตามีแบบวิัด็ OIT แต่ผลการประเมีินการรับรู้ข้องบุคลากรตามีแบบวิัด็ IIT กลับพบวิ่า  
ไม่ีมีีบุคลากรข้องห์น่วิยงานคนใด็รู้รายละเอียด็เกี�ยวิกับเร่�องแผนการใช้้จ่่ายงบประมีาณีประจ่ำปีห์ร่อรู้น้อยมีาก ด็ังนั�น 
อาจ่ส่ะที่้อนให์้เห์็นถิ่ึงบุคลากรข้องห์น่วิยงานไมี่ให์้ควิามีส่นใจ่เลยห์ร่อเป็นเพราะข้้อมีูลที่ี�เปิด็เผยไวิ้เข้้าถิ่ึงได็้ยาก”
	 	 	 สว่นัท้ี�	2	การกำหนดแนวท้างในการแก้ไข้ข้อ้บกพร่อง หรอ่ข้อ้เสนอแนะในการพัฒนา/ปิรับปิรุงการดำเนน่งาน 
ในปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2564	โดยต้องมีข้้อมูลดังนัี�		
	 	 	 	 กำหนัดและพััฒนัามาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานั	 ให้สอดค์ล้องกับ 
การว่เค์ราะห์ผลการปิระเมู่น ITA	 ปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	 2564	 และกำหนัดให้มีหนั่วยงานัผู้ริับผิดชอบหร่ิอค์ณะท้ำงานั 
ในัการิดำเนัินัการิ
	 	 	 	 กำหนัดข้ั�นัตอนัการิดำเนัินังานัหริ่อวิธีการิปิฏิิบัติท้ี�เปิ็นัริูปิธริริม
	 	 	 	 กำหนัดแนัวท้างการิกำกับติดตามมาตริการิส่งเสริิมคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสเพ่ั�อให้เกิดการิขั้บเค์ล่�อนั 
ไปิสู่การิปิฏิิบัติและมีการิริายงานัผล
	 เม่�อจดัท้ำมาตริการิสง่เสริมิค์ณุธริริมและค์วามโปิริง่ใสตามข้อ้ค์ำถิ่าม	O42	แลว้เสริจ็	ค์วริมกีาริเปิดิเผยและแจง้เวยีนัให้ 
บุค์ลากริทุ้กฝ่่าย/กอง/สำนัักได้ริับท้ริาบและริ่วมกันัดำเนัินัการิข้ับเค์ล่�อนัอย่างเปิ็นัริูปิธริริมต่อไปิ
	 กริณีองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัมีผลการิปิริะเมินัผ่านัเกณฑ์์	 (85	 ค์ะแนันัข้้�นัไปิ)	 หริ่อผลการิปิริะเมินัอยู่ในัริะดับสูง 
ติดต่อกันัหลายปิี	 ค์วริกำหนัดมาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสภิายในัหน่ัวยงานัเพ่ั�อริักษาริะดับหริ่อยกริะดับ 
ให้ดียิ�งข้้�นั

ค์วรระวัง
	 ข้าดริายละเอียดองค์์ปิริะกอบข้องข้้อมูลเกี�ยวกับการิวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	ITA	ในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัไม่ได้ท้ำการิวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	 ITA	 แต่นัำข้้อเสนัอแนัะจากริะบบ	 ITAS	 มาแสดง
โดยตริง	
	 ไม่มีการิกำหนัดมาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส
	 กำหนัดมาตริการิส่งเสริิมคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใส	 ไม่สอดค์ล้องกับปิริะเด็นัการิวิเค์ริาะห์ผลการิปิริะเมินั	 ITA	 เช่นั	 
องค์กรปกครองส่่วินที่้องถิ่ิ�นมีีประเด็็นข้้อบกพร่องและควิรปรับปรุงเฉพาะตัวิช้ี�วิัด็ประส่ิที่ธิิภาพการส่่�อส่ารจ่ากผลประเมีิน 
การรับรู้ข้องผู้มีีส่่วินได้็ส่่วินเสี่ยภายนอก (EIT) แต่กำห์นด็มีาตรการเกี�ยวิกับการใช้้ที่รัพย์ส่ินราช้การข้องบุคลากรแที่น  
ซึ่ึ�งควิรจ่ะเป็นเร่�องเกี�ยวิกับการส่่�อส่ารเพียงอย่างเด็ียวิ  

 27ตริวจสอบข้้อมูลผลการิปิริะเมินั	ITA	ริายตัวชี�วัดข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัในัปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	ได้ท้ี�	https://itas.nacc.go.th	
(ริะบบ	ITAS)
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ข้้อ ปิระเด็นการปิระเมู่น องค์์ปิระกอบด้านข้้อมููล

O43

การดำเน่นการติามูมูาติรการ
ส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส

ภิายในหน่วยงาน

o	แสดงค์วามก้าวหน้ัาหริอ่ผลการิดำเนิันัการิตามมาตริการิเพ่ั�อส่งเสริมิ 
ค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานั
o	 มีข้้อมูลริายละเอียดการินัำมาตริการิเพั่�อส่งเสริิมค์ุณธริริมและ 
ค์วามโปิริ่งใสภิายในัหนั่วยงานัในัข้้อ	 O42	 ไปิสู่การิปิฏิิบัติอย่างเปิ็นั 
ริูปิธริริม
o	เปิ็นัการิดำเนัินัการิในัปิี	พั.ศ.	2565

ติัวอย่างการแสดงข้้อมููลติามูหลักเกณฑ์์องค์์ปิระกอบข้องข้้อค์ำถิ่ามู O43

ติัวอย่างการจัดท้ำรายงาน
รายงานผลการดำเน่นการมูาติรการส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใส

ข้อง ..(ช่�อองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น)..  ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

	 ตามท้ี�ไดด้ำเนันิัการิวเิค์ริาะหผ์ลการิปิริะเมนิั	ITA	ข้อง	..(ช่�อองค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นั)..	ปิงีบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564	 
และได้กำหนัดมาตริการิ/แนัวท้างในัการิส่งเสริิมส่งเสริิมคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั 
ในัปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565	โดยได้มกีาริดำเนิันัการิขั้บเค์ล่�อนัมาตริการิส่งเสริมิคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสข้ององค์ก์ริปิกค์ริอง 
ส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2565		ดังต่อไปินัี�

มูาติรการ ว่ธ่การดำเน่นการ ผู้รับผ่ดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเน่นการ ข้้อเสนอแนะ

1.	การิสริ้าง 
ฐานัค์วามค์ิด 
การิแยกแยะ
ปิริะโยชนั์
ส่วนัตัว 
และปิริะโยชนั์ 
ส่วนัริวม

1.เสริิมสริ้างฐานัค์ิด
แยกแยะปิริะโยชนั์
ส่วนัตัว 
และปิริะโยชนั์ส่วนัริวม	 
ในัริูปิแบบ 
การิจัดอบริม	/
จดัท้ำส่�อปิริะชาสมัพันััธ์
ริณริงค์์
2.	กำหนัดแนัวท้าง
ปิฏิิบัติในัการิย่มใช้
ท้ริัพัย์สินัข้องริาชการิ

สำนัักปิลัดฯ ม.ค์.-มี.ค์	65 1.	จัดอบริมปิลูกฝ่ังฐานัค์วามค์ิด 
แยกแยะผลปิริะโยชนั์ส่วนัตนั
และปิริะโยชนั์ส่วนัริวม	เม่�อวันัท้ี�	 
14	ม.ค์.65
2.	จัดท้ำส่�อเริ่�องการิแยกแยะ 
ผลปิริะโยชนั์ส่วนัตัวและส่วนัริ่วม	 
ปิริะชาสัมพัันัธ์แก่บุค์ลากริทุ้กฝ่่าย	
เม่�อวันัท้ี�	18	ก.พั.65
2.	จัดปิริะชุมชี�แจงแนัวท้างปิฏิิบัติ
ในัการิย่มใช้ท้ริัพัย์สินัข้ององค์์กริ
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	เม่�อวันัท้ี�	
25	ก.พั.	65	โดยมีบุค์ลากริ
ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
เข้้าริ่วมปิริะชุมค์ริบทุ้กค์นั

หากมีบุค์ลากริ
บริริจุ/โอนั/ย้าย	 
หริ่อผู้บริิหาริ
ท้้องถิ่ิ�นัและ
สมาชิกสภิา
ท้้องถิ่ิ�นัเข้้ามา
ในัหนั่วยงานัค์วริ
ให้สำนัักปิลัดฯ
แจ้งให้ท้ริาบถิ่้ง
มาตริการิต่าง	ๆ	 
ดังกล่าวข้อง
หนั่วยงานั

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

3.	... ... ... ... ... ...
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ข้้อแนะนำในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำเน่นการติามูมูาติรการส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสภิายในหน่วยงาน

ค์วรปิฏิ่บัติ่
	 มีการินัำมูาติรการส่งเสร่มูค์ุณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสท้่�ได้กำหนดไว้ในข้้อ O42 ไปิปิฏิ่บัติ่หร่อดำเน่นการข้ับเค์ล่�อน
อย่างเปิ็นรูปิธรรมู
	 ต้องเปิิดเผยผลการิดำเนิันัการิตามมาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสบนัเว็บไซต์โดยต้องแสดงริายละเอียด
ข้้อมูลให้เห็นัว่ามีการินัำมาตริการิส่งเสริิมค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสไปิดำเนัินัการิอย่างไริ	เม่�อไหริ่
 ข้้อมููลการดำเน่นการท่้�แสดงติามูข้้อค์ำถิ่ามูน่� (O43) จะต้ิองสอดค์ล้องกับมูาติรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและ 
ค์วามูโปิร่งใสท้่�ได้เปิิดเผยและแสดงบนเว็บไซ้ติ์ติามูข้้อค์ำถิ่ามู O42
	 ข้้อมูลการิดำเนัินัการิท้ี�แสดงในัข้้อค์ำถิ่าม	O43	ติ้องเปิ็นการดำเน่นการในปิีงบปิระมูาณพ.ศ. 2565

ค์วรระวัง
 ไมู่ได้กำหนดมูาติรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสติามูข้้อค์ำถิ่ามู O42	 สำนัักงานั	 ปิ.ปิ.ช.	 จะไม่สามาริถิ่
พัิจาริณาตริวจปิริะเมินัให้ค์ะแนันัได้
	 ไม่เปิดิเผยผลการิดำเนิันัการิตามมาตริการิส่งเสริมิคุ์ณธริริมและค์วามโปิร่ิงใสบนัเว็บไซต์ข้ององค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นั 
 ไมู่มู่การนำมูาติรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและค์วามูโปิร่งใสไปิปิฏ่ิบัติ่หริ่อดำเนิันัการิขั้บเค์ล่�อนั	 จ้งไม่สามาริถิ่ตอบ 
ข้้อค์ำถิ่าม	O43	ได้
 ข้้อมููลผลการดำเน่นการท้่�แสดงในข้้อค์ำถิ่ามู O43 ไมู่สอดค์ล้อง/สัมูพันธ์กับมูาติรการส่งเสร่มูคุ์ณธรรมูและ 
ค์วามูโปิร่งใสท้่�ได้กำหนดไว้ในข้้อค์ำถิ่ามู O42
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3.2
เที่คน่คกำร่ตอบแบบวัด OIT ผ่ำนร่ะบบ ITAS

	 เม่�อองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นัดำเนิันัการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะบนัเว็บไซต์หลักข้องหน่ัวยงานัแล้ว	 ข้ั�นัตอนัต่อไปิ 
ที้�สำคั์ญค์่อ	 การินัำข้้อมูลที้�เปิิดเผยดังกล่าว	 (URL)	 มาตอบตามข้้อค์ำถิ่ามข้องแบบวัดการิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ	 (OIT)	 
ผา่นัริะบบ	ITAS	เพั่�อให้ผูต้ริวจปิริะเมินัดำเนันิัการิตริวจสอบการิเข้้าถิ่ง้ข้อ้มูลและองค์ป์ิริะกอบข้อ้มูลตามหลักเกณฑ์์ตอ่ไปิ	เพั่�อให้ 
องค์ก์ริปิกค์ริองส่วนัท้อ้งถิิ่�นัมีค์วามเข้า้ใจในัการิตอบแบบวัด	OIT	จง้ข้อแนัะนัำเท้ค์นิัค์การิตอบแบบวดั	OIT	ผา่นัริะบบ	ITAS	ดังนัี�
 1. ผูบ้รห่ารท้อ้งถิ่่�นต้ิองพจ่ารณากลั�นกรองข้อ้มูลูการติอบแบบวัด OIT	ที้�	Admin	ข้องหนัว่ยงานัไดบ้นััท้้กไวใ้นัริะบบ	 
ITAS	 ก่อนัท้ำการิอนุัมัติ	 โดยผู้บริิหาริดำเนิันัการิหร่ิอมอบหมายให้ปิลัดองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิิ่�นั	 หร่ิอผู้ดำริงตำแหน่ัง 
ไม่ต�ำกว่าผู้อำนัวยการิกอง/สำนััก	เปิ็นัผู้ดำเนัินัการิกลั�นักริองข้้อมูลและอนัุมัติในัริะบบ	ITAS

Tips & Tricks :  ผู้บร่หารท้้องถิ่่�นต้ิอง “ร่วมูปิระชุมู ร่วมูพ่จารณา” เพ่�อให้การเปิิดเผยข้้อมููลข้องหน่วยงานถูิ่กต้ิองค์รบถ้ิ่วน  
ก่อนอนุมูัติ่ค์ำติอบในระบบ ITAS
	 องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัอาจใช้กลไกการิปิริะชุมค์ณะท้ำงานัสนัับสนัุนั/ส่งเสริิมการิปิริะเมินั	 ITA	 ท้ี�มีผู้บริิหาริข้องหนั่วยงานั 
อยู่ด้วย	 เพั่�อให้ริ่วมกันัพัิจาริณาและตริวจสอบ	URL	ค์ำตอบข้องแบบวัด	OIT	ท้ั�ง	43	ข้้อ	ตามท้ี�	Admin	 ได้นัำไปิเผยแพัริ่ในัเว็บไซต์ 
และก่อนัตอบข้้อค์ำถิ่ามในัริะบบ	ITAS	ซ้�งมีข้้อท้ี�ค์วริพัิจาริณาดังนัี�
  1) ในทุ้กข้้อค์ำถิ่ามูมู่การติอบด้วย URL ท้่�เปิ็นช่�อเว็บไซ้ติ์หลักข้องหน่วยงาน
  2) URL ข้องค์ำติอบในทุ้กข้้อค์ำถิ่ามูสามูารถิ่ใช้งานได้ และ Link ไปิสู่ข้้อมููลบนเว็บไซ้ต์ิหลักข้องหน่วยงานได้อย่าง 
ถิู่กติ้อง 
  3) ข้อ้มูลูท้่�เปิดิเผยบนเวบ็ไซ้ติห์ลกัข้องหนว่ยงาน มูค่์วามูถิ่กูติอ้งและค์รบถิ่ว้นติามูองค์ป์ิระกอบดา้นข้อ้มูลู ติามูหลกัเกณฑ์์ 
ท้่�กำหนด 
	 ท้ั�งนัี�	 เม่�อได้พัิจาริณาแล้วหากเห็นัว่า	 ยังมีข้้อใดท้ี�ต้องแก้ไข้/ปิรัิบปิรุิง	 ผู้บริิหาริหน่ัวยงานัสามาริถิ่ท้ำการิส่งกลับแก้ไข้	 แบบวัด	 
OIT	ในัริะบบ	ITAS	เพั่�อให้		Admin	ข้องหนั่วยงานัดำเนัินัการิแก้ไข้ให้สมบูริณ์	ก่อนัท้ี�จะได้ท้ำการิอนัุมัติแบบวัด	OIT	ในัริะบบ	ITAS	 
เพั่�อย่นัยันัค์ำตอบต่อไปิ

 2. กรณ่ผู้อนุมูัติ่ได้ส่งข้้อมููลผ่านระบบ ITAS ไปิแล้ว หากพบว่าไมู่ถิู่กติ้อง หร่อติ้องการปิรับปิรุงข้้อมููล ผู้อนุมูัติ่ 
สามูารถิ่เข้้าไปิยกเล่กเพ่�อแก้ไข้ก่อนส่�นสุดการปิระเมู่น OIT ได้	 (ภิายในัวันัท้ี�	 30	 เมษายนั	 2565)	 หากเลยกำหนัดเวลา 
ดังกล่าว	จะไม่สามาริถิ่แก้ไข้ใดๆ	ได้
 3. แนะนำการติอบแบบวัด OIT ในระบบ ITAS
  3.1 ติ้องระบุข้้อมููลการติอบแบบวัด OIT ให้ค์รบถิ่้วนท้ั�ง 3 ส่วน	ดังนัี�

ร่ะบุว่ำ 
"มู่" หร่้อ "ไมู่มู่" 

กำร่เปิิดเผยข้้อมููล

ร่ะบุ
“ค�ำอธ่บำยเพื้่�มูเต่มู”

ปิร่ะกอบค�ำตอบ

ร่ะบุ
“URL ค�ำตอบ”
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   ส่วนัท้ี�	1	ริะบุว่า	“มี”	หริ่อ	“ไม่มี”	การิเปิิดเผยข้้อมูลในัข้้อค์ำถิ่ามนัั�นัๆ
   ส่วนัท้ี�	2	ริะบุ	“URL	ค์ำตอบ”	เพั่�อเช่�อมโยงไปิสู่แหล่งท้ี�อยู่ข้องข้้อมูล	ท้ี�เปิิดเผยตามข้้อค์ำถิ่ามนัั�นัๆ
   ส่วนัท้ี�	3	ริะบุ	“ค์ำอธิบายเพัิ�มเติมปิริะกอบค์ำตอบ”	องค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัค์วริริะบุค์ำอธิบาย 
เพิั�มเติมได้ในัทุ้กข้้อ	 เพั่�อให้เกิดค์วามชัดเจนัข้องข้้อมูลว่าอยู่ส่วนัใด	 ริวมถิ่้งค์วามชัดเจนัข้องข้ั�นัตอนัการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลสำหริับ 
ผู้ตริวจปิริะเมินั
  3.2 ติ้องเปิ็นการเปิิดเผยข้้อมููลบน “เว็บไซ้ติ์หลัก” ข้ององค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นเท้่านั�น	กล่าวค์่อ	URL	 
ค์ำตอบ	 ต้องแสดงให้เห็นัว่ามีค์วามเช่�อมโยงกับเว็บไซต์หลักข้องหน่ัวยงานั	 ดังนัั�นั	 การิตอบด้วย	 URL	 ข้องเว็บไซต์หริ่อ
แอปิพัลิเค์ชันัท้ี�ให้บริิการิฝ่ากไฟล์ข้้อมูลต่างๆ	 เช่นั	 Google	 Drive	 เปิ็นัต้นั	 ย่อมไม่ใช่	 URL	 ข้องเว็บไซต์หลักข้ององค์์กริ 
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั
  3.3 ติอ้งอธบ่ายให้ชดัเจนว่า ข้อ้มูลูท่้�เปิดิเผยอยูใ่นติำแหน่งใดบนเว็บไซ้ต์ิ และต้ิองค์ำนึงถึิ่งวา่ “ปิระชาชน 
ท้ั�วไปิสามูารถิ่เข้้าถิ่ึงข้้อมููลดังกล่าวได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซ้ติ์หลักข้องหน่วยงาน”	กล่าวค์่อ	การิตอบด้วย	URL	ท้ี�เปิ็นัไฟล์ 
เอกสาริข้องข้้อมูลโดยตริงเพัียง	 URL	 เดียว	 ย่อมไม่อาจส่�อให้เห็นัได้ว่า	 ไฟล์ดังกล่าวอยู่ในัตำแหนั่งใดบนัเว็บไซต์ข้ององค์์กริ 
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ซ้�งปิริะชาชนัท้ั�วไปิไม่สามาริถิ่เข้้าถิ่้งไฟล์ดังกล่าวได้โดยตริงเช่นัเดียวกันั	ดังนัั�นั	ในัการิตอบข้้อค์ำถิ่าม	OIT	 
หนัว่ยงานัค์วริริะบุ	Link	ค์ำตอบมากกว่า	1	URL	(แต่ไม่ค์วริริะบุเกินั	10	URL	ต่อข้อ้ค์ำถิ่าม)	เพ่ั�อให้ข้อ้มูลท้ี�แสดงมีค์วามค์ริบถ้ิ่วนั 
สมบูริณ์ตามองค์์ปิริะกอบด้านัข้้อมูล	และแสดงให้เห็นัถิ่้งข้ั�นัตอนัในัการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลนัั�นัอย่างชัดเจนั	
	 	 	 กริณีมีการิดำเนัินัการิตามข้้อค์ำถิ่ามนัั�นัมากกว่า	1	อย่าง	เช่นั	มีการิจัดท้ำเอกสาริข้้อมูลไว้ในัหลาย 
ริูปิแบบ	 หริ่อมีการิดำเนัินักิจกริริมตามข้้อค์ำถิ่ามนัั�นัหลายกิจกริริม	 หนั่วยงานัสามาริถิ่ตอบด้วย	 URL	 ท้ี�แสดงข้้อมูลตาม 
ข้้อค์ำถิ่ามดังกล่าวมากกว่า	1	URL
	 	 	 กริณีการิตอบข้้อค์ำถิ่ามท้ี�มีการิเข้้าถิ่้งข้้อมูลหลายข้ั�นัตอนั	 หนั่วยงานัค์วริแสดงค์ำตอบด้วย	 URL	 
ในัทุ้กข้ั�นัตอนัข้องหน้ัาเว็บไซต์	 โดยไล่เริียงตามลำดับขั้�นัตอนัการิเข้้าถ้ิ่งข้้อมูลนัั�นั	 กล่าวค์่อ	 ตั�งแต่	 URL	 แริกที้�แสดงตำแหน่ัง 
ข้องข้้อมูลนัั�นั	 จนักริะท้ั�งถิ่้ง	 URL	 ข้องไฟล์เอกสารินัั�นั	 (ต้องตอบทุ้กขั้�นัตอนั	 ห้ามตอบเพีัยง	 URL	 เดียวที้�เปิ็นัการิเข้้าถิ่้งไฟล์ 
เอกสารินัั�นัโดยตริง	 เนั่�องจาก	 URL	 ดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นัว่า	 ปิริะชาชนัสามาริถิ่เข้้าถิ่้งไฟล์เอกสารินัั�นัจากหนั้าเว็บไซต์ 
ข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นัได้อย่างไริ)

	 	 	 ตวัอย่างการิตอบค์ำถิ่ามข้้อ	O21	แผนัการิจัดซ่�อจัดจ้างหริอ่แผนัการิจัดหาพัสัดุซ้�งค์วริตอบอย่างน้ัอย 
ด้วย	3	URL	ตามริูปิภิาพัด้านัล่างนัี�	
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URL ท้่� 2

URL ท้่� 3



Guidelines for OIT 2022 137

ว่ธ่กำร่ตอบแบบวัด OIT ในร่ะบบ ITAS

แผนัการิจัดซ่�อจดัจา้งอยูใ่นัแถิ่บดา้นั
ซ้ายข้องหนั้า	Home	Page
หัวข้้อ	“ข้่าวจัดซ่�อจัดจ้าง”

ริะบุว่า	“มี”	หริ่อ	“ไม่มี”
การิเปิิดเผยข้้อมูลบนัเว็บไซต์

หนั่วยงานั

ริะบุ	“URL	ค์ำตอบ”	
ท้ี�แสดงการิเช่�อมโยงไปิสู่แหล่งท้ี�อยู่
ข้องข้้อมูลบนัเว็บไซต์ข้องหนั่วยงานั

อย่างเปิ็นัข้ั�นัตอนั

ริะบุ	“ค์ำอธิบายเพัิ�มเติม”
เพั่�อให้เกิดค์วามชัดเจนัในัการิ

เข้้าถิ่้งข้้อมูล

1 2 3

Tips & Tricks : กรณ่ข้้อค์ำถิ่ามูท้่�องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นมู่การเปิิดเผยข้้อมููลในหน้าแรกข้องเว็บไซ้ติ์ (Home Page) 
	 หนั่วยงานัต้องใช้	 URL	 ข้องหนั้า	 Home	 Page	 และต้องริะบุ	 “ค์ำอธิบายเพัิ�มเติมปิริะกอบค์ำตอบ”	 ว่าข้้อมูลดังกล่าว 
อยู่ในัตำแหนั่งใดในัหนั้า	Home	Page	นัั�นั	
 ติัวอย่าง	การิตอบข้้อค์ำถิ่าม	O7	ข้่าวปิริะชาสัมพัันัธ์	ข้อง	อบจ.นันัท้บุริี	ริะบุ	URL	ข้องค์ำตอบ	ค์่อ	https://www.nont-pro 
.go.th/public/	 ซ้�งเป็ินัหน้ัาแริกข้องหน่ัวยงานั	 ให้ริะบุค์ำอธิบายเพัิ�มเติมเพั่�อบอกตำแหน่ังข้อง	 ข้่าวปิริะชาสัมพัันัธ์	 เช่นั	 
“ข้่าวปิริะชาสัมพัันัธ์	อยู่บริิเวณด้านับนัในัหนั้าแริก	(Home	Page)	ข้องเว็บไซต์หลัก”

ติัวอย่างการติอบข้้อค์ำถิ่ามู O7 ข้่าวปิระชาสัมูพันธ์

http://www.nont-pro.go.th/public

http://www.nont-pro.go.th/public/procure/data/detail/procure_id/993

ข้่าวปิริะชาสัมพัันัธ์	อยู่บริิเวณด้านับนั
ในัหนั้าแริก	(Home	Page)	ข้องเว็บไซต์
หลัก

https://www.sawantok.go.th/news_obt.php?id=3

https://www.sawantok.go.th/news_detail.php?doIP=1&checkIP=$chkIP&id=13

1558&checkAdd=$chkAd&dum=85989_ypk#

https://www.sawantok.go.th/dnm_file/news/1315581702_center.pdf	
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 ติัวอย่าง	ตัวอย่างการิตอบข้้อค์ำถิ่าม	O9	Social	Network	ข้อง	อบจ.นันัท้บุริี	ริะบุ	URL	ข้องค์ำตอบ	ค์่อ	https://www.
nont-pro.go.th/public/	 ซ้�งเปิ็นัหนั้าแริกข้องหนั่วยงานั	 ให้ริะบุค์ำอธิบายเพัิ�มเติมเพั่�อบอกตำแหนั่งข้อง	 Social	 Network	 เช่นั	 
“มีการิเช่�อมโยง	facebook	ข้องหนั่วยงานั	มาเผยแพัริ่ไว้บนัหนั้าเว็บไซต์หลัก	อยู่บริิเวณช่วงกลางหนั้าแริก	(Home	Page)	ข้องเว็บไซต์ 
ท้างด้านัซ้ายม่อ”

ติัวอย่างการติอบข้้อค์ำถิ่ามู O9 Social Network

  3.4 กรณ่องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นไมู่สามูารถิ่เปิิดเผยข้้อมููลใดได้ เน่�องจากมู่ข้้อจำกัดหร่อเหติุผล 
ค์วามูจำเปิน็	ท้ำใหไ้มส่ามาริถิ่เผยแพัร่ิข้อ้มลูตามองค์์ปิริะกอบข้อ้มลูท้ี�กำหนัดไดใ้หอ้ธบิายเหตผุลค์วามจำเปิน็ัมาอยา่งละเอยีด	 
หริ่อริะบุเหตุผลด้านักฎหมาย	หริ่อข้้อจำกัดอันัสุดวิสัยลงในัช่อง	“ค์ำอธิบายเพัิ�มเติม”	ปิริะกอบค์ำตอบ
  3.5 กรณ่องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นไมู่สามูารถิ่ดำเน่นการหร่อจัดก่จกรรมู โค์รงการ ฝ่ึกอบรมู ปิระชุมู 
สัมูมูนา หร่อ ศึกษาดูงานติามูหลักเกณฑ์์ท้่�กำหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเน่�องมูาจากมูติ่ค์ณะรัฐมูนติร่ หร่อค์ำสั�งจังหวัด 
หร่อค์ำสั�งข้องแติ่ละส่วนราชการ	 ต้องริะบุเหตุผลท้ี�ไม่สามาริถิ่ดำเนิันัการิตามปิริะเด็นัการิปิริะเมินัท้ี�กำหนัด	 ริวมถิ่้งริะบุ 
ค์ำสั�ง	หริอ่ปิริะกาศ	หริอ่มาตริการิท้ี�สง่ผลใหไ้มส่ามาริถิ่ดำเนันิัการิไดไ้วใ้นัช่อง	“ค์ำอธบิายเพิั�มเตมิ”	ปิริะกอบค์ำตอบ	โดยไมต่อ้ง 
เผยแพัริ่ข้้อมูลดังกล่าวต่อสาธาริณะท้างเว็บไซต์	หากสำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.	พัิจาริณาแล้วเห็นัว่า	มีเหตุผลอันันั่าเช่�อถิ่่อได้	จะไม่นัำ 
ปิริะเดน็ัการิปิริะเมนิันัั�นัมาค์ดิค์ะแนันั	เชน่ั	กริณไีมส่ามาริถิ่ดำเนันิัโค์ริงการิ/กจิกริริมได	้อันัเนั่�องจากสถิ่านัการิณก์าริแพัริร่ิะบาด
ข้องเช่�อไวริัส	COVID-19	เปิ็นัต้นั

มีการิเช่�อมโยง	Facebook	ข้องหนั่วยงานั

มาเผยแพัริ่ไว้บนัหนั้าเว็บไซต์หลัก	อยู่บริิเวณ

ช่วงกลางหนั้าแริก	(Home	Page)	ข้อง

เว็บไซต์ท้างด้านัซ้ายม่อ

http://www.nont-pro.go.th/public/default/index/index

http://web.facebook.com/nontprofanpage/



Guidelines for OIT 2022 139

  3.6 องค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�นสามูารถิ่ข้อช่�แจงเพ่�มูเติ่มูแบบวัด OIT ได้28	 โดยเม่�อสำนัักงานั	 ปิ.ปิ.ช.	 
ไดต้ริวจปิริะเมนิัและให้ค์ะแนันัแบบวดั	OIT	แลว้	หนัว่ยงานัจะได้ริบัท้ริาบผลค์ะแนันัแบบวดั	OIT	ในัเบ่�องต้นั	พัร้ิอมท้ั�งค์ำอธิบาย 
ปิริะกอบการิใหค้์ะแนันัผ่านัริะบบ	ITAS	ในักริณทีี้�หนัว่ยงานัไมเ่หน็ัด้วยกบัผลค์ะแนันัแบบวัด	OIT	สามาริถิ่ข้อชี�แจงหริอ่อธิบาย 
เพัิ�มเติม	 เพั่�อให้สำนัักงานั	 ปิ.ปิ.ช.	 สอบท้านัการิให้ค์ะแนันัได้อีกค์ริั�ง	 ท้ั�งนัี�สำนัักงานั	 ปิ.ปิ.ช.	 จะย้ดถิ่่อและพิัจาริณาจากการิ 
เปิิดเผยข้้อมูลตาม	URL	และข้้อมูลเดิมท้ี�หนั่วยงานัได้ริะบุไว้ในัริะบบ	ITAS	ในัค์ริั�งแริกเท้่านัั�นั	

 4. องค์ก์รปิกค์รองส่วนท้อ้งถิ่่�นต้ิองรกัษาและค์งสภิาพการเปิดิเผยข้้อมูลูบนเวบ็ไซ้ติห์ลกัข้ององค์ก์รปิกรองสว่นท้อ้งถิ่่�น  
ให้ปิระชาชนชนสามูารถิ่เข้้าถึิ่งข้้อมููลข้องหน่วยงานได้ทุ้กช่วงเวลาและเพ่�อให้สำนักงาน ปิ.ปิ.ช. สามูารถิ่ติรวจปิระเมู่น 
แบบวัด OIT ข้องหน่วยงานได้ติลอดระยะเวลาข้องการปิระเมู่น ITA	ท้ั�งนัี�	หากเกิดเหตุข้ัดข้้องหริ่อปิัญหาท้างเท้ค์นัิค์ท้ำให้ 
เวบ็ไซตห์ลักข้ององค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัไมส่ามาริถิ่เข้า้ถิ่ง้ไดช้ั�วค์ริาวหร่ิอเวบ็ไซตล่์ม	องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิ่ิ�นัจะตอ้งแกไ้ข้ 
ริะบบเว็บไซต์ให้สามาริถิ่กลับมาใช้ได้โดยเริ็ว	หริ่อภิายในั	5	วันั	นัับแต่วันัท้ี�ได้ริับแจ้งจากสำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.

 28สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.	จะเปิิดโอกาสให้หนั่วยงานัท้ี�เข้้าริับการิปิริะเมินัชี�แจงเพัิ�มเติมแบบวัด	OIT	ในัช่วงวันัท้ี�	1	-	15	มิถิุ่นัายนั	2565

Tips & Tricks : “การจำลองการติอบแบบวัด OIT” เพ่�อให้หน่วยงานท้บท้วนและติรวจสอบก่อนลงระบบ ITAS
	 Admin	ข้องหนั่วยงานัค์วริท้ำแบบจำลองค์ำตอบข้องแบบวัด	OIT	ท้ั�ง	43	ข้้อ	โดยอาจท้ำเปิ็นัไฟล์ตาริางในั	Microsoft	Word	
หริ่อ	 Excel	 แยกไว้ต่างหาก	 ก่อนัท้ำการิบันัท้้ก	 URL	 ค์ำตอบในัแต่ละข้้อค์ำถิ่ามลงในัริะบบ	 ITAS	 เพั่�อค์วามสะดวกในัการิพิัจาริณา 
และตริวจสอบค์ำตอบข้องหนั่วยงานัเอง	 และเปิ็นัฐานัข้้อมูลกริณีริะบบ	 ITAS	 มีปิัญหาท้ท้างเท้ค์นัิค์	 ข้ณะหนั่วยงานัตอบแบบวัด	 OIT	 
ก็จะช่วยให้หนั่วยงานัสามาริถิ่	copy	นัำ	URL	ค์ำตอบท้ี�ได้เตริียมฐานัข้้อมูลไว้ตามตัวอย่างไปิตอบในัริะบบ	ITAS	ได้อย่างริวดเริ็ว	
 ติัวอย่างแบบจำลองการติอบแบบวัด OIT ข้องหน่วยงาน

ข้้อค์�าถิ่ามู URL ค์�าติอบ ค์ำอธ่บายเพ่�มูเติ่มู

O1	โค์ริงสริ้าง https://www.nont-pro.go.th/public/default/index/index
https://www.nont-pro.go.th/public/board/data/index/menu/86

ข้้อมูล	“โค์ริงสริ้างการิบริิหาริ”	 
ข้องหนั่วยงานัอยู่ในัแถิ่บเมนัู	
“บุค์ลากริ”	ด้านัข้วาม่อข้องหนั้า
แริก	(Home	Page)	ข้องเว็บไซต์
หนั่วยงานั

... ... ...

O9	Social	Network https://www.nont-pro.go.th/public/default/index/index
https://www.facebook.com/nontprofanpage/

แบนัเนัอริ์	facebook	ข้องหนั่วย
งานัอยู่ด้านัล่างสุดข้องหนั้าแริก	
(Home	Page)	ข้องเว็บไซต์
หนั่วยงานั

... ... ...

O21	แผนัการิจัดซ่�อ
จัดจ้างหริ่อแผนัการิ
จัดหาพััสดุ

https://www.nont-pro.go.th/public/default/index/index
https://www.nont-pro.go.th/public/procure/data/index/menu/134
https://www.nont-pro.go.th/public/procure/data/detail/procure_id/993

แผนัการิจดัซ่�อจดัจ้างฯ	อยูใ่นัแถิ่บ
เมนัู		“ปิริะกาศจัดซ่�อจัดจ้าง” 
ซ้�งอยู่บริิเวณตำแหนั่งตริงกลาง
หนั้าแริก	(Home	Page)	
ข้องเว็บไซต์หนั่วยงานั

... ... ...

...
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ส้�อกำร่เร่่ยนรู่้ธร่ร่มูำภู่บำล
เพื้้�อยกร่ะดับผลกำร่ปิร่ะเมู่น ITA
ส�ำหร่ับองค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น

ส่วนที่่�

4
หลักธร่ร่มูำภู่บำล

ส่�อว่ด่ที่ัศน์

ค์ู่มู่อแนวท้างการยกระดับธรรมูาภิ่บาลสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น  
ข้อ้แนัะนัำท้ี�ค์วริค์ำนัง้ในัการิบริิหาริงานัและปิฏิบัิติหน้ัาที้�	พัร้ิอมทั้�งข้้อค์วริริะวัง	
ที้�ไม่ค์วริปิฏิิบัติในัการิบริิหาริหริ่อปิฏิิบัติงานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	
ตัวอย่างกริณีศ้กษา	Do’s	&	Don’ts

ส่�อการิเริียนัริู้
ส่งเสริิมธริริมาภิิบาล
องค์ก์ริปิกค์ริองสว่นัท้อ้งถิิ่�นั

บริิการิให้ค์ำปิริ้กษา	 แนัะนัำการิดำเนิันัการิเพ่ั�อยกริะดับธริริมาภิิบาล	 /	 การิจัดท้ำแผนัปิฏิิบัติการิป้ิองกันั 
การิทุ้จริิต	/	แนัวท้างการิยกริะดับผลการิปิริะเมินั	ITA	สำหริับองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ผ่านัริะบบออนัไลนั์

ถิ่อดบที่เร่่ยนธร่ร่มูำภู่บำลองค์กร่ปิกคร่องส่วนที่้องถิ่่�น
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ITA

ข้ั�นติอนการใช้งานระบบให้ค์ำปิรึกษาธรรมูาภิ่บาลออนไลน์ GGCS
1.	กดจองค์วิผ่านัริะบบ	และเลอ่กวันัท้ี�ตอ้งการินัดัหมายเพ่ั�อข้อริบัค์ำปิริก้ษา	(นัดัหมายล่วงหน้ัา	7	วนััท้ำการิ)
2.	บันัท้้กริายละเอียดข้องท้่านั	เช่นั	ช่�อ-สกุล	เบอริ์โท้ริศัพัท้์	email
3.	เล่อกช่องท้างการิติดต่อ	เช่นั	โท้ริศัพัท้์	Line	หริ่อ	Zoom	
4.	ริะบุปิริะเด็นัท้ี�ข้อค์ำปิริ้กษา
5.	ริอการิติดต่อกลับจากเจ้าหนั้าท้ี�	เพั่�อริับค์ำปิริ้กษาฯ	 GGCS

ค์ูมู่อ่การปิระเมูน่ค์ณุธรรมูและค์วามูโปิรง่ใสในการดำเนน่งานข้องหนว่ยงาน
ภิาค์รัฐ ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

แนวท้า งก า รด ำ เ น่ น ง าน เพ่� อ ย ก ร ะดั บ ผลก า รปิ ร ะ เ มู่ น  I TA  
ปิระจำปีิงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น  
(ตามตัวชี�วัดท้ี�	 1	 ถิ่้งตัวชี�วัดท้ี�	 8)	 แนัะนัำแนัวท้างในัการิพััฒนัาและยกริะดับ 
การิบริิหาริจัดการิภิายในัองค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	 และเกิดการิสร้ิาง 
การิริับริู้ท้ี�ดีข้องผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียภิายในั	เช่นั	บุค์ลากริ	เจ้าหนั้าท้ี�ข้ององค์์กริ 
ปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	และผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียภิายนัอก

ค์ู่มู่อข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รอง 
ส่วนท้้องถิ่่�น	(Guidelines	for	OIT	2022)	แนัะนัำแนัวท้างการิเปิิดเผยข้้อมูล 
สาธาริณะ	 ในัริูปิแบบท้ี�เข้้าใจได้โดยง่าย	 ตามตัวชี�วัดท้ี�	 9	 การิเปิิดเผยข้้อมูล	 
และตัวชี�วัดท้ี�	10	การิปิ้องกันัการิทุ้จริิต	ภิายใต้กริอบการิปิริะเมินั	ITA

ส่�อว่ด่ที่ัศน์
ส่�อการิเริียนัริู้การิเปิิดเผยข้้อมูลสาธาริณะ
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บร่ร่ณำนุกร่มู

กฎหมูาย
ริัฐธริริมนัูญแห่งริาชอาณาจักริไท้ย.
พัริะริาชบัญญัติการิบริิหาริงานัและการิให้บริิการิภิาค์ริัฐผ่านัริะบบดิจิท้ัล	พั.ศ.	2562.
พัริะริาชบัญญัติข้้อมูลข้่าวสาริข้องริาชการิ	พั.ศ.	2540.
พัริะริาชบัญญัติริะเบียบบริิหาริริาชการิแผ่นัดินั	พั.ศ.	2534	และท้ี�แก้ไข้เพัิ�มเติม.
ปิริะกาศค์ณะกริริมการิพััฒนัาริัฐบาลดิจิท้ัล	เริ่�อง	ธริริมาภิิบาลข้้อมูลภิาค์ริัฐ
ปิริะกาศค์ณะกริริมการิพััฒนัาริัฐบาลดิจิท้ัล	เริ่�อง	มาตริฐานัและหลักเกณฑ์์การิเปิิดเผยข้้อมูลเปิิดภิาค์ริัฐในัริูปิแบบ	
	 ข้้อมูลดิจิท้ัลต่อสาธาริณะ.
 
นโยบายและยุท้ธศาสติร์
ยุท้ธศาสตริ์ชาติ	(พั.ศ.	2561	-	2580).
แผนัแม่บท้ภิายใต้ยุท้ธศาสตริ์ชาติ	ปิริะเด็นั	การิต่อต้านัการิทุ้จริิตและปิริะพัฤติมิชอบ.

หนังส่อ
กริมส่งเสริิมการิปิกค์ริองท้้องถิ่ิ�นั, คู่มี่อห์ลักเกณีฑ์์การบริห์ารกิจ่การบ้านเมี่องที่ี�ด็ีข้ององค์กรปกครองส่่วินที่้องถิ่ิ�น. 
	 (กริมส่งเสริิมการิปิกค์ริองท้้องถิ่ิ�นั,	2563).
ค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	รายงานส่รุปผลการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ 
 ในการด็ำเนินงานข้องห์น่วิยงานภาครัฐ ประจ่ำปีงบประมีาณี พ.ศ. 2562.	(สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันั
	 และปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2562).
สำนัักงานัค์ณะกริริมการิข้้อมูลข้่าวสาริข้องริาชการิ,	ข้้อมีูลข้่าวิส่ารส่าธิารณีะตามีพระราช้บัญญัติข้้อมีูลข้่าวิส่ารข้องราช้การ 
 พ.ศ. 2540.	(ซีแอนัด์เอ็นับุ�ค์,	2561).
สำนัักพััฒนัาและส่งเสริิมธริริมาภิิบาล,	แนวิที่างการเปิด็เผยข้้อมีูลส่าธิารณีะข้ององค์กรปกครองส่่วินที่้องถิ่ิ�นเพ่�อยกระด็ับ
 ผลการประเมีิน ITA ประจ่ำปีงบประมีาณี พ.ศ. 2564 (Guidelines for OIT).	(สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันั
	 และปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2564).
	 	 	 ,	แนวิที่างการยกระด็ับผลการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ในการด็ำเนินงานข้ององค์กร
 ปกครองส่่วินที่้องถิ่ิ�น ประจ่ำปีงบประมีาณี พ.ศ. 2563.	(สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริาม
	 การิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2563).
สำนัักปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส,	คู่มี่อการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ในการด็ำเนินงานข้องห์น่วิยงานภาครัฐ
 2564.	(สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2564).		
	 	 	 ,	คู่มี่อการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ในการด็ำเนินงานข้องห์น่วิยงานภาครัฐ 2565. 
	 (สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2565).
	 	 	 ,	รายงานผลการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ในการด็ำเนินงานข้องห์น่วิยงานภาครัฐ 2563.	
	 (สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2563).
	 	 	 ,	รายงานผลการประเมีินคุณีธิรรมีและควิามีโปร่งใส่ในการด็ำเนินงานข้องห์น่วิยงานภาครัฐ 2564. 
	 (สำนัักงานัค์ณะกริริมการิปิ้องกันัและปิริาบปิริามการิทุ้จริิตแห่งชาติ,	2564).
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ว่ท้ยาน่พนธ์
วโริดม	บุญมั�นั,	“การิให้ปิริะชาชนัเข้้าถิ่้งข้้อมูลภิาค์ริัฐเพั่�อการิตริวจสอบการิทุ้จริิต”	(วิท้ยานัิพันัธ์นัิติศาสตริมหาบัณฑ์ิต		
	 จุฬาลงกริณ์มหาวิท้ยาลัย	2560).

เอกสารอ่เล็กท้รอน่กส์ 
ท้ิพัย์ศริินั	ภิัค์ธนักุล	และท้ศพัล	เชี�ยวชาญปิริะพัันัธ์,	“การิเปิิดเผยข้้อมูลภิาค์ริัฐสู่การิเปิ็นัริัฐบาลแบบเปิิด:		นัวัตกริริมการิ
	 บริิหาริริาชการิแผ่นัดินัยุค์ดิจิท้ัลข้องปิริะเท้ศไท้ย”<https://dga.or.th/th/content/890/11677/>,	ส่บค์้นัเม่�อ	
	 22	มกริาค์ม	2564.
สำนัักงานัค์ณะกริริมการิพััฒนัาริะบบริาชการิ,	“ค์ู่ม่อการิปิริะเมินัสถิ่านัะข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐในัการิเปิ็นัริะบบริาชการิ	4.0”
	 <https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>,	ส่บค์้นัเม่�อ	22	มกริาค์ม	2564.
สำนัักงานัริัฐบาลอิเล็กท้ริอนัิกส์	(องค์์การิมหาชนั),	“มาตริฐานัเว็บไซต์ภิาค์ริัฐ	(Government	Website	Standard)	
	 Version	2.0”	<https://www.dga.or.th/th/profile/888/>,	ส่บค์้นัเม่�อ	22	มกริาค์ม	2564.
	 	 	 ,	“Open	Data	Handbook	(ฉบบัภิาษาไท้ย)”	<https://www.dga.or.th/th/content/890/877/>,	
	 ส่บค์้นัเม่�อ	22	มกริาค์ม	2564.
สำนัักปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส	สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.,	“ค์ู่ม่อการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานั
	 ข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐ	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564”	<https://itas.nacc.go.th/>,	ส่บค์้นัเม่�อ	15	กุมภิาพัันัธ์	
	 2564.	
	 	 	 ,	“ริายงานัผลการิปิริะเมินัค์ณุธริริมและค์วามโปิร่ิงใสในัการิดำเนิันังานัข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐ	2563”
	 <https://itas.nacc.go.th/>,	ส่บค์้นัเม่�อ	15	กุมภิาพัันัธ์	2564.
สำนัักพััฒนัาและส่งเสริิมธริริมาภิิบาล	สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.,	“แนัวท้างการิยกริะดับผลการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส
	 ในัการิดำเนิันังานัข้ององค์์กริปิกค์ริองส่วนัท้้องถิ่ิ�นั	ปิริะจำปีิงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2563”	<https://ggde.nacc.go.th/>,
	 ส่บค์้นัเม่�อ	15	กุมภิาพัันัธ์	2564.

อ่�นๆ
มหาวิท้ยาลัยธริริมศาสตริ์,	“ค์ู่ม่อการิปิริะเมินั	OIT	ปิี	2563	จำนัวนั	43	ข้้อ”,	(กริกฎาค์ม	2563).
มหาวิท้ยาลัยสงข้ลานัค์ริินัท้ริ์,	“ข้้อแนัะนัำเพั่�อเตริียมการิปิริะเมินั	ITA	ในัแบบ	OIT	ปิริะจำปิี	2564	(มุมมองท้ี�ปิริ้กษา)”,	
	 (เมษายนั	2564).
สำนัักปิริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปิริ่งใส	สำนัักงานั	ปิ.ปิ.ช.,	“แนัวท้างปิฏิิบัติสำหริับค์ณะท้ี�ปิริ้กษาการิปิริะเมินัค์ุณธริริมและ 
	 ค์วามโปิริ่งใสในัการิดำเนัินังานัข้องหนั่วยงานัภิาค์ริัฐ	ปิริะจำปิีงบปิริะมาณ	พั.ศ.	2564”		(ธันัวาค์ม	2563).
สำนักัส่งเสริมิและฝึ่กอบริม	มหาวทิ้ยาลยัเกษตริศาสตร์ิ	วทิ้ยาเข้ตกำแพังแสนั,	“เอกสาริปิริะกอบการิปิริะชมุชี�แจงการิปิริะเมินั 
	 ค์ณุธริริมและค์วามโปิร่ิงใสในัการิดำเนิันังานัข้องหน่ัวยงานัภิาค์รัิฐ	ปิริะจำปีิงบปิริะมาณพั.ศ.	2564”	(เมษายนั	2564).

...
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ภูำคผนวก : คำำาสั่่�งแต่่งต่่�งอนุกรรมิการฯ

 
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี          /2562 
เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ดานพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

 ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 51/2562 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562                        
ใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ดานพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการ
พัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุเปาประสงคตามท่ีกําหนดไว  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติวาดวยการแตงต้ังและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะบุคคล เพื่อชวยเหลือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่ไมใชการไตสวน พ.ศ. 2561 จึงแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ดานพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย

1.  ศาสตราจารย วุฒิสาร  ตันไชย     ประธานอนุกรรมการ 
2.  นายจิตติชัย  แสงทอง      อนุกรรมการ 
 ท่ีปรึกษาพิเศษดานการไตสวนและวินิจฉัยคดี 
 กรรมการ ป.ป.ช. (พลเอก บุณยวัจน  เครือหงส) 
3.  นายอุดมศักด์ิ  ดุลยประพันธ     อนุกรรมการ 
 ท่ีปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (พลเอก บุณยวัจน  เครือหงส) 
4.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.     อนุกรรมการ 

 หรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 (ท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล) 

5.  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    อนุกรรมการ 
6.  ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน    อนุกรรมการ 
7.  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ  อนุกรรมการ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8.  ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ท.     อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
10.  ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
11.  ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
12.  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท.นิวส จํากัด หรือผูแทน อนุกรรมการ 
13.  พลโท เถกิงศักด์ิ  เครือหงส     อนุกรรมการ 
14.  รองศาสตราจารย ศุภสวัสด์ิ  ชัชวาลย    อนุกรรมการ 
 

/15. นาย... 
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15.  นายเจริญรัตน  ชูติกาญจน     อนุกรรมการ 
16.  นายวรยุทธ  ชวยณรงค     อนุกรรมการ 
17.  นายกิตติ  ลิ้มพงษ      อนุกรรมการ 
18. ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
19. ผูอํานวยการสํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส หรือผูแทน อนุกรรมการ 
20. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
21. นางภัทริยา  เมฆวณิชย     ผูชวยเลขานุการ  
22. นางสุวิมล  สุจริต      ผูชวยเลขานุการ 

  โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
1. พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเทาทันตอสถานการณสําหรับใชในการ

สงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. กําหนดแนวทางและใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาล 

รวมท้ังยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใหผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  
3. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการยกระดับธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาล

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   5. พิจารณากําหนดแนวทาง และใหขอเสนอแนะ ในการจัดทําและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใชงบประมาณรายจายประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล รวมท้ัง
ติดตามและประเมินความคุมคาในการดําเนินงาน 
   6. รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานแกคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล 
   7. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

          สั่ง ณ วันท่ี          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 

พลตํารวจเอก  
(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

ภูำคผนวก : คำำาสั่่�งแต่่งต่่�งอนุกรรมิการฯ
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ภูำคผนวก : คำำาสั่่�งแต่่งต่่�งคำณะทิำางาน



150 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

ภูำคผนวก : คำำาสั่่�งแต่่งต่่�งคำณะทิำางาน



Guidelines for OIT 2022 151



152 ข้้อแนะนำการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำหรับองค์์กรปิกค์รองส่วนท้้องถิ่่�น ปิระจำปิีงบปิระมูาณ พ.ศ. 2565

Guidelines 
for OIT

ขอแนะนำการเปดเผยขอมูลสาธารณ
ะสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ

 พ
.ศ. 2565

สำนักพ
ัฒ
นาและสงเสริมธรรมาภิบาล

“เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได”

สํานักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
        เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
        โทร. 02-5284800 ตอ 7121, 7122, สายดวน ป.ป.ช. 1205
        สํานักงาน ป.ป.ช.


