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ค�ำน�ำ
		คู่่�มืื อ “แนวทางการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล สาธารณะขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น
เพื่่อ� ยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564” (Guidelines for OIT) จััดทำำ�ขึ้้น�
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้เข้้าใจถึึงหลัักการและความสำำ�คััญของ
การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ ตลอดจนเกิิดการปรัับกระบวนทััศน์์ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นไปสู่่�แนวคิิด “ยิ่่�งเปิิดเผย ยิ่่�งโปร่่งใส” (More Open, More Transparent) อัันจะเป็็น
กลไกสำำ�คััญประการหนึ่่�งในการส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลและพััฒนาระบบป้้องกัันการทุุจริิตขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งหมายให้้คู่่�มือื ฉบัับนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้โปร่่งใส เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชน รวมทั้้�งแนะนำำ�แนวทาง
ในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment หรืือ OIT)
ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล (ประกอบด้้วย ข้้อมููลพื้้�นฐาน การบริิหารงาน การบริิหารงบประมาณ
การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล และการส่่งเสริิมความโปร่่งใสในหน่่วยงาน) และตััวชี้้�วััดที่่� 10
การป้้องกัันการทุุจริิต (ประกอบด้้วย การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต และมาตรการภายใน
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต) ภายใต้้การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment หรืือ ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า คู่่�มืือฉบัับนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในการพััฒนาระบบป้้องกัันการทุุจริิตผ่่านกลไกการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ รวมถึึงส่่งผลต่่อ
การยกระดัับผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต่่อไป ทั้้�งนี้้� หากมีีข้้อบกพร่่อง
หรืือผิิดพลาดประการใด ต้้องขออภััยมา ณ โอกาสนี้้�
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Guidelines for OIT

5

หน้้า
7
ส่่วนที่่� 1 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
1.1 ทำำ�ไมองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้อง “เปิิดเผยข้้อมููลสู่่�สาธารณะ”		 7
1.2 “หลัักการพื้้�นฐาน” ในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครอง		 8
	ส่่วนท้้องถิ่่�น
1.3 สถานการณ์์การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะของท้้องถิ่่�นไทยกัับเป้้าหมาย
“ความโปร่่งใส” ที่่�ต้้องไปให้้ถึึง

FOR

8

ส่่วนที่่� 2 แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

11

ส่่วนที่่� 3 ข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำำ�หรัับองค์์กรปกครอง
	ส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA

16

ส่่วนที่่� 4 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ยอดเยี่่�ยมต่่อเนื่่�อง 3 ปีี

114

บรรณานุุกรม

116

2.1 ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT		
2.2 ประเด็็นปััญหาการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT
2.3 แนวทางการบริิหารจััดการเพื่่�อยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ		
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

GUIDELINES

11
12
12

16
3.1 ข้้อแนะนำำ�เชิิงเทคนิิคในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT
20
3.2 ข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามตััวชี้้�วััดของการประเมิิน ITA
20
		ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.1 	ข้้อมููลพื้้�นฐาน					 20
38
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.2 การบริิหารงาน
54
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.3 การบริิหารเงิินงบประมาณ
68
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.4 การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
76
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส
86
		ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต
86
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 10.1 การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต
108
			ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 10.2 มาตรการภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต

6

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่่วนที่่�

1

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ

1.1 ทำำ�ไมองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้อง “เปิิดเผยข้้อมููลสู่่�สาธารณะ”

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นหน่่วยงานของรััฐตามการจััดระเบีียบบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น1 มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบการจััดบริิการสาธารณะขั้้�นพื้้�นฐานให้้แก่่ประชาชนในแต่่ละท้้องถิ่่�น โดยมีีผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นและสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
ที่่�ได้้รับั เลืือกตั้้ง� จากประชาชนในท้้องถิ่่�นเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อการบริิหารงานภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย สามารถบริิหารการเงิิน
การคลัังและการพััสดุุ กำำ�หนดนโยบายของตนเอง มีีรายได้้ งบประมาณ และบุุคลากรของตนเอง รวมทั้้�งดำำ�เนิินกิิจกรรมสาธารณะ
ตามที่่�กฎหมายบััญญััติเิ พื่่�อประโยชน์์ของรััฐและของประชาชนในท้้องถิ่่�นโดยตรง ด้้วยลัักษณะการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับประชาชน ย่่อมก่่อให้้เกิิดความคาดหวัังต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
จากประชาชนในพื้้�นที่่� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจึึงมีีหน้้าที่่�สำำ�คััญในการสร้้างความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจจากประชาชนในพื้้�นที่่� โดยกลไกสำำ�คััญในการสร้้างความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
คืือ “การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร” เพื่่�อให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ
	รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา 41 (1) ได้้รับั รองให้้ “บุุคคลและชุุมชนย่่อมมีีสิทิ ธิิได้้รับั ทราบและเข้้าถึึงข้้อมููล
หรืือข่่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่่วยงานของรััฐตามที่่�กฎหมายบััญญััติ”ิ รวมถึึงในมาตรา 59 กำำ�หนดเป็็นหน้้าที่่�ของรััฐว่่า
“รััฐต้้องเปิิดเผยข้้อมููลหรืือข่่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่่วยงานของรััฐ ที่่�มิิใช่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงของรััฐ
หรืือเป็็นความลัับของทางราชการตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ และต้้องจััดให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลหรืือข่่าวสารดัังกล่่าวได้้โดยสะดวก”
และมาตรา 253 ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ดัังนี้้�
“ในการดำำ�เนิินงาน ให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สภาท้้องถิ่่น� และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่น� เปิิดเผยข้้อมููลและรายงานผล
การดำำ�เนิินงานให้้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้้�งมีีกลไกให้้ประชาชนในท้้องถิ่่�นมีีส่่วนร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�กฎหมายบััญญััติิ”
นอกจากนี้้� พระราชบััญญััติกิ ารบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิทัิ ลั พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ได้้กำำ�หนด
“ให้้หน่่วยงานของรััฐจััดทำำ�ข้้อมููลที่่ต้� อ้ งเปิิดเผยตามกฎหมายว่่าด้้วยข้้อมููลข่่าวสารของราชการในรููปแบบดิิจิิทััลต่่อสาธารณะ
โดยต้้องให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเสรีีโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และสามารถนำำ�ไปเผยแพร่่ ใช้้ประโยชน์์
หรืือพััฒนาบริิการและนวััตกรรมในรููปแบบต่่างๆ ได้้”
“การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร” จึึงเป็็นหน้้าที่่�พื้้�นฐานตามกฎหมายที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะต้้องดำำ�เนิินการ
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นในโลกปััจจุุบัันซึ่่�งเป็็นยุุคเทคโนโลยีีที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงต้้องเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารในช่่องทางต่่างๆ
ที่่�หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ทางเว็็บไซต์์ สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมให้้ประชาชนได้้ร่ว่ มตรวจสอบและแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น อัันจะก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจจากประชาชนในพื้้�นที่่�ต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยิ่่�งขึ้้�น
1

มาตรา 4 (3) ประกอบมาตรา 70 แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
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1.2 “หลัักการพื้้�นฐาน” การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

“ข้้อมููลข่่าวสารสาธารณะ” คืือ ข้้อมููลข่่าวสารของราชการที่่�เปิิดเผยเป็็นการทั่่�วไปโดยที่่ป� ระชาชนไม่่ต้้องร้้องขอ2
หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้อง “เปิิดเผยข้้อมููลเป็็นหลััก ปกปิิดเป็็นข้้อยกเว้้น” ซึ่่�งข้้อมููลข่่าวสาร
สาธารณะตามที่่�พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำำ�หนดไว้้ คืือ ข้้อมููลข่่าวสารที่่�หน่่วยงานต้้องนำำ�ไป
ลงพิิมพ์์ในราชกิิจจานุุเบกษา ตามมาตรา 7 เช่่น โครงสร้้าง อำำ�นาจหน้้าที่่� สถานที่่�ติิดต่่อ กฎ/ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
และข้้อมููลข่่าวสารที่่�หน่่วยงานของรััฐต้้องจััดให้้มีีไว้้เพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้ ตามมาตรา 9 เช่่น ผลการพิิจารณาที่่�มีีผล
โดยตรงต่่อเอกชน แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี คู่่�มืือหรืือคำำ�สั่่�งเกี่่�ยวกัับวิิธีีการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ เป็็นต้้น
จากคำำ�นิิ ย ามข้้ า งต้้ น สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น หลัั ก การสำำ�คัั ญ ว่่ า “องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น จะต้้ อ งเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
เป็็นปกติิ (default) ในรููปแบบที่่ป� ระชาชนสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องร้้องขอ (Open system, Open access)”
ซึ่่�งหลัักดัังกล่่าวเป็็นหนึ่่�งในหลัักการพััฒนาระบบราชการ 4.0 ที่่�มุ่่�งหมายให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีระบบราชการที่่�เปิิดกว้้าง
มีีความเปิิดเผยโปร่่งใสในการทำำ�งาน โดยบุุคคลภายนอกสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารและสามารถเข้้ามาตรวจสอบการทำำ�งาน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้3 นอกจากนี้้� ในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนั้้�น
ประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั เรื่่�อง มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐในรููปแบบข้้อมููลดิิจิทัิ ลั
ต่่อสาธารณะ ได้้กำำ�หนดนิิยามของ “ข้้อมููลเปิิดภาครััฐ” ว่่าเป็็นข้้อมููลที่่�หน่่วยงานของรััฐต้้องเปิิดเผยต่่อสาธารณะตามกฎหมาย
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการในรููปแบบข้้อมููลดิิจิทัิ ลั โดยจะต้้องเป็็นข้้อมููลที่่�ประชาชน “สามารถเข้้าถึึงและใช้้ได้้อย่่างเสรีี ไม่่จำำ�กัดั
แพลตฟอร์์ม ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย เผยแพร่่ ทำำ�ซ้ำำ�� หรืือใช้้ประโยชน์์ได้้โดยไม่่จำำ�กัดั วััตถุุประสงค์์”4 ซึ่่�งนัับเป็็นหลัักการพื้้�นฐานของ
การเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานของรััฐอีีกด้้วย
	ดัังนั้้�น การเปิิดเผยข้้อมููลข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในช่่องทางต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบน
เว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักการต่่างๆ ที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น รวมถึึงคุุณภาพของ
ข้้อมููลข่่าวสาร ความง่่ายและความสะดวกในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของประชาชนด้้วย เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะนั้้�น
จะสามารถก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชนได้้อย่่างแท้้จริิง
1.3 สถานการณ์์การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะของท้้องถิ่่�นไทย กัับเป้้าหมาย “ความโปร่่งใส” ที่่�ต้้องไปให้้ถึึง

	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้้กำำ�หนดให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีการพััฒนาและปรัับระบบ
การบริิหารจััดการให้้ไปสู่่�เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ คืือ “การเป็็นหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีความโปร่่งใส ปลอดจากการทุุจริิตและ
ประพฤติิมิิชอบ” ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เป็็นภาครััฐที่่�เปิิดกว้้าง มีีความเปิิดเผย โปร่่งใสในการทำำ�งาน
เปิิดโอกาสให้้บุุคคลภายนอกสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของทางราชการ มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบการทำำ�งานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ อาจกล่่าวได้้ว่่า กลไกสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไปสู่่�เป้้าหมาย “ความโปร่่งใส”ดัังกล่่าวคืือ “การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ”
สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ, ข้้อมููลข่่าวสารสาธารณะตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ซีี
แอนด์์เอ็็นบุ๊๊�ค, 2561) 6.
2

สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ, “คู่่�มืือการประเมิินสถานะของหน่่วยงานภาครััฐในการเป็็นระบบราชการ 4.0”
<https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>, สืืบค้้นเมื่่�อ 22 มกราคม 2564.
3

ข้้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล เรื่่�อง มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐ
ในรููปแบบข้้อมููลดิิจิิทััลต่่อสาธารณะ
4
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลไก “การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ” เพื่่�อสร้้างความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง คืือ
การประเมิิน “แบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment หรืือ OIT)”
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือของ “การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ” (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) อัันเป็็นมาตรการในการป้้องกัันการทุุจริิตเชิิงรุุกที่่�มุ่่�งหมายให้้หน่่วยงานภาครััฐ
ทุุกแห่่ง มีีการพััฒนาและยกระดัับการบริิการจััดการให้้เป็็นไปอย่่างมีีธรรมาภิิบาล มีีคุุณธรรมและความโปร่่งใส และปราศจาก
การทุุจริิต โดยประเมิินใน 10 ตััวชี้้�วััด ผ่่าน 3 เครื่่�องมืือสำำ�คััญ ได้้แก่่ แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน แบบวััด
การรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียภายนอก และแบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ โดยแผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็น
การต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ได้้กำำ�หนดเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญ คืือ ร้้อยละ 80 ของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้ารัับ
การประเมิิน ITA ต้้องมีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์ที่่� 85 คะแนนขึ้้�นไปในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และภายในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2580 หน่่วยงานภาครััฐทุุกแห่่งที่่�เข้้ารัับการประเมิิน ITA ต้้องมีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์ที่่� 90 คะแนนขึ้้�นไป
จากผลการประเมิิน ITA ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 พบว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีผลการประเมิิน
ITA ในภาพรวม ดัังนี้้�

ปีี พ.ศ. ที่่�ประเมิิน

จำำ�นวน อปท. ที่่ผ่� ่านเกณฑ์์

ผลคะแนน ITA

ผ่่านเกณฑ์์จริิง

เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

คะแนนเฉลี่่�ย

2561

ร้้อยละ 7.54

ร้้อยละ 20

61.11

2562

ร้้อยละ 8.05

ร้้อยละ 35

69.48

2563

ร้้อยละ 10.35

ร้้อยละ 50

71.20

เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

85 คะแนน

แม้้ว่า่ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะมีีแนวโน้้มของผลการประเมิิน ITA ทั้้�งจำำ�นวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ผ่่านเกณฑ์์
และคะแนนเฉลี่่�ยในภาพรวมดีีขึ้้�นในทุุก ปีีที่่�มีีก ารประเมิิ น แต่่ ผลคะแนนดัั งกล่่ า วยัั งห่่ า งไกลจากเป้้ า หมายและตัั วชี้้� วััด
ตามแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิฯ ด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
ในส่่วนของประเด็็นการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามเครื่่�องมืือ “แบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ” (Open Data
Integrity and Transparency Assessment) หรืือ แบบวััด OIT การประเมิิน ITA ได้้วางหลัักเกณฑ์์การประเมิินเกี่่�ยวกัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะให้้มีีความสอดคล้้องตามเจตนารมณ์์ของรััฐธรรมนููญ กฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยพิิจารณาจากการตรวจสอบระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ควบคู่่�ไปกัับความสะดวกของประชาชน
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารสาธารณะนั้้�น ผ่่านทางเว็็บไซต์์ทางการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น อัันประกอบด้้วย 2 ตััวชี้้�วััด
(ตััวชี้้�วััดละ 100 คะแนน) ได้้แก่่
- ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล (ประกอบด้้วย ข้้อมููลพื้้�นฐาน การบริิหารงาน การบริิหารงบประมาณ การบริิหาร
และพััฒนาทรััพยากรบุุคคล และการส่่งเสริิมความโปร่่งใสในหน่่วยงาน)
- ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต (ประกอบด้้วย การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต และมาตรการภายใน
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต)

Guidelines for OIT
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โดยเมื่่�อพิิจารณาผลการประเมิิน ITA ตามแบบวััด OIT ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563 ปรากฏรายละเอีียดคะแนน OIT เฉลี่่�ยในภาพรวม ดัังนี้้�

ปีีที่่�ประเมิิน

คะแนนเฉลี่่�ยของเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT ของ อปท.
ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต

พ.ศ. 2561

72.90

57.83

พ.ศ. 2562

61.32

44.81

พ.ศ. 2563

61.77

45.35

จากข้้อมููลดัังกล่่าว สะท้้อนให้้เห็็นว่่า สถานการณ์์การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอยู่่�ในระดัับที่่�
ต้้องได้้รับั การพััฒนาและให้้ความสำำ�คััญอย่่างเร่่งด่่วน โดยไม่่มีปีี ใี ดเลยที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีผลคะแนนเฉลี่่�ยตามตััวชี้้วั� ดั
ของการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะผ่่านเกณฑ์์ (85 คะแนนขึ้้�นไป) ดัังนั้้�น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญ
กัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ เร่่งปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับหน่่วยงานไปสู่่�เป้้าหมาย “ความโปร่่งใส”
เปิิดกว้้างให้้ทุุกภาคส่่วนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้อย่่างสะดวก เพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม
ในการดำำ�เนิินงาน และการตรวจสอบจากประชาชนในพื้้�นที่่� ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายต่่อไป

...
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่่วนที่่�

2

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วในส่่วนที่่� 1 ว่่าองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
ให้้ประชาชนได้้รัับทราบ แต่่จากผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment) หรืือการประเมิิน ITA ในเครื่่�องมืือ “แบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ” (Open Data
Integrity and Transparency Assessment) หรืือแบบวััด OIT ซึ่่�งถืือเป็็นกลไกสำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะโดยการประเมิินระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
กลัับสะท้้อนให้้เห็็นว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจำำ�เป็็นต้้องยกระดัับสถานะการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะอย่่างเร่่งด่่วน ดัังนั้้�น
ในส่่วนที่่� 2 นี้้� จึึงเป็็นการนำำ�เสนอแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โดยกล่่าวถึึงประเด็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามแบบวััด OIT
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่่ามีีปััจจััยใดที่่�ควรจะต้้องปรัับปรุุงพััฒนาและเร่่งดำำ�เนิินการให้้เกิิดความสมบููรณ์์ รวมทั้้�งนำำ�เสนอ
แนวทางในการบริิหารจััดการเพื่่�อยกระดัับสถานะการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
โดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดความเหมาะสมตามขนาด ศัักยภาพ และทรััพยากรในแต่่ละแห่่ง
2.1 ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT

แบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรืือแบบวััด OIT
เป็็นการตรวจสอบระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นบนหน้้าเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ตามองค์์ประกอบข้้อมููลที่่�กำำ�หนด ควบคู่่�ไปกัับความสะดวกของประชาชนทั่่�วไปที่่�จะสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้โดยง่่าย
จากหน้้าเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยมีีคณะที่่�ปรึึกษาการประเมิิน ITA ในฐานะผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นผู้้�ตรวจสอบข้้อมููล
และให้้คะแนน พร้้อมข้้อเสนอแนะตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินที่่�กำำ�หนดใน 2 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
- ตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� 9 การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล เป็็ นตัั วชี้้� วััดที่่�มีี วััตถุุ ประสงค์์ เพื่่�อประเมิิ นการเผยแพร่่ ข้้อมูู ลที่่�เป็็ นปัั จจุุ บััน
บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููลต่่าง ๆ ให้้สาธารณชนได้้รับั ทราบ ใน 5 ประเด็็น คืือ ข้้อมููลพื้้�นฐาน
การบริิหารงาน การบริิหารเงิินงบประมาณ การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล และการส่่งเสริิมความโปร่่งใสในหน่่วยงาน
ซึ่่�งการเผยแพร่่ข้้อมููลในประเด็็นข้้างต้้น แสดงถึึงความโปร่่งใสในการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
- ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน
บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อเปิิดเผยการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ ใน 2 ประเด็็น คืือ
การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต และมาตรฐานภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต ซึ่่�งการเผยแพร่่ข้อ้ มููลในประเด็็นข้้างต้้นแสดงถึึง
การให้้ความสำำ�คััญต่่อผลการประเมิิน ITA เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใสภายในหน่่วยงานขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และมีีการกำำ�กัับติิดตาม การนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม
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2.2 ประเด็็นปััญหาการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT

การประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบประเด็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามแบบวััด OIT สรุุปได้้ดัังนี้้�5
1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเปิิดเผยข้้อมููลไม่่ถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด กล่่าวคืือ เปิิดเผยข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน
และไม่่สอดคล้้องตามองค์์ประกอบด้้านข้้อมููลในแต่่ละข้้อคำำ�ถามที่่�กำำ�หนด โดยเกิิดจากการที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังขาด
การบริิหารจััดการการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงขาดการตรวจสอบกลั่่�นกรองข้้อมููล
โดยผู้้�บริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นก่่อนตอบแบบวััด OIT
2. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้อยู่่�บนเว็็บไซต์์หลััก กล่่าวคืือ ตอบแบบวััด OIT โดยใช้้ URL
ของเว็็บไซต์์อื่่�นที่่�ไม่่ได้้เปิิดเผยหรืือเชื่่�อมโยงได้้จากเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยอาจเกิิดจากความเข้้าใจผิิด
ในหลัักเกณฑ์์การประเมิิน หรืือเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีขนาดพื้้�นที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลและ
ให้้บริิการผ่่านทางระบบสารสนเทศ
3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีปััญหาด้้านเทคนิิคในการเปิิดเผยข้้อมููล กล่่าวคืือ URL ที่่�ใช้้ในการตอบแบบวััด OIT
มีีความขััดข้้องในการเข้้าถึึงข้้อมููล ทำำ�ให้้ที่่�ปรึึกษาไม่่สามารถทำำ�การตรวจประเมิินได้้ ซึ่่�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจำำ�เป็็นต้้องมีี
การตรวจสอบการเข้้าถึึงข้้อมููลก่่อนส่่งคำำ�ตอบ และต้้องคงไว้้ซึ่่�งสภาพของข้้อมููลและ URL จนกว่่าจะได้้มีีการตรวจประเมิิน
เรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้�อาจเกิิดจากการขาดทรััพยากรในด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อาทิิ บุุคลากร งบประมาณ ในการบริิหารจััดการ
ระบบสารสนเทศของตนเอง รวมถึึงปััญหาการดููแลและบริิหารจััดการระบบสารสนเทศของผู้้�รัับผิิดชอบเว็็บไซต์์ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
การขััดข้้องของเว็็บไซต์์องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
4. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นขาดความรัับผิิดชอบในกระบวนการประเมิิน กล่่าวคืือ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไม่่ส่่งข้้อมููลหรืือไม่่มีีข้้อมููลในการตอบแบบวััด OIT ไม่่มีีการมอบหมายงานอย่่างชััดเจน หรืือขาดผู้้�รัับผิิดชอบในกระบวนการ
ประเมิิน ส่่งผลให้้ดำำ�เนิินการได้้ไม่่ถููกต้้องตามขั้้�นตอนและไม่่ได้้คะแนนในข้้อนั้้�นๆ
2.3 แนวทางการบริิหารจััดการเพื่่�อยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

การดำำ�เนิินการในระดัับนโยบาย องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นต้้องกำำ�กัับติิดตามให้้ทุกุ ส่่วนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีหน้้าที่่�ในการให้้บริิการประชาชน
หรืือมีีการดำำ�เนิินงานอัันเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลข่่าวสารสาธารณะที่่�ประชาชนควรได้้รัับทราบ ดำำ�เนิินการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล
บนหน้้าเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เป็็นปััจจุุบัันครบถ้้วน ตามกฎหมาย ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์และมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด เพื่่�อความโปร่่งใสและประโยชน์์ของประชาชนเป็็นหลััก
2. พััฒนาและยกระดัับการให้้บริิการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เท่่าทัันต่่อสถานการณ์์และความเปลี่่�ยนแปลง
ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อปััญหาและความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว ตลอดจนสร้้าง
ความโปร่่งใสและความเสมอภาคในการให้้บริิการ มีีการลดการใช้้ดุลุ พิินิจิ ของเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจ
จากประชาชนในพื้้�นที่่� เช่่น มีีระบบการให้้บริิการออนไลน์์ หรืือ E-service บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยต้้องมีี
การประชาสััมพัันธ์์ช่่องทางการขอรัับบริิการออนไลน์์ให้้ประชาชนได้้รัับทราบอย่่างกว้้างขวาง
3. พััฒนาเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีความพร้้อมทั้้�งในแง่่ของระบบที่่�ทัันสมััย บุุคลากรที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ และงบประมาณที่่�เพีียงพอต่่อการบริิหารจััดการ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการให้้บริิการสาธารณะและการเผยแพร่่ข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�มีีความรวดเร็็วและเป็็นปััจจุุบััน โดยเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะต้้องมีีขนาดพื้้�นที่่�ที่่�เพีียงพอต่่อการ
เปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะและการให้้บริิการประชาชนจำำ�นวนมากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สำำ�นัักประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส สำำ�นัักงาน ป.ป.ช., “รายงานผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ 2563” < https://itas.nacc.go.th/>, สืืบค้้นเมื่่�อ 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
5
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำำ�เนิินการในทางปฏิิบััติิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการดัังนี้้�
ล�ำดับ

การดำำ�เนิินการ

เครื่่�องมืือ/แหล่่งข้้อมููล

1

ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น/บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้อง
ศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจในการประเมิิน ITA ได้้แก่่ ITA คืืออะไร
ความสำำ�คััญของการประเมิิน ประโยชน์์ของการประเมิิน ITA และ
เกณฑ์์การประเมิิน

• ศึึกษาข้้ อ มูู ล จากคู่่�มืื อ การ
ประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ สำำ�นัักงาน
ป.ป.ช. https://itas.nacc.go.th
• สอบถามข้้อมููลการประเมิิน ITA
ได้้ที่่� Line @ITAS

2

นายกองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่�น ควรแต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ�งาน/
คณะกรรมการเพื่่�อสนัับสนุุนการยกระดัับผลการประเมิิน ITA
โดยคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการดัังกล่่าวต้้องมาจากผู้้�แทนกอง/
สำำ�นัั ก/หน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องที่่�มีี ความสำำ�คัั ญในการขัั บเคลื่่�อน
การดำำ�เนิิ น งานด้้ า นคุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใสขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้านต่่างๆ เช่่น การคลััง กฎหมาย นโยบาย
และแผน ทรััพยากรบุุคคล ผู้้�ดููแลเว็็บไซต์์ (Admin)

ตัั ว อย่่ า งคำำ�สั่่�งแต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ�งาน/
คณะกรรมการสนัับสนุุนการประเมิิน ITA
โปรดดููรายละเอีียดจากตััวอย่่างคำำ�สั่่�งแต่่ง
ตั้้�งคณะทำำ�งานท้้ายตารางนี้้�

3

ประชุุ ม คณะทำำ�งานฯ โดยนำำ�ผลคะแนนการประเมิิ น ในปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิิจารณาวิิเคราะห์์หาข้้อบกพร่่อง
จากการทำำ�งานในปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา และร่่วมกัันกำำ�หนด
แนวทางในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับ/ปรัับปรุุง/พััฒนาการ
ดำำ�เนิิ น งานโดยใช้้ คู่่�มืื อ แนวทางการดำำ�เนิิ น งานขององค์์ ก ร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ภายในและภายนอก : IIT & EIT) นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กำำ�หนด
มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบ/วิิธีีการปฏิิบััติิงาน/แนวทาง
ในการกำำ�กัับดููแลและรายงานผลการดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นรููปธรรม
(o42) ทั้้�งนี้้�คณะทำำ�งาน/คณะกรรมการฯ ควรประชุุมอย่่างน้้อย
3 ระยะ ดัังนี้้�
• การเตรีี ย มการ/กำำ�หนดแนวทางในการยกระดัั บ ฯ
(ก่่อนการประเมิิน)
• ติิดตามการดำำ�เนิินงาน (ระหว่่างการประเมิิน)
• รายงานผลการดำำ�เนิิ น งาน/ปัั ญ หาและอุุ ป สรรค
ในการดำำ�เนิินการ (หลัังการประเมิิน)

• ผลคะแนน ITA ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
• คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อยกระดัับ
ผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (แบบวัั ด การรัั บ รู้้�ของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายในและภายนอก : IIT
ตััวชี้้�วััดที่่� 1-5 & EIT ตััวชี้้�วััดที่่� 6-8)

• คู่่�มืื อ แ น ว ท า ง ย ก ร ะ ดัั บ
ธรรมาภิิ บ าลสำำ�หรัั บ องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น https://ggde.nacc.go.th
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ตััวอย่่างคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการสนัับสนุุนการประเมิิน ITA

-ตััวอย่่าง-

คำำ�สั่่�งองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด/เทศบาล/องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
ที่่� .........../2564
เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการ6
เพื่่�อสนัับสนุุนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของ...(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)...
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ....
----------------------------------------ตามที่่�คณะรััฐมนตรีี ในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม 2561 ได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้หน่่วยงานภาครััฐทุุกหน่่วยงาน
ให้้ความร่่วมมืือและเข้้าร่่วมการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้้แนวทางและเครื่่�องมืือการประเมิินตามที่่�สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. กำำ�หนด ประกอบกัับแผนแม่่บทภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็นการต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้้กำำ�หนดให้้การประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้วั� ดั ของแผนย่่อยการป้้องกัันการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ
โดยในระยะแรกได้้กำำ�หนดให้้ภายในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วมการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 จะต้้องได้้คะแนน 85 คะแนนขึ้้�นไป นั้้�น
ฉะนั้้�น ...(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)... จึึงเห็็นความสำำ�คััญของการประเมิินฯ ดัังกล่่าว เปรีียบเสมืือนเครื่่�องมืือ
ตรวจสุุขภาพองค์์กรประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้ทราบถึึงสถานะและปััญหาการดำำ�เนิินงานด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กร
ซึ่่�งจะช่่ ว ยให้้ สามารถนำำ�ไปใช้้ ในการปรัั บปรุุ งพัั ฒนาองค์์ ก รให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภาพในการปฏิิ บัั ติิ ง าน การให้้ บริิ ก ารสามารถ
อำำ�นวยความสะดวก และตอบสนองต่่อประชาชนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายกัับกระทรวงมหาดไทย กรมส่่งเสริิม
การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และจัังหวััด จึึงแต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งาน/คณะกรรมการเพื่่�อสนัับสนุุนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของ..... (ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)..... ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยมีีองค์์ประกอบคณะทำำ�งาน/
คณะกรรมการ และอำำ�นาจและหน้้าที่่� ดัังนี้้�
องค์์ประกอบ7
1) นายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น				
ประธานคณะทำำ�งาน
2) รองนายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น				
รองประธานคณะทำำ�งาน
		 ตามที่่�นายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมอบหมาย			
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถปรัับเปลี่่�ยนโดยจะใช้้ คำำ�ว่่า “คณะทำำ�งาน” หรืือ “คณะกรรมการ” หรืือคณะบุุคคลที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�น
ก็็ได้้ตามความเหมาะสมของแต่่ละแห่่ง
7
จำำ�นวนองค์์ประกอบของคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการสามารถปรัับปรุุงได้้ตามความเหมาะสมขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบท ขนาด อััตรากำำ�ลััง และ
ศัักยภาพขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแต่่ละแห่่ง
6

14

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) ปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น				
คณะทำำ�งาน
4)	ผู้้�อำำ�นวยการกอง/สำำ�นััก ทุุกคน				
คณะทำำ�งาน
5) 	หััวหน้้าสำำ�นัักงานปลััด				
คณะทำำ�งานและเลขานุุการ
8
9
6) เจ้้าหน้้าที่่� ในสัังกััดสำำ�นัักงานปลััด/กอง/สำำ�นััก สัังกััดละ 1 คน 	ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
		 ตามที่่�นายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมอบหมาย
อำำ�นาจและหน้้าที่่10�
(1)	วิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา เพื่่�อพิิจารณาหาจุุดบกพร่่องและแนวทางการแก้้ไข
		 และพััฒนาผลคะแนนการประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2)	ศึึกษากรอบแนวทางการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปฏิิทิินการประเมิิน ITA เพื่่�อนำำ�มา
		กำำ�หนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้้�งแผนงานเพื่่�อยกระดัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
(3)	ดำำ�เนิินการกำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดัับผลคะแนนการประเมิิน ITA
		 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดัังนี้้�
			 3.(1) ก่่อนการประเมิิน เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการประเมิิน
			 3.(2) ระหว่่างการประเมิิน เพื่่�อติิดตาม/แก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิิน
			 3.(3) หลัังการประเมิิน เพื่่�อสรุุปผลพร้้อมทั้้�งปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
			 3.(4) ประกาศผลคะแนนการประเมิิน ITA อย่่างเป็็นทางการ เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อบกพร่่องและกำำ�หนดแนวทาง/
			
แผนงานเพื่่�อพััฒนา/รัักษาระดัับผลคะแนนการประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณต่่อไป
(4) มอบหมายหน่่วยงานและบุุคลากรดำำ�เนิินการสนัับสนุุนการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตาม
		 กรอบเวลาปฏิิทิินที่่�สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. กำำ�หนด
(5) เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินการของคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการฯ ผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
(6)	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามที่่�คณะทำำ�งาน/คณะกรรมการฯ มอบหมาย
		 โดยให้้คณะทำำ�งาน/คณะกรรมการ มีีวาระตั้้�งแต่่วัันที่่�คำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งเป็็นต้้นไป จนถึึง...11
		ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่บััดนี้้�เป็็นต้้นไป
				
					สั่่�ง ณ วัันที่่�
						
					
เปิิดเผย โปร่่งใส
									
(นายเปิิดเผย โปร่่งใส)
		
							
นายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

...

เจ้้าหน้้าที่่�ในสัังกััดต้้องมีีความสามารถประสานงานและเป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการเพื่่�อรวบรวมข้้อมููลเอกสารต่่าง ๆ ตามหลัักเกณฑ์์องค์์ประกอบ
ข้้อมููลแต่่ละข้้อคำำ�ถาม o1-o43 จากต้้นสัังกััดของตนได้้ เช่่น ข้้อ o10 แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
เป็็นคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการ ซึ่่�งอาจจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบด้้านแผนจะต้้องนำำ�เอกสารตามองค์์ประกอบหลัักเกณฑ์์นำำ�ขึ้้�นเว็็บไซต์์ หรืือนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการพิิจารณาเห็็นชอบนำำ�ไปเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป
8

9

จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และจะระบุุเป็็นชื่่�อและตำำ�แหน่่งหรืือไม่่ก็็ได้้

อำำ�นาจและหน้้าที่่�สามารถปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมได้้ตามความเหมาะสม ให้้เกิิดความชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพในการขัับเคลื่่�อนการประเมิิน ITA
ภายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแต่่ละแห่่ง
10

วาระของคณะทำำ�งาน/คณะกรรมการสามารถปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามความเหมาะสม อาจกำำ�หนดช่่วงเวลา หรืือไม่่กำำ�หนดช่่วงเวลา
ก็็ได้้ หากไม่่กำำ�หนดระยะเวลาก็็ไม่่ต้้องระบุุปีีงบประมาณ ในที่่�เรื่่�องคำำ�สั่่�ง
11

Guidelines for OIT
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ส่่วนที่่�

3

ข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA
	ส่่วนที่่� 3 เป็็นข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะเพื่่�อยกระดัับความโปร่่งใสในท้้องถิ่่�น โดยมีีข้อ้ แนะนำำ�ในการบริิหาร
จััดการ ข้้อแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับเทคนิิค และข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามตััวชี้้วั� ดั ที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล และตััวชี้้วั� ดั ที่่� 10
การป้้องกัันการทุุจริิต ตามแบบวััด OIT ของการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำำ�หรัับองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนาและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน ตลอดจน ได้้รัับทราบข้้อควรปฏิิบััติิและข้้อควรระวัังในการเปิิดเผยข้้อมููลในทั้้�งสอง
ตััวชี้้�วััดดัังกล่่าว ตั้้�งแต่่ข้้อคำำ�ถาม O1 ถึึง O43 โดยหวัังว่่าจะเป็็นตััวช่่วยที่่�ทำำ�ให้้การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นเรื่่�องที่่�ง่่ายขึ้้�น อัันจะส่่งผลดีีต่่อการยกระดัับผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งพััฒนา
ระบบการบริิหารจััดการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้บรรลุุเป้้าหมายการเป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีความโปร่่งใส
ต่่อไป
อย่่างไรก็็ดีี ข้้อแนะนำำ�ฯ ในส่่วนที่่� 3 นี้้� ไม่่ได้้ผูกู พัันหรืือผููกมััดให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องดำำ�เนิินการตาม รููปแบบ
ที่่�นำำ�เสนอ แต่่อย่่างใด องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางในการจััดทำำ�ข้้อมููลและเปิิดเผยข้้อมููล
ตามตััวชี้้�วััดที่่� 9 และตััวชี้้�วััดที่่� 10 ในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�เหมาะสมและครอบคลุุมตามหลัักเกณฑ์์การประเมิิน ITA แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องมีี
การเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้้า “เว็็บไซต์์หลััก” ของหน่่วยงาน โดยที่่�ระบุุ URL คำำ�ตอบที่่�แสดงตำำ�แหน่่งของข้้อมููลที่่� “ประชาชนทั่่�วไป
สามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ โ ดยง่่ า ย” และการแสดงข้้ อมูู ลดัั งกล่่ า วจะต้้ องมีี “องค์์ ป ระกอบด้้ า นข้้ อ มูู ล ถูู ก ต้้ อ งและครบถ้้ ว น”
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ข้้อคำำ�ถาม OIT กำำ�หนด
3.1 ข้้อแนะนำำ�เชิิงเทคนิิคในการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามแบบวััด OIT

1. ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่น� ต้้องพิิจารณากลั่่�นกรองข้้อมููลการตอบแบบวััด OIT ที่่� Admin ของหน่่วยงานได้้บันั ทึึกไว้้ในระบบ
ITAS ก่่อนทำำ�การอนุุมัติั ิ โดยผู้้�บริิหารควรมอบหมายให้้ปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่ต่ำำ��กว่่าผู้้�อำำ�นวยการ
กอง/สำำ�นััก เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการกลั่่�นกรองข้้อมููลและอนุุมััติิในระบบ ITAS
2. กรณีีผู้้�อนุุมััติิได้้ส่่งข้้อมููลผ่่านระบบ ITAS แล้้ว หากพบว่่าไม่่ถููกต้้อง หรืือต้้องการปรัับปรุุงข้้อมููล ผู้้�อนุุมััติิสามารถ
เข้้าไปยกเลิิกเพื่่�อแก้้ไขก่่อนสิ้้�นสุุดการประเมิิน OIT ได้้ (ภายในวัันที่่� 30 เมษายน 2564) หากเลยกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว จะไม่่
สามารถแก้้ไขใดๆ ได้้
3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องรัักษาและคงสภาพการเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกรอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้สาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกช่่วงเวลา เพื่่�อให้้คณะที่่�ปรึึกษาสามารถตรวจประเมิินได้้ตลอดระยะเวลา
ของการประเมิิน ITA หากเกิิดเหตุุจำำ�เป็็นทางเทคนิิคทำำ�ให้้เว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้ชั่่�วคราว
หรืือเว็็บไซต์์ล่่ม องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะต้้องประสานแจ้้งที่่�ปรึึกษาและดำำ�เนิินการแก้้ไขให้้สามารถเข้้าถึึงได้้โดยเร็็ว
หรืือภายใน 5 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากคณะที่่�ปรึึกษาการประเมิิน

16

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. แนะนำำ�การตอบแบบวััด OIT ในระบบ ITAS
		
4.1 ต้้องระบุุข้้อมููลการตอบแบบวััด OIT ให้้ครบถ้้วนทั้้�ง 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ระบุุว่่า
“มีี” หรืือ “ไม่่มีี”
การเปิิดเผยข้้อมููล

ระบุุ
“URL คำำ�ตอบ”

ระบุุ
“คำำ�อธิิบายเพิ่่ม� เติิม”
ประกอบคำำ�ตอบ

		
			ส่่วนที่่� 1 ระบุุว่่า “มีี” หรืือ “ไม่่มีี” การเปิิดเผยข้้อมููลในข้้อคำำ�ถามนั้้�นๆ
			ส่่วนที่่� 2 ระบุุ “URL คำำ�ตอบ” เพื่่�อเชื่่�อมโยงไปสู่่�แหล่่งที่่�อยู่่�ของข้้อมููล ที่่�เปิิดเผยตามข้้อคำำ�ถามนั้้�นๆ
			ส่่วนที่่� 3 ระบุุ “คำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมประกอบคำำ�ตอบ” องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถระบุุคำำ�
อธิิบายเพิ่่�มเติิมได้้ในทุุกข้้อคำำ�ถาม เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนของข้้อมููลและขั้้�นตอนการเข้้าถึึงข้้อมููลมากยิ่่�งขึ้้�น
		4.2 ต้้องเป็็นการเปิิดเผยข้้อมููลบน “เว็็บไซต์์หลััก” ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเท่่านั้้�น กล่่าวคืือ URL
คำำ�ตอบ ต้้องแสดงให้้เห็็นว่่ามีีความเชื่่�อมโยงกัับเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน ดัังนั้้�น การตอบด้้วย URL ของ google drive
ที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ไปฝากไฟล์์ข้้อมููลไว้้เพื่่�อนำำ�มาตอบแบบวััด OIT ย่่อมไม่่ใช่่ URL ของเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		4.3 ต้้องอธิิบายให้้ชัดั เจนว่่า ข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผยอยู่่�ในตำำ�แหน่่งใดบนเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และต้้องคำำ�นึึงถึึงว่่า “ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างไรจากหน้้าเว็็บไซต์์หลััก” ดัังนั้้�น การตอบด้้วย URL ที่่�เป็็นไฟล์์
เอกสารของข้้อมููลโดยตรงเพีียง URL เดีียว ย่่อมไม่่อาจสื่่�อให้้เห็็นได้้ว่่า ไฟล์์ดัังกล่่าวอยู่่�ในตำำ�แหน่่งใดบนเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น อีีกทั้้�งประชาชนทั่่�วไปก็็ไม่่สามารถเข้้าถึึงไฟล์์ดังั กล่่าวได้้เช่่นเดีียวกััน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องระบุุคำำ�ตอบหลายๆ URL เพื่่�อแสดงขั้้�นตอนในการเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ชััดเจน
		ทั้้�งนี้้� ในแต่่ละข้้อคำำ�ถาม สามารถระบุุ “URL คำำ�ตอบ” ได้้ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนคำำ�ตอบ ดัังนั้้�น องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นควรตอบข้้อคำำ�ถาม OIT ด้้วยการระบุุข้้อมููลและขั้้�นตอนการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�มากกว่่า 1 URL เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�แสดงมีี
ความครบถ้้วนสมบููรณ์์ตามองค์์ประกอบด้้านข้้อมููล และแสดงให้้เห็็นถึึงขั้้น� ตอนในการเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�นอย่่างชััดเจน ยกตััวอย่่างเช่่น
		
กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการดำำ�เนิินการในข้้อคำำ�ถามนั้้�นมากกว่่า 1 อย่่าง เช่่น มีีการจััดทำำ�เอกสารข้้อมููลไว้้
ในหลายรููปแบบ หรืือมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมในข้้อคำำ�ถามนั้้�นหลายกิิจกรรม องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถตอบด้้วย URL
ที่่�แสดงข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถามดัังกล่่าวมากกว่่า 1 URL ก็็ได้้
		
กรณีีการตอบข้้อคำำ�ถามที่่�มีีการเข้้าถึึงข้้อมููลหลายขั้้�นตอน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรแสดงคำำ�ตอบ
ด้้วย URL ในทุุกขั้้�นตอนของหน้้าเว็็บไซต์์ โดยไล่่เรีียงตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนการเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�น กล่่าวคืือ ตั้้�งแต่่ URL แรกที่่�แสดง
ตำำ�แหน่่งของข้้อมููลนั้้�น จนกระทั่่�งถึึง URL ของไฟล์์เอกสารนั้้�น (ต้้องตอบทุุกขั้้�นตอน ห้้ามตอบเพีียง URL เดีียวที่่�เป็็นการเข้้าถึึง
ไฟล์์เอกสารนั้้�นโดยตรง เนื่่�องจาก URL ดัังกล่่าวไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ประชาชนสามารถเข้้าถึึงไฟล์์เอกสารนั้้�นจากหน้้าเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้อย่่างไร) ดัังจะขออธิิบายด้้วยการยกตััวอย่่างการตอบคำำ�ตามข้้อ O31 ข้้อมููลเชิิงสถิิตเรื่่�องร้้องเรีียน
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ซึ่่�งควรตอบอย่่างน้้อยด้้วย 3 URL ตามรููปภาพด้้านล่่างนี้้�
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URL ที่่� 1

URL ที่่� 2

URL ที่่� 3

พ.ศ. 2562

2564
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		4.4 กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ไม่่สามารถเปิิดเผยข้้อมููลใดได้้ เนื่่อ� งจากมีีข้้อจำำ�กัดั หรืือเหตุุผลความจำำ�เป็็น
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเผยแพร่่ข้้อมููลตามองค์์ประกอบข้้อมููลที่่�กำำ�หนดได้้ ให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอธิิบายเหตุุผลความจำำ�เป็็น
มาอย่่างละเอีียด หรืือระบุุเหตุุผลด้้านกฎหมาย หรืือข้้อจำำ�กััดอัันสุุดวิิสััย ลงในช่่อง “คำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม” ประกอบคำำ�ตอบ
		4.5 กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ไม่่สามารถดำำ�เนิินการหรืือจััดกิิจกรรม โครงการ ฝึึกอบรม ประชุุม สััมมนา
หรืือ ศึึกษาดููงานตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในแบบวััด OIT อัันเนื่่�องมาจากมติิคณะรััฐมนตรีี หรืือคำำ�สั่่�งจัังหวััด หรืือคำำ�สั่่�ง
ของแต่่ละส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องระบุุเหตุุผลที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการตามประเด็็นการประเมิินที่่�กำำ�หนด
รวมถึึงระบุุคำำ�สั่่�ง หรืือประกาศ หรืือมาตรการที่่�ส่่งผลให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ไว้้ในช่่อง “คำำ�อธิิบาย
เพิ่่�มเติิม” ประกอบคำำ�ตอบ โดยไม่่ต้้องเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวต่่อสาธารณะทางเว็็บไซต์์ โดยหากคณะที่่�ปรึึกษาพิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่า มีีเหตุุผลอัันน่่าเชื่่�อถืือได้้ จะไม่่นำำ�ประเด็็นการประเมิินนั้้�นมาคิิดคะแนน เช่่น กรณีีไม่่สามารถดำำ�เนิินโครงการ/กิิจกรรมได้้
อัันเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 เป็็นต้้น
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3.2 ข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะตามตััวชี้้วั� ัดของการประเมิิน ITA

ตััวชี้้�วััดที่่� 9 : การเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.1 ข้้อมููลพื้้�นฐาน
ข้้อมููลพื้้�นฐาน
ข้้อ
O1

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

โครงสร้้าง

๐ แสดงแผนผัังแสดงโครงสร้้างการแบ่่งส่่วนราชการของหน่่วยงาน
๐ แสดงตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ และการแบ่่งส่่วนงานภายใน เช่่น สำำ�นััก กอง
ศููนย์์ ฝ่่าย ส่่วน กลุ่่�ม เป็็นต้้น
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

รููปแบบที่่� 1 : จััดทำำ�แผนผัังโครงสร้้างฯ เผยแพร่่บนหน้้าเว็็บไซต์์ในรููปแบบที่่�แสดงให้้ประชาชนเห็็นได้้ในทัันทีี
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
รููปแบบที่่� 2 : จััดทำำ�แผนผัังโครงสร้้างฯ เป็็นรููปแบบไฟล์์เอกสาร แล้้วนำำ�มาเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์หน่่วยงาน

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : โครงสร้้าง
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดทำำ�โครงสร้้างการแบ่่งส่่วนราชการเป็็น แผนผััง (Flow Chart) ที่่�ชััดเจน โดยสามารถ
ดำำ�เนิินการในลัักษณะอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังนี้้�
		(1) รููปแบบที่่� 1 : จััดทำำ�แผนผัังโครงสร้้างฯ เผยแพร่่บนหน้้าเว็็บไซต์์ในรููปแบบที่่แ� สดงให้้ประชาชนเห็็นได้้ในทัันทีี
หรืือ (2) รููปแบบที่่� 2 : จััดทำำ�แผนผัังโครงสร้้างฯ เป็็นรููปแบบไฟล์์เอกสาร (เช่่น ไฟล์์ .pdf) แล้้วนำำ�มาเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์หน่่วยงาน ในกรณีีนี้้�ต้้องตอบด้้วย URL ของหน้้าเว็็บไซต์์ก่่อนที่่�จะเชื่่�อมโยงไปยัังไฟล์์เอกสารดัังกล่่าว
ควรระวััง
อย่่าใช้้ประกาศ เรื่่�อง กำำ�หนดโครงสร้้างการแบ่่งส่่วนราชการเพีียงอย่่างเดีียวมาตอบ โดยไม่่ได้้แสดงโครงสร้้างที่่เ� ป็็นแผนผััง
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่ไ� ม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
Guidelines for OIT
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ข้้อ
O2

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

ข้้อมููลผู้้�บริิหาร

๐ แสดงข้้อมููลผู้้�บริิหารสูู งสุุ ดหรืือหััวหน้้าหน่่วยงาน และผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งทางการบริิหารของหน่่วยงาน
๐ แสดงข้้อมููล อย่่างน้้อยประกอบด้้วย ชื่่อ� -นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง รููปถ่า่ ย
และช่่องทางการติิดต่่อของผู้้�บริิหารแต่่ละคน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลผู้้�บริิหาร
ควรปฏิิบััติิ
การแสดงข้้อมููลผู้้�บริิหารขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ต้้องมีีทั้้ง� “ผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้าราชการการเมืือง” และ “ผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�” ให้้ครบถ้้วนทุุกตำำ�แหน่่ง ดัังนี้้�
1) ผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้าราชการการเมืือง ได้้แก่่
		 (1) นายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น		
(2) รองนายกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
2) ผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้าราชการประจำำ� ได้้แก่่
		 (1) ปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น		
(2) รองปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		 (3) หััวหน้้าส่่วนราชการ			
(4) หััวหน้้าฝ่่าย
กรณีีผู้้�บริิหารขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครบวาระ พ้้นจากตำำ�แหน่่ง หรืืออยู่่�ระหว่่างการเลืือกตั้้�ง ให้้
แสดงข้้อมููลของผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนผู้้�บริิหารในขณะนั้้�น
การแสดงข้้อมููลผู้้�บริิหารแต่่ละคน ต้้องครบถ้้วนทั้้�ง 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่
		 1) ชื่่�อ-นามสกุุล
2) ตำำ�แหน่่ง
3) รููปถ่่าย
4) ช่่องทางการติิดต่่อ
“ช่่องทางการติิดต่่อ” เป็็นช่่องทางที่่�ให้้ผู้้�มารัับบริิการ รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ภายในหน่่วยงาน สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�บริิหาร
ของหน่่วยงานได้้โดยตรง โดยอาจระบุุช่่องทางการติิดต่่อในลัักษณะอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด ดัังนี้้�
		 1) “หมายเลขโทรศััพท์์ส่่วนตััว หรืืออีีเมล์์ส่่วนตััว” ของผู้้�บริิหารแต่่ละคน
		 2) “สายตรงผู้้�บริิหาร” ซึ่่�งเป็็นหมายเลขโทรศััพท์์ เลขานุุการของผู้้�บริิหาร/ส่่วนงาน ที่่�มีีไว้้สำำ�หรัับติิดต่่อผู้้�บริิหารหน่่วย
งานโดยเฉพาะ
		 3) “อีีเมล์์ถึึงผู้้�บริิหาร” ซึ่่�งเป็็นอีีเมล์์ที่่�มีีไว้้สำำ�หรัับติิดต่่อผู้้�บริิหารหน่่วยงานโดยเฉพาะ
		 4) “ช่่องทางส่่งข้้อความถึึงผู้้�บริิหาร” ซึ่่�งเป็็นช่่องทางในลัักษณะหรืือรููปแบบเดีียวกัับช่่องทางการร้้องเรีียน/
ร้้องทุุกข์์ (แต่่ไม่่ใช่่ช่่องทางการร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์)
ควรระวััง
“ช่่องทางการติิดต่่อของผู้้�บริิหาร” ต้้องไม่่ใช่่ช่่องทางเดีียวกัันกัับช่่องทางการติิดต่่อทั่่�วไปขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น หมายเลขโทรศััพท์์ Call Center ของหน่่วยงาน หมายเลขโทรศััพท์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์
ไม่่มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลผู้้�บริิหาร เช่่น ขาด ชื่่�อ-สกุุล ผู้้�บริิหาร / ขาดรููปถ่่ายของผู้้�บริิหาร / ขาดช่่องทางการติิดต่่อ /
ขาดข้้อมููลผู้้�บริิหารฝ่่ายการเมืือง / ขาดข้้อมููลผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่ไ� ม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O3

อำำ�นาจหน้้าที่่�

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
๐ แสดงข้้อมููลหน้้าที่่�และอำำ�นาจของหน่่วยงานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : อำำ�นาจหน้้าที่่่�
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องระบุุอำำ�นาจและหน้้าที่่�ตามกฎหมายจััดตั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และกฎหมาย
กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ควรระวััง
อย่่านำำ�อำำ�นาจหน้้าที่่�ของส่่วนงานภายในมาตอบ เช่่น หน้้าที่่�ของสำำ�นัักปลััด หน้้าที่่�ของกองคลััง หน้้าที่่�ของกองช่่าง
หน้้าที่่�ของกองสวััสดิิการสัังคม ซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่ได้้คะแนนในข้้อนี้้�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ
O4

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

แผนยุุทธศาสตร์์ หรืือ
แผนพััฒนาหน่่วยงาน

๐ แสดงแผนการดำำ�เนิินภารกิิจของหน่่วยงานที่่�มีีระยะมากกว่่า 1ปีี
๐ มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ ยกตััวอย่่างเช่่น ยุุทธศาสตร์์หรืือ
แนวทาง เป้้าหมาย ตััวชี้้�วััด เป็็นต้้น
๐ เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ครอบคลุุมปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนยุุทธศาสตร์์ หรืือแผนพััฒนาหน่่วยงาน
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจใช้้แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่่�ได้้จััดทำำ�ตามขั้้�นตอน กระบวนการและ
หลัักเกณฑ์์ตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2548 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้� โดยต้้องมีีเงื่่�อนไขครบถ้้วนดัังนี้้�
1) แผนพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�แสดงต้้องมีีระยะมากกว่่า 1 ปีีขึ้้�นไป
2) แผนพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�แสดงต้้องมีีรายละเอีียดอย่่างน้้อยดัังนี้้�
		 (1) ยุุทธศาสตร์์ของแผนฯ (2) เป้้าหมายของแผนฯ (3) ตััวชี้้�วััดของแผนฯ
3) แผนพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�แสดงต้้องมีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ครอบคลุุมปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ควรระวััง
อย่่าตอบด้้วยแผนฯ ที่่�มีีแต่่หน้้าปก โดยไม่่มีีรายละเอีียดของแผนฯ ตามองค์์ประกอบข้้อมููลที่่กำ� ำ�หนด
อย่่าตอบด้้วยแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณอื่่�น
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

Guidelines for OIT

27

ข้้อ

O5

ประเด็็นการประเมิิน

ข้้อมููลการติิดต่่อ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
แสดงข้้อมููลการติิดต่่อ อย่่างน้้อยประกอบด้้วย
๐ ที่่�อยู่่�หน่่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศััพท์์
๐ หมายเลขโทรสาร
๐ ที่่�อยู่่�ไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
๐ แผนที่่�ตั้้�งหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลการติิดต่่อ
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องแสดงข้้อมููลการติิดต่่อหน่่วยงานไว้้บนเว็็บไซต์์ให้้ครบทั้้�ง 5 องค์์ประกอบ โดยควรแสดง
ไว้้ในหน้้าเดีียวกััน ได้้แก่่ 1) ที่่�อยู่่� 2) หมายเลขโทรศััพท์์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) E-mail 5) แผนที่่�
ทั้้�งนี้้� กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยกเลิิกการใช้้โทรสาร ให้้เขีียนคำำ�อธิิบายคำำ�ตอบเพิ่่�มเติิม
ให้้ชััดเจน พร้้อมเอกสารหลัักฐานประกอบ
กรณีีแสดงข้้อมููลที่่�อยู่่�ไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ต้้องระบุุเป็็น E-mail หน่่วยงานเท่่านั้้�น
การแสดงแผนที่่�ตั้้�งหน่่วยงานอาจแสดงเป็็น Google Map หรืือรููปภาพแสดงแผนที่่�ก็็ได้้
กรณีีแสดงแผนที่่�ตั้้�งหน่่วยงานเป็็น Google Map ต้้องแสดงการปัักหมุุดแผนที่่�หน่่วยงานให้้ถููกต้้อง
ควรระวััง
ไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลติิดต่่อหน่่วยงานให้้เป็็นปััจจุุบััน และมีีข้้อมููลไม่่ครบถ้้วนทั้้�ง 5 องค์์ประกอบ เช่่น
		 ไม่่แสดงข้้อมููลหมายเลขโทรศััพท์์ของหน่่วยงาน
		 ไม่่แสดงข้้อมููลหมายเลขโทรสารของหน่่วยงาน
		 ไม่่แสดง E-mail ของหน่่วยงาน หรืือนำำ� E-mail ส่่วนตััวของเจ้้าหน้้าที่่�มาแสดง
		 ไม่่แสดงแผนที่่� / ไม่่ปัักหมุุดในแผนที่่� / ปัักหมุุดไม่่ถููกต้้อง
		 อย่่านำำ�กล่่องข้้อความมาแสดง แทน E-mail ของหน่่วยงาน
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

O6

กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

o แสดงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานหรืือการปฏิิบััติิงานของ
หน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

30

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องแสดงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานหรืือปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
ควรระวััง
อย่่านำำ�กฎหมายที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานหรืือปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมาแสดง
	นำำ�เนื้้�อหาของกฎหมายมาแสดงไม่่ตรงตามหััวข้้อชื่่�อของกฎหมาย
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ
O7

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

ข่่าวประชาสััมพัันธ์์

o แสดงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจ
หน้้าที่่�หรืือภารกิิจของหน่่วยงาน
o เป็็นข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ประชาชนได้้รัับทราบ และนำำ� URL ที่่�แสดงถึึง
การเผยแพร่่ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานมาตอบในข้้อ O7
ควรระวััง
	ห้้ามเผยแพร่่เพีียงข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง โดยไม่่มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานในด้้านอื่่�นๆ
ไม่่มีีการนำำ�เข้้าข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้้บนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
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ข้้อ
O8

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

Q&A

o แสดงตำำ�แหน่่งบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานที่่�บุุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้้อมููลต่่างๆ ได้้ และหน่่วยงานสามารถสื่่�อสารให้้คำำ�ตอบกัับ
ผู้้�สอบถามได้้ โดยมีีลัักษณะเป็็นการสื่่อ� สารได้้สองทาง (Q&A) ยกตััวอย่่าง
เช่่น Web board, กล่่องข้้อความถาม-ตอบ เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : Q&A
ควรปฏิิบััติิ
Questions and Answers หรืือ Q&A หมายถึึง ช่่องทางที่่ผู้้�รั
� ับบริิการสามารถสอบถามข้้อมููลต่่างๆ ได้้ และหน่่วย
งานสามารถสื่่�อสารให้้คำำ�ตอบหรืือโต้้ตอบกัันได้้ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานได้้ทัันทีี (2 Way Communication)
ซึ่่�งจะแตกต่่างจากคำำ�ถามที่่�พบบ่่อย (Frequently Asked Questions : FAQs) ที่่�เป็็นการสื่่�อสารทางเดีียว
Q&A ต้้องเป็็นช่่องทางที่่�ใช้้สำำ�หรัับการสนทนาถาม-ตอบในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับประชาชน โดยต้้องอยู่่�บนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรจััดให้้มีีบุุคลากรรัับผิิดชอบในการตอบข้้อซัักถามของผู้้�รัับบริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีี
การสื่่�อสารคำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องรวดเร็็ว เพื่่�อให้้ผู้้�รัับบริิการนั้้�นได้้รัับทราบและคลายข้้อสงสััย
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดการช่่องทาง Q&A หรืือกระดานสนทนาบนหน้้าเว็็บไซต์์ให้้มีีความเรีียบร้้อย ไม่่ให้้มีี
ข้้อความที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานปรากฏอยู่่� เช่่น ข้้อความโฆษณา/ฝากร้้าน /เว็็บพนััน เป็็นต้้น
ควรระวััง
	มีีหน้้าเว็็บไซต์์ถาม-ตอบ แต่่ไม่่สามารถใช้้สอบถามข้้อมููลได้้จริิง
ไม่่มีีคำำ�ตอบจากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีแต่่คำำ�ถามจากประชาชน
	ตััวอย่่างที่่�ไม่่ใช่่ Q&A ที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมัักเข้้าใจผิิด เช่่น Facebook, Line, ช่่องทางการร้้องทุุกข์์/ร้้องเรีียน,
อีีเมล์์หน่่วยงาน, แบบประเมิินความพึึงพอใจ
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ข้้อ
O9

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

Social Network

o แสดงตำำ�แหน่่งบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานที่่�เชื่่�อมโยงที่่�สามารถเชื่่�อมโยง
ไปยัังเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของหน่่วยงาน ยกตััวอย่่างเช่่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : Social Network
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะต้้องใช้้ URL ของหน้้าเว็็บไซต์์หน่่วยงาน ที่่�แสดงถึึงการเชื่่�อมโยงไปยัังเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ (Social Network) ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องตรวจสอบการเข้้าถึึง Social Network จากหน้้าเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานว่่าประชาชนจะ
สามารถเข้้าถึึงได้้จริิงในทุุกแอปพลิิเคชััน (Application)
Social Network ต้้องเป็็นบััญชีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเท่่านั้้�น
ควรระวััง
	ห้้ามใช้้ URL ของ Social Network โดยตรงในการตอบข้้อคำำ�ถาม เช่่น ใช้้ URL ของ Facebook ซึ่่�งเป็็น URL ที่่�ไม่่แสดง
ถึึงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลมาจากหน้้าเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
อย่่านำำ� Social Network ที่่�เป็็นชื่่�อบััญชีีหน่่วยงานภายใน/บััญชีีส่่วนตััวของผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมาตอบ
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ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.2 การบริิหารงาน
การดำำ�เนิินงาน
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O10

แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงแผนการดำำ�เนิินภารกิิจของหน่่วยงานที่่มีี� ระยะ 1 ปีี
o มีีข้้ อ มูู ล รายละเอีียดของแผนฯ ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น โครงการ
หรืือกิิจกรรม งบประมาณที่่�ใช้้ ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น
o เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

๒๕๖๔

๒๕๖๔
2564

๒๕๖๔

๒๕๖๓

38

๒๕๖๔

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องแสดงแผนการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563
ถึึง เดืือนกัันยายน 2564) โดยมีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผน เช่่น
		 1) โครงการหรืือกิิจกรรม
		 2) งบประมาณที่่�ใช้้
		 3) ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ
ควรระวััง
อย่่าเผยแพร่่แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีที่่�ไม่่มีีรายละเอีียดของแผนฯ ตามองค์์ประกอบด้้านข้้อมููลที่่กำ� ำ�หนด เช่่น มีีแต่่ปก
คำำ�นำำ� สารบััญ แต่่ไม่่มีีรายละเอีียดเนื้้�อหาของแผน
	นำำ�แผนอื่่�นมาใช้้ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้� เช่่น แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น (พ.ศ. 2561 - 2565)
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

Guidelines for OIT

39

ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O11

รายงานการกำำ�กัับติิดตาม
การดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
รอบ 6 เดืือน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o มีี เ นื้้� อ หาหรืื อ รายละเอีี ย ดความก้้ า วหน้้ า ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น
ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินการแต่่ละโครงการ/กิิจกรรม รายละเอีียด
งบประมาณที่่�ใช้้ดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2564

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓

๒๕๖๔

๔

๒๕๖๔
๒๕๖๓
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๒๕๖๔
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๔

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน
ควรปฏิิบััติิ
รายงานการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน เป็็นการรายงานความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานในช่่วง
6 เดืือนแรกของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2564)
รายงานกำำ�กัับติิดตามฯ ในข้้อ O11 ต้้องมีีความสอดคล้้องกัับแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ในข้้อ O10
เนื้้�อหา/รายละเอีียดของรายงานฯ ต้้องประกอบด้้วย
1) ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินการในแต่่ละโครงการ/กิิจกรรม
		 2) รายละเอีียดงบประมาณที่่�ใช้้ดำำ�เนิินการ
โดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องแสดงให้้เห็็นว่่าแต่่ละโครงการ/กิิจกรรมดำำ�เนิินการไปแล้้วมากน้้อยเพีียงใดเมื่่�อเทีียบ
กัับแผนการดำำ�เนิินงาน
ควรระวััง
แสดงรายงานการกำำ�กัับติิดตามฯ ที่่�มีีเนื้้�อหาหรืือรายละเอีียดความก้้าวหน้้าไม่่ครบถ้้วน เช่่น รายงานแต่่รายละเอีียด
งบประมาณที่่�ใช้้เท่่านั้้�น
แสดงรายงานข้้อมููลไม่่ครบรอบ 6 เดืือน เช่่น นำำ�เสนอเพีียงรอบ 3 เดืือน/ไตรมาส 1
ห้้ามแสดงข้้อมููลรายงานฯ ไม่่สอดคล้้องกัับแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ในข้้อ O10
	ห้้ามนำำ�แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีในข้้อ O10 มาใช้้ตอบซ้ำำ��ในข้้อนี้้�
	ห้้ามนำำ�รายงานผลการติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนาท้้องถิ่่�นมาตอบ
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููล
สู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O12

รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o มีี ข้้ อ มูู ล รายละเอีี ย ดสรุุ ป ผลการดำำ�เนิิ น งาน ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น
ผลการดำำ�เนิินการโครงการหรืือกิิจกรรม ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ
ปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o เป็็นรายงานผลของปีี พ.ศ. 2563
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

42
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
	ข้้อ O12 เป็็นการรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึง เดืือนกัันยายน 2563)
ข้้อมููลรายละเอีียดของรายงานฯ ต้้องมีีเนื้้�อหาอย่่างน้้อย ดัังนี้้�
		1) ผลการดำำ�เนิินการโครงการหรืือกิิจกรรม 2) ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ
		 3) ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ
4) ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย (ถ้้ามีี)
กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นใช้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีที่่�มีีชื่่�อเป็็นอย่่างอื่่�น ควรมีีการอธิิบายในช่่อง
“คำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม”
ควรระวััง
อย่่านำำ�รายงานฯ ของปีีงบประมาณอื่่�น มาใช้้ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�
อย่่านำำ�ผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละเดืือน/ไตรมาส มารวบรวมเป็็นคำำ�ตอบ โดยไม่่ได้้มีีการจััดทำำ�/เพิ่่�มเติิมข้้อมููล
รายละเอีียดให้้ครบถ้้วนตามรายละเอีียดที่่�กำำ�หนดไว้้
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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การปฏิิบััติิงาน
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O13

คู่่�มืือหรืือ
มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ใช้้ยึึดถืือปฏิิบััติิให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการปฏิิบััติิงาน ยกตััวอย่่างเช่่น เป็็นคู่่�มืือ
ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจใด สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงานตำำ�แหน่่งใด กำำ�หนดวิิธีกี าร
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิอย่่างไร เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : คู่่�มืือหรืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดทำำ�และนำำ�เข้้าคู่่�มืือหรืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของหน่่วยงานไว้้บนเว็็บไซต์์
ของหน่่วยงาน อย่่างน้้อย 1 คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นใช้้ยึึดถืือปฏิิบััติิเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
ข้้อมููลรายละเอีียดของคู่่�มืือหรืือมาตรฐานฯ ต้้องมีีรายละเอีียดอย่่างน้้อยในประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้�
		1) เป็็นคู่่�มืือหรืือมาตรฐานฯ สำำ�หรัับใช้้ในการงานปฏิิบััติิงานตามภารกิิจ
		 2) เป็็นคู่่�มืือหรืือมาตรฐานฯ สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงาน
		 3) กำำ�หนดวิิธีีการขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานไว้้ในคู่่�มืือหรืือมาตรฐานฯ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจศึึกษาค้้นคว้้ามาตรฐานการปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆ ได้้จากเว็็บไซต์์ของกรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น12 แล้้วนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาประยุุกต์์จััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือหรืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานตนเอง
ควรระวััง
ไม่่นำำ�คู่่�มืือหรืือมาตรฐานการให้้บริิการ ตามข้้อคำำ�ถาม O14 มาตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�
ไม่่มีีการเผยแพร่่คู่่�มืือหรืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของหน่่วยงานไว้้บนหน้้าเว็็บไซต์์
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

12

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3
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การให้้บริิการ13
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O14

คู่่�มืือหรืือ
มาตรฐานการให้้บริิการ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�มาติิดต่่อกัับ
หน่่วยงานใช้้เป็็นข้้อมููลในการขอรัับบริิการหรืือติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการปฏิิบััติิ ยกตััวอย่่างเช่่น เป็็นคู่่�มืือ
สำำ�หรัับบริิการหรืือภารกิิจใด กำำ�หนดวิิธีีการขั้้�นตอนการให้้บริิการหรืือ
การติิดต่่ออย่่างไร เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

การให้้บริิการ หมายถึึง การให้้บริิการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือภารกิิจตามกฎหมายของหน่่วยงาน สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีการปฏิิบััติิงานหรืือ
การให้้บริิการเป็็นจำำ�นวนมาก อาจมุ่่�งเน้้นเผยแพร่่การปฏิิบัติั ิงานหรืือการให้้บริิการที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อภารกิิจของหน่่วยงาน
13
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ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : คู่่�มืือหรืือมาตรฐานการให้้บริิการ
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือการให้้บริิการประชาชนอย่่างเต็็มรูปู แบบ หรืือจััดทำำ�เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับการขอรัับบริิการของประชาชนก็็ได้้
ข้้อมููลรายละเอีียดของคู่่�มืือสำำ�หรัับประชาชน ต้้องแสดงข้้อมููลอย่่างน้้อยในประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้�
		1) เป็็นคู่่�มืือหรืือมาตรฐานฯ ในการขอรัับบริิการ/ติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
		 2) กำำ�หนดวิิธีีการขั้้�นตอนการให้้บริิการหรืือการติิดต่่อ
ควรระวััง
อย่่านำำ�คู่่�มืือหรืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน ตามข้้อคำำ�ถาม O13 มาตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�
ไม่่มีีการแสดงคู่่�มืือหรืือมาตรฐานการให้้บริิการไว้้บนหน้้าเว็็บไซต์์ หรืือแสดงแค่่หััวข้้อคู่่�มืือการให้้บริิการ แต่่ไม่่มีีราย
ละเอีียดของคู่่�มืือฯ
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O15

ข้้อมููลเชิิงสถิิติิการให้้บริิการ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการของหน่่วยงาน
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลาอย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

[ 1 เม.ย. 2564 ]

พ.ศ.2564

0
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเชิิงสถิิติิการให้้บริิการ
ควรปฏิิบััติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องแสดงข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการ โดยจำำ�แนกแยกออกเป็็นสถิิติิของแต่่ละภารกิิจ
(แสดงรายละเอีียดว่่าเป็็นข้้อมููลสถิิติิของงานบริิการใดบ้้าง)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดทำำ�ข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการให้้ครบทุุกเดืือน อย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกของ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 ถึึง เดืือนมีีนาคม 2564)
กรณีีที่่�ในเดืือนใด/ภารกิิจใดไม่่มีีผู้้�มารัับบริิการเลย ต้้องจััดทำำ�ข้้อมููลสถิิติิเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ด้ว้ ย โดยให้้แสดงสถิิติิเป็็น 0
ควรระวััง
ไม่่จำ�ำ แนกแยกออกเป็็นสถิิติิการให้้บริิการของแต่่ละภารกิิจให้้ชััดเจน
	ห้้ามจััดทำำ�ข้้อมููลรวมเป็็นรอบปีีงบประมาณ โดยไม่่แยกข้้อมููลเป็็นรายเดืือน
ไม่่จััดทำำ�ข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการให้้ครบทั้้�ง 6 เดืือน
	ส่่ง URL คำำ�ตอบเป็็นข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการในปีีงบประมาณที่่�ได้้ผ่่านพ้้นไปแล้้ว
การสำำ�รวจความพึึงพอใจไม่่ใช่่ข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการตามข้้อคำำ�ถาม O15 นี้้�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน
รายงานผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจ
O16
การให้้บริิการ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการของหน่่วยงาน
o เป็็นรายงานผลของปีี พ.ศ. 2563
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการ
ควรปฏิิบััติิ
รายงานผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงคุุณภาพและ
ประสิิทธิิภาพของการให้้บริิการที่่�สะท้้อนจากทััศนคติิหรืือประสบการณ์์ของผู้้�รับั บริิการโดยตรง ซึ่่�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�นจะสามารถนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและสามารถตอบสนองความต้้องการของ
ประชาชนได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
ควรสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�มารัับบริิการอย่่างน้้อยใน 3 ประเด็็นต่่อไปนี้้�
1) ด้้านกระบวนการและขั้้�นตอนการให้้บริิการ 2) ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
3) ด้้านสถานที่่�และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
แสดงรายงานผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้้สาธารณชนทราบ ผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	ต้้องเป็็นผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการในภาพรวมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ไม่่ใช่่เฉพาะแต่่บริิการ
ด้้านหนึ่่�งด้้านใดหรืือภารกิิจใดภารกิิจหนึ่่�งโดยเฉพาะ
ควรระวััง
แสดงผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของการให้้บริิการเฉพาะของโครงการใดโครงการหนึ่่�ง หรืือส่่วนงานใดส่่วนงานหนึ่่�ง
เพีียงรายการเดีียว โดยไม่่ได้้นำ�ำ เสนอข้้อมููลความพึึงพอใจการให้้บริิการในภาพรวมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	ห้้ามนำำ�แบบสอบถามความพึึงพอใจมาแสดงเป็็นคำำ�ตอบ โดยไม่่ได้้มีีการจััดทำำ�เป็็นรายงานสรุุปฯ
ไม่่มีีการระบุุปีีงบประมาณที่่�ทำำ�การสำำ�รวจในรายงานฯ
อย่่านำำ�รายงานฯ ของปีีงบประมาณอื่่�น มาแสดงเป็็นคำำ�ตอบ
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่ไ� ม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O17

E-Service

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงช่่องทางที่่�บุุคคลภายนอกสามารถขอรัับบริิการกัับหน่่วยงาน
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ขอรัับบริิการ
๐ สามารถเข้้าถึึงหรืือเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์
หลัักของหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างที่่� 1
การให้้บริิการจััดเก็็บกิ่่�งไม้้ใบไม้้

ตััวอย่่างที่่� 2
ระบบการยื่่�นชาระภาษีีออนไลน์์
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : E-Service
ควรปฏิิบััติิ
E-Service เป็็นช่่องทางที่่�ผู้้�รับั บริิการสามารถขอรัับบริิการตามอำำ�นาจหน้้าที่่ห� รืือภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ผ่่านทางเว็็บไซต์์หรืือเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (นำำ�งานบริิการตามภารกิิจมาพััฒนา/จััดทำำ�เป็็นงานบริิการออนไลน์์)
E-Service เป็็นช่่องทางที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�มาขอรัับบริิการ โดยผู้้�ขอรัับบริิการไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเดิินทางมา
ติิดต่่อด้้วยตนเองอีีก ทั้้�งนี้้� เมื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นรัับคำำ�ร้้องขอรัับบริิการผ่่าน E-Service แล้้ว ต้้องมีีการดำำ�เนิินการ
โดยเร็็ว และต้้องแจ้้งผลการให้้บริิการหรืือข้้อขััดข้้องที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ให้้ผู้้�ร้้องขอรัับทราบด้้วย
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจนำำ�แบนเนอร์์ / ไอคอน / ช่่องทาง ในการเข้้าถึึง E–Service มาเปิิดเผยบนหน้้าเว็็บไซต์์
ของหน่่วยงานก็็ได้้ ซึ่่�งเมื่่�อคลิิกแล้้วจะต้้องสามารถเข้้าถึึง E–Service ได้้ทัันทีี
ตััวอย่่างที่่�เป็็น E-Service
องใช้้ URL เว็็บไซต์์ของ อปท. ที่่�เชื่่�อมโยง
ระบบยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์ผ่า่ นทาง Google Form เพื่่�อขอจััดเก็็บกิ่่�งไม้้ใบไม้้ ต้้ไปยัั
ง Google Form ในการตอบคำำ�ถาม
ระบบยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์ผ่า่ นทาง Google Form เพื่่�อขอรัับบริิการถัังขยะ
(ห้้ามใช้้ URL ของ google form โดยตรง)
ระบบยื่่�นชำำ�ระภาษีีออนไลน์์
ระบบกรอกข้้อมููลคำำ�ขอลงทะเบีียนรัับเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ/เบี้้�ยคนพิิการที่่�มีีการช่่องทางการแนบไฟล์์เอกสารหลัักฐาน
โดยที่่�ผู้้�ขอรัับบริิการไม่่ต้้องเดิินทางมาองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

}

ตััวอย่่างที่่�ไม่่ใช่่ E-Service
ระบบรัับเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์/ร้้องเรีียน
ระบบจองคิิวออนไลน์์
ระบบจองห้้องประชุุมออนไลน์์ของบุุคลากรภายใน
Q&A
การให้้บริิการดาวน์์โหลดแบบฟอร์์ม / การกรอกข้้อมููลในแบบฟอร์์มออนไลน์์ แล้้วประชาชนยัังต้้องเดิินทางมายื่่�นเอกสาร
ณ ที่่�ทำำ�การขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอีีก
ควรระวััง
นำำ� URL ของ E-Service ที่่�ให้้บริิการผ่่าน Google Form มาตอบคำำ�ถาม ซึ่่�งไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะ
ผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	นำำ�ระบบให้้บริิการสำำ�หรัับบุุคลากรภายในมาตอบ เช่่น ระบบจองห้้องประชุุมออนไลน์์
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ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.3 การบริิหารเงิินงบประมาณ
แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O18 แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณของหน่่วยงานที่่�มีีระยะ 1 ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ ยกตััวอย่่างเช่่น งบประมาณ
ตามแหล่่งที่่�ได้้รัับการจััดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้้จ่่าย
เป็็นต้้น
o เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

พ.ศ.2564

2564

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

2564
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ปีี 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
	นำำ�เสนอแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีีในภาพรวมของหน่่วยงานที่่�มีีระยะเวลาครอบคลุุมทั้้�งปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนกัันยายน 2564)
แผนการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีีที่่�นำำ�มาแสดง ควรมีีข้อ้ มููลรายละเอีียด เช่่น งบประมาณตามแหล่่งที่่�ได้้รับั การจััดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้้จ่่าย เป็็นต้้น
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจแสดงข้้อมููลเป็็นข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
ตามหลัักเกณฑ์์/ขั้้�นตอนที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ควรระวััง
แสดงแผนการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีีโดยไม่่ครอบคลุุมระยะเวลาทั้้�งปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่่น นำำ�เสนอแผนการ
ใช้้จ่่ายงบประมาณเพีียงไตรมาสเดีียว
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกรองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O19

รายงานการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงความก้้ า วหน้้ า ในการดำำ�เนิิ น งานตามแผนการใช้้ จ่่ า ย
งบประมาณประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดความก้้าวหน้้า ยกตััวอย่่างเช่่น ความก้้าวหน้้า
การใช้้จ่่ายงบประมาณ เป็็นต้้น
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

2564

๒๕๖๓

๒๕๖๔
๒๕๖๔

2564
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน
ควรปฏิิบััติิ
การเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถามนี้้�ที่่�กำำ�หนดให้้แสดงรายงานการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน
มุ่่�งหมายให้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ใี นการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่า่ ยงบประมาณขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
ความโปร่่งใสในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
แสดงความก้้าวหน้้าของการใช้้จ่่ายงบประมาณ รอบ 6 เดืือนแรกของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม
2563 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2564)
	ต้้องแสดงรายงานการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่า่ ยงบประมาณฯ ที่่�มีีรายละเอีียดการใช้้งบประเภทต่่างๆ ที่่�มีีความสอดคล้้อง
กัับแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี ในข้้อ O18
ควรระวััง
ไม่่มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายงานการกำำ�กัับติิดตามการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน อ้้างว่่าคำำ�สั่่�งกระทรวง
มหาดไทยที่่�ให้้รายงานอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
อย่่านำำ�รายงานการติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนาท้้องถิ่่�นมาตอบในข้้อคำำ�ถามนี้้�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O20

รายงานผลการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
o มีีข้อ้ มููลรายละเอีียดสรุุปผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณ ยกตััวอย่่างเช่่น
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�
ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o เป็็นรายงานผลของปีี พ.ศ. 2563
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

58

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
การเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถามนี้้� มุ่่�งหมายให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแสดงรายงานผล การใช้้จ่่ายงบประมาณ
ประจำำ�ปีีย้้อนหลััง เพื่่�อให้้ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับทราบ
รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี ควรมีีการแสดงข้้อมููลรายละเอีียดสรุุปผล เช่่น ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ
ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
	ต้้องแสดงรายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณตลอดทั้้�งปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือน
กัันยายน 2563)
การเปิิดเผยข้้อมููลรายงานผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีี นอกจากที่่�ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยกำำ�หนดแล้้ว องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจจััดทำำ�เป็็นรายงาน/ประกาศในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�มีีการระบุุผลการใช้้จ่่ายงบประมาณที่่�มีีรายละเอีียด
มากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมด้้วยการวิิเคราะห์์ปััญหาอุุปสรรคและข้้อเสนอ เพื่่�อนำำ�มาเป็็นแนวทางในการพััฒนาการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต่่อไป
ควรระวััง
ไม่่มีีการแผยแพร่่รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณไม่่ครบตลอดทั้้�งปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขาดบางเดืือน/บางไตรมาส)
นำำ�ผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณในแต่่ละเดืือนมาแสดงรวมกัันให้้ครบปีีเท่่านั้้�น โดยไม่่มีีการสรุุปผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณ
และขาดรายละเอีียดตามองค์์ประกอบด้้านข้้อมููลที่่�กำำ�หนดไว้้ เช่่น ไม่่มีีการวิิเคราะห์์ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ
ในการใช้้จ่่ายงบประมาณ
	นำำ�ข้้อมููลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี มาใช้้ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้� เช่่น แผนการดำำ�เนิินงาน
หรืือรายงานผลการดำำ�เนิินงาน รายงานการติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

Guidelines for OIT

59

การจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุ
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O21

แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
หรืือแผนการจััดหาพััสดุุ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงแผนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุตามที่่�หน่่วยงาน
จะต้้องดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหาร
พััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560
o เป็็นข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุ
ควรปฏิิบััติิ
แสดงแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงรายละเอีียดแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างฯ โดยประกอบด้้วยรายละเอีียดอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
		1) ชื่่�อโครงการที่่�จะจััดซื้้�อจััดจ้้าง
		 2) วงเงิินที่่จ� ะจััดซื้้�อจััดจ้้างโดยประมาณ
		 3) ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะจััดซื้้�อจััดจ้้าง
กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่มีีโครงการจ้้างที่่�มีีมููลค่่า 500,000 บาทขึ้้�นไป ซึ่่�งไม่่มีีการประกาศแผนการจััดซื้้�อจััด
จ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุ ให้้หน่่วยงานตอบแบบ OIT ว่่า “ไม่่มีี” โดยไม่่ต้้องระบุุ URL ลงในแบบ OIT แต่่ต้้องอธิิบาย
ชี้้�แจงใน ช่่อง “คำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม” ด้้วย ว่่า “ไม่่มีีโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มีีมููลค่่าเกิินกว่่า 500,000 บาท”
ควรระวััง
ไม่่มีีการแผยแพร่่ข้้อมููลแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างฯ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บนเว็็บไซต์์
ไม่่ตอบคำำ�ถาม O21 เพราะ ไม่่มีีการประกาศแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุฯ
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O22

ประกาศต่่างๆ
เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
หรืือการจััดหาพััสดุุ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงประกาศตามที่่�หน่่วยงานจะต้้องดำำ�เนิินการตามพระราช
บััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560 ยก
ตััวอย่่างเช่่น ประกาศเชิิญชวน ประกาศผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง เป็็นต้้น
o เป็็นข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ประกาศต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุ
ควรปฏิิบััติิ
แสดงประกาศต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุ เช่่น ประกาศเชิิญชวน ประกาศผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ไว้้บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ประกาศต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุ ต้้องเป็็นข้้อมููลของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ควรระวััง
ไม่่มีีการแผยแพร่่ประกาศต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างฯ ของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	นำำ�เสนอข้้อมููลประกาศอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุของหน่่วยงาน หรืือนำำ�เสนอประกาศฯ
ของปีีงบประมาณอื่่�น
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O23

สรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
หรืือการจััดหาพััสดุุรายเดืือน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ยกตััวอย่่างเช่่น งานที่่�ซื้้�อ
หรืือจ้้าง วงเงิินที่่�ซื้้อ� หรืือจ้้าง ราคากลาง วิิธีกี ารซื้้อ� หรืือจ้้าง รายชื่่�อผู้้�เสนอ
ราคาและราคาที่่�เสนอ ผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกและราคาที่่�ตกลง เหตุุผลที่่�
คััดเลืือกโดยสรุุป เลขที่่�และวัันที่่�ของสััญญาหรืือข้้อตกลงในการซื้้�อ
หรืือจ้้าง เป็็นต้้น
o จำำ�แนกข้้ อ มูู ล เป็็ น รายเดืื อ น (กรณีี ไ ม่่ มีี ก ารจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งใน
รอบเดืือนใดให้้ระบุุว่่า “ไม่่มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง”)
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลาอย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

อปท. ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ให้้ครบ
อย่่างน้้อย 6 เดืือนแรก ของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564
2564
2564
2564
2563
2563

2564
2564
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2564
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2564
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : สรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุรายเดืือน
ควรปฏิิบััติิ
	ข้้อมููลสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างต้้องมีีรายละเอีียด เช่่น งานที่่�ซื้้�อหรืือจ้้าง วงเงิินที่่�ซื้้�อหรืือจ้้าง ราคากลาง วิิธีีการซื้้�อ
หรืือจ้้าง รายชื่่�อผู้้�เสนอราคาและราคาที่่�เสนอ ผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกและราคาที่่�ตกลง เหตุุผลที่่�คััดเลืือกโดยสรุุป เลขที่่�และ
วัันที่่�ของสััญญาหรืือข้้อตกลงในการซื้้�อหรืือจ้้าง เป็็นต้้น
	ต้้องแสดงข้้อมููลสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกของปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2564) โดยจำำ�แนกออกเป็็นรายเดืือน
ในกรณีีที่่�เดืือนใดไม่่มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ต้้องแสดงข้้อมููลในเดืือนนั้้�นด้้วย โดยระบุุว่่า “ไม่่มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง”
ควรระวััง
แสดงข้้อมููลสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างไม่่ครบถ้้วนทั้้�ง 6 เดืือน
อย่่าสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างโดยไม่่ระบุุว่่าเป็็นการดำำ�เนิินงานในเดืือน
ไม่่ระบุุข้้อมููลใดๆ ในรายงานสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างฯ ในบางเดืือน ทำำ�ให้้ไม่่อาจทราบว่่า องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือไม่่ หรืือจััดทำำ�ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O24

รายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
หรืือการจััดหาพััสดุุประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียด ยกตััวอย่่างเช่่น งบประมาณที่่�ใช้้ในการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง ปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ เป็็นต้้น
o เป็็นรายงานผลของปีี พ.ศ. 2563
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
แสดงรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือการจััดหาพััสดุุในภาพรวมตลอดปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้้�งแต่่เดืือน
ตุุลาคม 2562 - เดืือนกัันยายน 2563)
	ต้้องมีีข้้อมููลรายละเอีียด เช่่น งบประมาณที่่�ใช้้ในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ปััญหาอุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ เป็็นต้้น
ควรระวััง
	นำำ�ข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของแต่่ละเดืือนมารวบรวมไว้้เท่่านั้้�น โดยไม่่ได้้จััดทำำ�เป็็นรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในภาพ
รวมของทั้้�งปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่่มีีการแสดงข้้อมููลรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อย่่านำำ�เสนอรายงานผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของปีีงบประมาณอื่่�น
ขาดรายละเอีียดข้้อมููล เช่่น งบประมาณที่่�ใช้้ ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ
อย่่านำำ�เสนอข้้อมููลอย่่างอื่่�น เช่่น แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างประจำำ�งบประมาณ พ.ศ. 2563
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.4 การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O25

นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o เป็็นนโยบายหรืือแผนการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�
ยัังใช้้บัังคัับในหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรืือแผนการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�มีี
จุุดมุ่่�งหมายหรืือวััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ที่่�มีีความโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม
o เป็็นนโยบายหรืือแผนการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ของผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่กำ� ำ�หนดในนามของหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
ตััวอย่่างที่่� 2

ตััวอย่่างที่่� 1
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ควรปฏิิบััติิ
การเปิิดเผยข้้อมููลนโยบาย/ทิิศทางการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของหน่่วยงาน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม และต้้องมีีการนำำ�ไปดำำ�เนิินการ/ขัับเคลื่่�อนจริิง ซึ่่�งจะเชื่่�อมโยง ต่่อว่่ามีี
การดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลอย่่างไร ในการตอบข้้อ O26
นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ต้้องเป็็นนโยบายของผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือผ่่าน
การเห็็นชอบจากสภาท้้องถิ่่�นเรีียบร้้อยแล้้ว
เป็็นนโยบาย หรืือแผนการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่มีี� ผลใช้้บัังคัับในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาจจะอยู่่�ในรููปแบบของประกาศของหน่่วยงาน หรืือแผนการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลหรืือแผนที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นซึ่่�งใน
รายละเอีียดต้้องมีีเนื้้�อหาให้้เกิิดการบริิหารทรััพยากรบุุคคลมีีคุุณธรรมและความโปร่่งใส
องค์์ประกอบของข้้อมููลนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล อย่่างน้้อยเนื้้�อหาต้้องมีีส่่วนประกอบจากประเด็็นต่่าง ๆ
ได้้แก่่
		1) การวางแผนกำำ�ลัังคน
2) การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร
3) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
4) การส่่งเสริิมจริิยธรรมและรัักษาวิินััยของบุุคลากรในหน่่วยงาน
5) การสรรหาคนดีีคนเก่่งเพื่่�อปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของหน่่วยงาน
6) การพััฒนาบุุคลากร
7) การสร้้างความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
8) การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
	มีีชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน และการตั้้ง� เป้้าหมายตััวชี้้วั� ดั ของการดำำ�เนิินงาน พร้้อมรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานที่่�สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้จริิงและมีีความสอดคล้้อง/สััมพันั ธ์์กับั การดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลซึ่่�งเชื่่อ� มโยง
ในการตอบข้้อคำำ�ถาม O26
ควรระวััง
ไม่่มีีการปรัับปรุุงหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�เป็็นปััจจุุบัันบนเว็็บไซต์์ จึึงนำำ�นโยบาย/แผน
บริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�ใช้้บัังคัับในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรืือนโยบายผู้้�บริิหารที่่�หมดวาระแล้้วมาตอบ
	ตััวอย่่างที่่�ไม่่ถืือเป็็นนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของหน่่วยงาน เพราะไม่่ครบองค์์ประกอบข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนด เช่่น
		 ประกาศมาตรฐานกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง
		 แผนอััตรากำำ�ลััง
		 กฎระเบีียบของพนัักงาน/บุุคลากร
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ประเด็็นการประเมิิน

O26

การดำำ�เนิินการ
ตามนโยบายการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
o แสดงการดำำ�เนิินการตามนโยบายหรืือแผนการบริิหารและพััฒนา
ทรััพยากรบุุคคล ยกตััวอย่่างเช่่น การวางแผนกำำ�ลัังคน การสรรหาคนดีี
คนเก่่งเพื่่�อปฏิิบััติิงานตามภารกิิจของหน่่วยงาน การพััฒนาบุุคลากร
การสร้้างทางก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การบรรจุุ
และแต่่งตั้้ง� บุุคลากร การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การส่่งเสริิมจริิยธรรม
และรัักษาวิินััยของบุุคลากรในหน่่วยงาน เป็็นต้้น
o เป็็ น การดำำ�เนิิ น การที่่�มีี ค วามสอดรัั บ กัั บ นโยบายหรืือแผน
การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างที่่� 1
นำำ�เสนอในรููปแบบประกาศของหน่่วยงาน หรืือรายงานผลการดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
โดยส่่วนประกอบของข้้อมููล/เนื้้�อหาในการจััดทาข้้อมููลจะต้้องแสดงให้้เห็็นว่่า ได้้ดาเนิินการหรืือขัับเคลื่่�อนตามนโยบาย
ที่่�กาหนดไว้้ทุุกประเด็็น อย่่างไรบ้้าง
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ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
ตััวอย่่างที่่� 2 นำำ�เสนอในรููปแบบคำำ�บรรยายและภาพประกอบการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรม
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลในการดำำ�เนิินการ/ขัับเคลื่่�อนนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บนเว็็บไซต์์หน่่วยงาน โดยต้้องสอดคล้้อง/สอดรัับ/สััมพันั ธ์์กับั เนื้้�อหาในนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่ไ� ด้้แสดงไว้้
ในข้้อคำำ�ถาม O25 โดยต้้องเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�ก่่อให้้เกิิดการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม
การจััดทำำ�ข้้อมููลเพื่่�อตอบข้้อคำำ�ถามนี้้� สามารถดำำ�เนิินการได้้หลากหลายรููปแบบ ซึ่่�งอาจจะจััดทำำ�ขึ้้�นในรููปแบบประกาศ
ของหน่่วยงานหรืือรายงานผลตามนโยบาย/แผนที่่�กำำ�หนด หรืืออาจนำำ�เสนอเป็็นรููปภาพและคำำ�บรรยายกิิจกรรมที่่�ได้้ดำำ�เนิิน
การก็็ได้้
การรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย/แผนการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ต้้องแสดงให้้เห็็นว่่ามีีผลการดำำ�เนิินการ
ตามประเด็็นนโยบาย/แผนที่่กำ� �ำ หนดไว้้แต่่ละข้้อผ่่านโครงการ/กิิจกรรมอย่่างไร
ควรระวััง
ไม่่แสดงข้้อมููลการดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไม่่มีีการเปิิดเผยนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลตามข้้อ O25 จึึงไม่่สามารถตรวจสอบได้้ว่่ามีีการดำำ�เนิินการ
สอดคล้้องกัับนโยบายหรืือไม่่
เนื้้�อหาการรายงานที่่�แสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ไม่่สมบููรณ์์ ครบถ้้วน เช่่น
		มีีแต่่ปก/ไม่่มีีผลการดำำ�เนิินการ
		 เนื้้�อหาของรายงานผลการดำำ�เนิินการที่่�แสดงไม่่สััมพัันธ์์กัับข้้อมููลนโยบาย/แผน ตามที่่�ตอบไว้้ในข้้อคำำ�ถาม O25
		 การดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�นำำ�เสนอเป็็นดำำ�เนิินการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�เป็็นการเสริิม
สร้้างคุุณธรรมและความโปร่่งใส
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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O27

หลัักเกณฑ์์การบริิหาร
และพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
แสดงหลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�ยัังใช้้บัังคัับ
ในหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2564 อย่่างน้้อยประกอบด้้วย
o การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร
o การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร
o การพััฒนาบุุคลากร
o การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานบุุคลากร
o การให้้คุุณให้้โทษและการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

หััวข้้อ “หลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น”
การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร ยกตััวอย่่างเช่่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานกลางบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น (หมวด 4 การสรรหาบุุคคล)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่�อง มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการคััดเลืือก การบรรจุุและแต่่งตั้้�ง
การย้้าย การโอน การรัับโอน การเลื่่�อนระดัับ และการเลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือน พ.ศ. 2544 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร ยกตััวอย่่างเช่่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานกลางบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น (หมวด 5 การแต่่งตั้้ง� และการให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่�อง มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการสอบแข่่งขััน พ.ศ. 2560
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

หลัักเกณฑ์์การพััฒนาบุุคลากร ยกตััวอย่่างเช่่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่่�อง การกำำ�หนดหลัักสููตรการพััฒนาและปฐมนิิเทศข้้าราชการหรืือพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น

หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานบุุคลากร ยกตััวอย่่างเช่่น

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่�อง มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของข้้าราชการ พนัักงานเทศบาล หรืือพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2558 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงาน พ.ศ. ...

หลัักเกณฑ์์การให้้คุุณให้้โทษและสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ ยกตััวอย่่างเช่่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานกลางบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น (หมวด 6 การเพิ่่�มพููนประสิิทธิิภาพ และการเสริิมสร้้าง
แรงจููงใจในการปฏิิบัติั ิราชการและการเลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือน หมวด 7 วิินััย การรัักษาวิินััย และการดำำ�เนิินการทางวิินััย หมวด 8
การอุุทธรณ์์ และหมวด 9 การร้้องทุุกข์์)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่�อง มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การเลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือนข้้าราชการ
พนัักงานเทศบาล และพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2558 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่่�อง มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับวิินััยและการรัักษาวิินััย และการดำำ�เนิินการทางวิินััย
พ.ศ. ...
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : หลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลหลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นบนเว็็บไซต์์ โดยให้้
นำำ�ข้้อมููลมาจากผู้้�ที่่�มีอำำ�
ี นาจออกประกาศหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว ดัังนี้้�
มาตรฐานกลางบริิหารงานส่่วนบุุคคลท้้องถิ่่�น ที่่� ก.ถ. ประกาศกำำ�หนด โดยมีีสำำ�นักั งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริิหาร
งานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย เป็็นฝ่่ายเลขานุุการ
มาตรฐานทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขเรื่่�องต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคล ที่่� ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรืือ
ก.กลาง ประกาศกำำ�หนด โดยมีีสำำ�นัักพััฒนาระบบบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่�น กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น เป็็นฝ่่าย
เลขานุุการ
หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ที่่� ก.จ.จ. ประกาศกำำ�หนดแต่่ละจัังหวััด
โดยมีีกองการเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดแห่่งนั้้�นเป็็นฝ่่ายเลขานุุการ
หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีกี ารเกี่่�ยวกัับการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ที่่� ก.ท.จ. และก.อบต.จ. ประกาศกำำ�หนด
แต่่ละจัังหวััด โดยมีีสำำ�นัักงานส่่งเสริิมท้้องถิ่่�นจัังหวััด เป็็นฝ่่ายเลขานุุการ
	กำำ�หนดเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านทรััพยากรบุุคคลหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายดำำ�เนิินการรวบรวมและจััดหมวดหมู่่�มาตรฐาน
กลาง มาตรฐานทั่่�วไป หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีกี ารเกี่่�ยวกัับการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลของ ก.ถ. ก.กลาง และ
ก.จัังหวััดของจัังหวััดตนเอง จำำ�แนกเป็็น 5 หััวข้้อ และเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย ได้้แก่่
		(1) การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร
		 (2) การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร
		 (3) การพััฒนาบุุคลากร
		 (4) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานบุุคลากร
		 (5) การให้้คุุณให้้โทษและการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ
แต่่ละหััวข้้ออย่่างน้้อยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�ใช้้เป็็นประจำำ�จากการประกาศของ ก.กลาง
และ ก.จัังหวััด และหนัังสืือสั่่�งการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลที่่�นำำ�มาแสดงแต่่ละหััวข้้อต้้องอย่่างน้้อย 1 หลัักเกณฑ์์
ควรระวััง
แสดงหลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลไม่่ครบ 5 องค์์ประกอบที่่กำ� ำ�หนด
การนำำ�หลัักเกณฑ์์ เงื่่อ� นไข และวิิธีีการบริิหารงานบุุคคลของ ก.จัังหวััดอื่่น� และหนัังสืือสั่่ง� การของจัังหวััดอื่่น� มาแสดง
ในหน้้าเว็็บไซต์์ของตนเอง
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O28

รายงานผล
การบริิหารและพััฒนาทรััพยากร
บุุคคลประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o เป็็นรายงานผลของปีีที่่�ผ่่านมา พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการดำำ�เนิินการ ยกตััวอย่่างเช่่น ผลการ
ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ผลการวิิเคราะห์์
การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างรายละเอีียดการรายงานผลประจำำ�ปีีอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(*หมายเหตุุ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้ครบตามแผนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรายงานให้้ครบทั้้�ง 8 ประเด็็นตามตารางตััวอย่่างนี้้�)

ประเด็็นนโยบาย/แผนการดำำ�เนิินงาน

วััตถุุประสงค์์

ตัวชี้วัด

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการวิิเคราะห์์/
ข้้อเสนอแนะ

1) การวางแผนกำำ�ลัังคน
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
2) การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
3) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
4) การส่่งเสริิมจริิยธรรมและรัักษาวิินััย
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............			
5) การสรรหาคนดีีคนเก่่ง
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
6) การพััฒนาบุุคลากร
	ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
7) การสร้้างความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
8) การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม/งาน
............
ปััญหาและอุุปสรรค/เปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
............................................................................
ข้้อเสนอแนะ/แนวทางแก้้ไข
...........................................................................
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
	จััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานและวิิเคราะห์์ผลประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยรายงานผลดัังกล่่าวต้้องมีีข้้อมููลอย่่างน้้อย เช่่น
		 ผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย/แผนการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
		 ผลการวิิเคราะห์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล/ปััญหาและอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ
	นำำ�แสดงบนเว็็บไซต์์ในรููปเล่่มรายงานหรืือบัันทึึกข้้อความที่่�ได้้เสนอผู้้�บัังคัับบััญชาทราบ/เห็็นชอบก็็ได้้
		 กรณีีเป็็นรายงานประจำำ�ปีีให้้อธิิบาย/ชี้้�แจงในช่่อง “คำำ�อธิิบาย” ให้้ชััดเจนว่่าข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานและผลการ
วิิเคราะห์์ด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลอยู่่�ตรงส่่วนใดหรืือหน้้าที่่�เท่่าไหร่่ของรายงานประจำำ�ปีี
ควรระวััง
ไม่่การเปิิดเผยรายงานฯ บนเว็็บไซต์์ หรืือนำำ�เสนอรายงานฯ ของปีีงบประมาณอื่่�น
ไม่่มีีการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานตามโยบาย/แผนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลเกี่่�ยวกัับปััญหาและอุุปสรรค และไม่่มีี
ข้้อสรุุปเสนอแนะแนวทางแก้้ไขแต่่อย่่างใด
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 9.5 การส่่งเสริิมความโปร่่งใส
การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O29

แนวปฏิิบััติิการจััดการ
เรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
และประพฤติิมิิชอบ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการดำำ�เนิินการต่่อเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
o มีีข้อ้ มููลรายละเอีียดของการปฏิิบัติั งิ าน ยกตััวอย่่างเช่่น รายละเอีียด
วิิธีีการที่่�บุุคคลภายนอกจะทำำ�การร้้องเรีียน รายละเอีียดขั้้�นตอนหรืือ
วิิธีีการในการจััดการต่่อเรื่่�องร้้องเรีียน ส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบ ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แนวปฏิิบััติิการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
ควรปฏิิบััติิ
แนวปฏิิบัติั กิ ารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ มีีความมุ่่�งหมายให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดการ
แก้้ไขปััญหาการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบให้้บรรลุุผล และสร้้างความไว้้วางใจให้้ประชาชนในการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิต
	ต้้องแสดงคู่่�มืือ/แนวทางการดำำ�เนิินการต่่อเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบของบุุคลากรองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไว้้บนเว็็บไซต์์
	คู่่�มืือ/แนวทางฯ ต้้องเป็็นการแสดงแนวทางการปฏิิบััติิในการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นโดยเฉพาะ และต้้องแยกออกจากคู่่�มืือการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนทั่่�วไป
	คู่่�มืือ/แนวปฏิิบัติั ิการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ต้้องมีีรายละเอีียดอย่่างน้้อย เช่่น
		 1) วิิธีีการที่่�บุุคคลภายนอกจะทำำ�การร้้องเรีียน
		 2) ขั้้�นตอน/วิิธีีการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน
		 3) ส่่วนงาน/เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ
		 4) ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ
ควรระวััง
ไม่่จััดทำำ�คู่่�มืือ/แนวทางปฏิิบััติิและรายละเอีียดการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
ไม่่เผยแพร่่แนวทาง/คู่่�มืือการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบบนเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แสดงข้้อมููลโดยมีีปก แต่่รายละเอีียดเนื้้�อหาไม่่ครบถ้้วน เช่่น ขาดวิิธีีการที่่�บุุคคลภายนอกจะทำำ�การร้้องเรีียน ขาดระยะ
เวลาในการดำำ�เนิินการ
คู่่�มืือร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ทั่่ว� ไป คู่่�มืือประชาชนในการแจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนการทุุจริิต ไม่่ถือื เป็็นแนวปฏิิบัติั กิ ารจััดการเรื่่�อง
ร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ตามข้้อคำำ�ถามนี้้�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O30

ช่่องทางแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
และประพฤติิมิิชอบ

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงช่่องทางที่่�บุุคคลภายนอกสามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานผ่่านทาง
ช่่องทางออนไลน์์ โดยแยกต่่างหากจากช่่องทางทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นการ
คุ้้�มครองข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสและเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั กิ าร
จััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
o สามารถเข้้าถึึงหรืือเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลััก
ของหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่่องทางแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
ควรปฏิิบััติิ
	ช่่องทางแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ต้้องมีีวิิธีีการที่่�ง่่าย สะดวก ไม่่มีีขั้้�นตอนยุ่่�งยาก และไม่่ก่่อผล
ร้้ายกัับผู้้�แจ้้งเบาะแส (สามารถเก็็บรัักษาข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสให้้เป็็นความลัับ)
เป็็นช่่องทางออนไลน์์ อยู่่�บนหน้้าเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เป็็นช่่องทางขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นโดยตรง
เป็็นช่่องทางสำำ�หรัับแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตโดยเฉพาะ แยกต่่างหากจากช่่องทางแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนทั่่�วไป หรืือ
ช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็นตามข้้อ O32
ควรมีีความสอดคล้้องต่่อเนื่่�องกัับแนวปฏิิบััติิการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ O29
ควรระวััง
ไม่่มีีช่่องทางให้้แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตบนเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
แสดงช่่องทางอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�ไม่่สามารถรัักษาข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสให้้เป็็นความลัับได้้ เช่่น Q&A
Webboard ช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็น เป็็นต้้น
แสดงช่่องทางที่่�ให้้ประชาชนแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ในเรื่่�องอื่่�นๆ ซึ่่�งไม่่ใช่่ช่อ่ งทางแจ้้งร้้องเรีียนการทุุจริิตโดยเฉพาะ
แสดงช่่องทางที่่�ไม่่ใช่่ช่อ่ งทางแจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนทุุจริิตขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� โดยตรง เช่่น ช่่องทางแจ้้งเรื่่�อง
ร้้องเรีียนการุุทจริิตผ่่านศููนย์์ดำำ�รงธรรม
นำำ�เสนอเพีียงแผนภาพวิิธีีการแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนทุุจริิตทางช่่องทางต่่างๆ แต่่ไม่่แสดงช่่องทางสำำ�หรัับแจ้้งเรื่่�อง
ร้้องเรีียนการทุุจริิตบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานโดยตรง

Guidelines for OIT

79

ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O31

ข้้อมููลเชิิงสถิิติิ
เรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
และประพฤติิมิิชอบ
ประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของ
เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลความก้้าวหน้้าการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ยกตััวอย่่างเช่่น
จำำ�นวนเรื่่�อง เรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
เป็็นต้้น (กรณีีไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียนให้้ระบุุไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน)
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลาอย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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2564

2564
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พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน

ไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน

2563

พ.ศ.2564

ไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน

2564

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ข้้อมููลเชิิงสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
แสดงข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบของเจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น อย่่างน้้อย 6
เดืือนแรกของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อาจแสดงข้้อมููลเป็็นรายเดืือน/รายไตรมาส/รอบ 6 เดืือน)
		มีีรายละเอีียดแสดงความก้้าวหน้้าของการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน เช่่น จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตที่่�ได้้รัับแจ้้ง
จำำ�นวนเรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ จำำ�นวนเรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น โดยอาจจััดทำำ�ในรููปแบบตารางแสดง
ข้้อมููลเพื่่�อให้้ประชาชนสามารถอ่่านได้้โดยง่่าย
		กรณีีที่่�ไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต ต้้องจััดทำำ�ข้้อมููลเพื่่�อเผยแพร่่ให้้ประชาชนได้้รัับทราบด้้วย โดยระบุุว่่า “ไม่่มีี
เรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต”
ควรระวััง
ไม่่แสดงข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตฯ บนเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน ทำำ�ให้้ไม่่อาจทราบว่่า องค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตฯ ใดๆ เลย หรืือไม่่ได้้จััดทำำ�ข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถามนี้้�
ไม่่แสดงข้้อมููลความก้้าวหน้้าของการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต ทำำ�ให้้ไม่่อาจทราบได้้ว่่า องค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นได้้ดำำ�เนิินการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตเสร็็จสิ้้น� แล้้วจำำ�นวนกี่่�เรื่่�อง หรืือคงเหลืือเรี่่�องที่่�ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการจำำ�นวน
กี่่�เรื่่�อง
แสดงข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตฯ ของปีีงบประมาณก่่อน
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O32

ช่่องทางการรัับฟััง
ความคิิดเห็็น

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงช่่องทางที่่�บุุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิิดเห็็นต่่อ
การดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือภารกิิจของหน่่วยงานผ่่านทาง
ช่่องทางออนไลน์์
o สามารถเข้้าถึึงหรืือเชื่่อ� มโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์
หลัักของหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : ช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็น
ควรปฏิิบััติิ
	ช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็น หมายถึึง ช่่องทางที่่�ใช้้สำำ�หรัับให้้ประชาชนได้้แสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงานตาม
อำำ�นาจหน้้าที่่ห� รืือภารกิิจองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� หรืือแจ้้งข้้อมููลทั่่�วไปให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้รับั ทราบ เช่่น
ต้้องการให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปรัับปรุุงการให้้บริิการ/การดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือตามภารกิิจให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
เป็็นต้้น
ต้้องเป็็นช่่องทางออนไลน์์ ที่่�สามารถเข้้าถึึงหรืือเชื่่�อมโยงได้้จากเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ควรระวััง
ไม่่แสดง/ไม่่มีีช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน
	ต้้องไม่่ใช่่ช่่องทางเดีียวกัับการแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
	ช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�นำำ�มาแสดงไม่่ใช่่ช่อ่ งทางออนไลน์์ เป็็นการระบุุข้อ้ มููล/วิิธีรัี บั ฟัังความคิิดเห็็นในช่่องทางอื่่�นๆ
เช่่น กล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็น ณ ที่่�ทำำ�การขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หมายเลขโทรศััพท์์ ที่่�อยู่่�สำำ�หรัับส่่งจดหมาย
เป็็นต้้น
แบบสอบถามความพึึงพอใจของประชาชนต่่อการให้้บริิการ ไม่่ใช่่ช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็นตามข้้อคำำ�ถามนี้้�
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O33

การเปิิดโอกาส
ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย ได้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการดำำ�เนิิ น งานตามภารกิิ จ ของ
หน่่วยงาน ยกตััวอย่่างเช่่น ร่่วมวางแผน ร่่วมดำำ�เนิินการ ร่่วมแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น หรืือร่่วมติิดตามประเมิินผล เป็็นต้้น
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องแสดงการดำำ�เนิินการหรืือการจััดกิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้ดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		 การมีีส่ว่ นร่่วมกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น ได้้ร่ว่ มวางแผน ร่่วมดำำ�เนิินการ ร่่วมแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น หรืือร่่วมติิดตามประเมิินผล เป็็นต้้น
		 การดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม ต้้องเป็็นการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ดำำ�เนิินการจััดขึ้้�นเอง เช่่น ลงพื้้�นที่่�รัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชนในการจััดทำำ�แผนต่่างๆ ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ประกาศรัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชนต่่อร่่างข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
		ต้้องแสดงภาพประกอบ พร้้อมคำำ�บรรยายข้้อมููลการดำำ�เนิินกิิจกรรม เช่่น ชื่่�อกิิจกรรม วััน เวลาและสถานที่่�
วััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินการ กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วม เป็็นต้้น
		ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หมายความรวมถึึง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น หน่่วยงาน
ของรััฐอื่่�น ภาคเอกชน ประชาชน
ควรระวััง
การดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�นำำ�มาแสดง ไม่่ใช่่กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แสดงข้้อมููลเพีียงรููปภาพของการดำำ�เนิินกิิจกรรม แต่่ไม่่มีีเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับกิิจกรรม วัันและเวลาที่่�จััดกิิจกรรม กลุ่่�มเป้้า
หมายที่่�เข้้าร่่วม เป็็นต้้น
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ข้้อแนะนำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ

ตััวชี้้�วััดที่่� 10 : การป้้องกัันการทุุจริิต
ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 10.1 การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต
เจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหาร
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล

O34

เจตจำำ�นงสุุจริิต
ของผู้้�บริิหาร

o แสดงเนื้้�อหาเจตนารมณ์์หรืือคำำ�มั่่�นว่่าจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�และบริิหาร
หน่่วยงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใสและเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล
o ดำำ�เนิินการโดยผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุุบัันของหน่่วยงาน
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : เจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหาร
ควรปฏิิบััติิ
แสดงเนื้้�อหาเจตนารมณ์์หรืือคำำ�มั่่�นว่่าจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�และบริิหารหน่่วยงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นไป
ตามหลัักธรรมาภิิบาล
เป็็นการแสดงเจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุุบัันขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		 กรณีีผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครบวาระ พ้้นจากตำำ�แหน่่ง หรืืออยู่่�ระหว่่างการ
เลืือกตั้้�ง ให้้ผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนผู้้�บริิหารสููดสุุดในขณะนั้้�นเป็็นผู้้�ลงนามประกาศเจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหาร
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องจััดทำำ�เจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหารขึ้้�นใหม่่ทุุกปีี หากไม่่ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�
บริิหารสููงสุุด หรืือผู้้�บริิหารสููงสุุดยัังไม่่ได้้มีีความประสงค์์จะเปลี่่�ยนแปลงเนื้้�อหาในประกาศเจตจำำ�นงสุุจริิต
จะจััดทำำ�เจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหาร เป็็นภาษาอัังกฤษหรืือไม่่ก็็ได้้ หากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ดำำ�เนิินการย่่อม
ช่่วยเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและภาพลัักษณ์์ด้า้ นความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแก่่ชาวต่่างชาติิที่่�เข้้ามาสืืบค้้น
ข้้อมููลของหน่่วยงาน/ติิดต่่อรัับบริิการ
ควรระวััง
ไม่่มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลเจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหารทางเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แสดงข้้อมููลเจตจำำ�นงสุุจริิตของผู้้�บริิหารที่่�หมดวาระ/พ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้ว
แสดงข้้อมููลของผู้้�บริิหารอื่่�น ที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารสููงสุุดขององคกรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เจตจำำ�นงที่่�นำำ�เสนอ ไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงคำำ�มั่่�นว่่าจะบริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอย่่างซื่่อ� สััตย์์สุจริิ
ุ ต มีีความโปร่่งใส
เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O35

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหาร

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุุบััน
o เป็็นการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความ
สำำ�คััญกัับการปรัับปรุุง พััฒนา และส่่งเสริิมหน่่วยงานด้้านคุุณธรรมและ
โปร่่งใส
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหาร
ควรปฏิิบััติิ
แสดงข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุุบััน ในการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการปรัับปรุุง พััฒนา และส่่งเสริิมหน่่วยงานด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใส บนเว็็บไซต์์หลัักขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		 เป็็นการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		 เป็็นการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมมีีวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
		ต้้องเป็็นการดำำ�เนิินการ/กิิจกรรมที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� จััดขึ้้�นเอง ไม่่ใช่่การเข้้าร่ว่ มกิิจกรรมของหน่่วยงานอื่่�น
		ผู้้�บริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมนั้้�นด้้วย โดยต้้องอธิิบายว่่าผู้้�บริิหารสููงสุุดได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในกิิจกรรม
นั้้�นอย่่างไร เช่่น การเข้้าร่ว่ มโครงการฝึึกอบรมคุุณธรรมจริิยธรรมป้้องกัันผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนของผู้้�บริิหารและบุุคลากรของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น การแสดงเจตจำำ�นงสุุจริิตในการบริิหารงานและร่่วมปฏิิญาณตนแสดงเจตนารมณ์์ต้า้ นทุุจริิตของ
ผู้้�บริิหารและบุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		กรณีีผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ดำำ�รงตำำ�แหน่่งครบวาระ/พ้้นจากตำำ�แหน่่ง/อยู่่�ระหว่่าง
การเลืือกตั้้�ง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจนำำ�เสนอข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหาร ดัังนี้้�
			 1) กรณีีที่่�ได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมเรีียบร้้อยแล้้วก่่อนที่่�ผู้้�บริิหารสููงสุุดพ้้นจากตำำ�แหน่่ง สามารถนำำ�เสนอข้้อมููล
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารคนดัังกล่่าวได้้ (โดยชี้้�แจงในช่่อง “คำำ�อธิิบายเพิ่่ม� เติิม” ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�ในระบบ ITAS)
			 2) กรณีีที่่�ได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมหลัังจากที่่�ผู้้�บริิหารสููงสุุดพ้้นจากตำำ�แหน่่ง ให้้นำำ�เสนอข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิราชการแทนผู้้�บริิหารสููดสุุดในขณะนั้้�นได้้ (โดยชี้้�แจงในช่่อง “คำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม” ในการตอบข้้อคำำ�ถามนี้้�ใน
ระบบ ITAS)
ควรระวััง
	นำำ�เสนอข้้อมููลกิิจกรรมที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น
กิิจกรรมตัักบาตร กิิจกรรมรดน้ำำ��ดำำ�หััวผู้้�ใหญ่่ กิิจกรรมถวายพระพร กิิจกรรมตู้้�ปัันสุุข
	นำำ�เสนอข้้อมููลกิิจกรรมที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่ได้้จััดขึ้้�นเอง หรืือไปเข้้าร่่วมกิิจกรรมของหน่่วยงานอื่่�น
ไม่่แสดงข้้อมููลให้้ทราบว่่าผู้้�บริิหารมีีส่่วนร่่วมอย่่างไร เช่่น มีีแต่่รููปภาพ หรืือขาดการอธิิบายข้้อมููลของการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมอย่่างชััดเจนว่่าดำำ�เนิินการอย่่างไร เมื่่�อใด ที่่�ไหน
	นำำ�เสนอข้้อมููลกิิจกรรมที่่จั� ัดขึ้้�นในปีีงบประมาณอื่่�น
การแสดงข้้อมููลเฉพาะประกาศ เช่่น ประกาศเรื่่�องนโยบายคุุณธรรมและความโปร่่งใส ประกาศหลัักเกณฑ์์และคณะ
กรรมการคััดเลืือกบุุคคลต้้นแบบด้้านคุุณธรรม ไม่่ถืือเป็็นการแสดงถึึงการมีีส่่วมร่่วมของผู้้�บริิหารตามข้้อคำำ�ถามนี้้�
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การประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิต
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O36

การประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิต
ประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการประเมิินความเสี่่�ยงของการดำำ�เนิินงานหรืือการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือก่่อให้้เกิิดการขััดกัันระหว่่าง
ประโยชน์์ส่่วนตนและผลประโยชน์์ส่่วนรวมของหน่่วยงาน
o มีีข้อ้ มููลรายละเอีียดของผลการประเมิิน เช่่น เหตุุการณ์์ความเสี่่ย� ง
และระดัับของความเสี่่�ยง มาตรการและการดำำ�เนิินการในการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างแบบฟอร์์มรายงาน/แผนการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตประจำำ�ปีี)
การประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตของ ....(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น).... ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่่� โครงการ
/กิจกรรม

ประเด็็น/
ขั้้�นตอน/
กระบวนการ
ดำำ�เนิินงาน

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
ที่อาจ
จะเกิดขึ้น

1 โปรดระบุ
ชื่อ
โครงการ
(ถ้ามี)

การยัักยอกเงิิน
ค่่าธรรมเนีียม
เก็็บขนขยะ
มููลฝอย

มีเจ้าหน้าที่
ที่จัดเก็บ
ค่ธรรมเนียม
จ�ำนวนน้อย
โดยให้
รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่ม
วางแผน
เส้นทางเดินรถ
เตรียมใบเสร็จ
รัับเงิิน
ออกใบเสร็็จ
รวบรวม
รวมทั้้�งนำำ�ส่่ง
เงิินล่่าช้้า

2

การขออนุุมััติิ/ ........
อนุุญาต

3

กระบวนการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง

ปัจจัยเสี่ยงที่
การ
ประเมินระดับของความเสี่ยง
อาจมีผล
ควบคุุม/
กระทบ/กระตุ้น ระเบีียบ ไม่่มีี ต�่ำ ต�่ำ กลาง สููง สูง สููง
ให้เกิดการทุจริต
ที่่�
มาก
มาก สุุด
เกี่่�ยวข้้อง
1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุุม
อย่่างใกล้้ชิิด
ไว้้วางใจ
2.ขาดการ
แบ่่งแยกหน้้าที่่�
ระหว่่าง
การรัับเงิิน
และรวบรวมเงิิน
3.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการ
เงิน

กฎหมาย,
ระเบีียบ,
ข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หนัังสืือ
คำำ�สั่่�งการ
ต่่างๆ
(โปรด
ระบุุชื่่�อ)

มาตรการ
ป้องกัน
เพื่อไม่เกิด
การทุจริต

ตััว
ชี้้�วััด
ผล
สำำ�เร็็จ

1. ผู้บังคับ
บัญชามีการ
ควบคุม และ
ติดตาม
การท�ำงาน
อย่างใกล้ชิด
มีการสอบทาน
และก�ำชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
2. ด�ำเนินการ
จัดหาเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มหรือมี
การมอบหมาย
เจ้าหน้าที่
ผู้อื่นมาช่วย
ปฏิบัติงาน
เก็บ
ค่าธรรมเนียม

จำำ�นวน
เรื่่�อง
ร้้อง
เรีียน
เกี่่�ยว
กัับการ
ยัักยอก
เงิิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง .........................
ชื่่�อผู้้�รายงาน.......................................................................
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องนำำ�รายงาน/แผนการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตประจำำ�ปีีไปเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	ต้้องมีีการแสดงรายละเอีียดข้้อมููลการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่่างน้้อยดัังนี้้�
		กำำ�หนดเหตุุการณ์์/พฤติิการณ์์/ประเด็็น/กระบวนงานที่่�มีีโอกาสในการที่่�จะก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงการทุุจริิตหรืือความ
เสี่่�ยงในการทำำ�งานที่่�มีีลัักษณะผลประโยชน์์ทัับซ้้อนภายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		กำำ�หนดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบหรืือกระตุ้้�นให้้เกิิดการทุุจริิต
		กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดการทุุจริิต
		กำำ�หนดมาตรการ/กิิจกรรม/งานที่่มีีลั
� ักษณะเป็็นแนวทางป้้องกััน/แก้้ไขเหตุุการณ์์การทุุจริิตดัังกล่่าว
อาจจำำ�แนกระดัับความเสี่่�ยงการทุุจริิตออกเป็็น 3 - 7 ระดัับ ตามความเหมาะสมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น
“สููงสุุด สููงมาก สููง ปานกลาง ต่ำำ�� ต่ำำ��มาก ไม่่มีีความเสี่่�ยง”
	ทำำ�การประเมิินระดัับความเสี่่�ยงการทุุจริิตตามที่่�ได้้กำำ�หนดประเด็็นไว้้
สามารถกำำ�หนดจำำ�นวนประเด็็น/เหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงการทุุจริิตตามความเหมาะสมภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรศึึกษา “คู่่�มืือแนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตและแนวทางการจััดทามาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงการทุุจริิต” ของสานัักงาน ป.ป.ท. ประกอบการประเมิินความเสี่่�ยง14
ควรระวััง
ต้้องเป็็นการประเมิินความเสี่่ย� งการทุุจริิตโดยเฉพาะ (รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุุมภายใน/การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง โดยทั่่�วไป ไม่่ใช่่การประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตตามความมุ่่�งหมายของข้้อคำำ�ถามนี้้�)
	นำำ�รายงานความเสี่่�ยงการทุุจริิตของปีีงบประมาณอื่่�นมาแสดงบนเว็็บไซต์์
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

การให้้บริิการ หมายถึึง การให้้บริิการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือภารกิิจตามกฎหมายของหน่่วยงาน สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีการปฏิิบััติิงานหรืือ
การให้้บริิการเป็็นจำำ�นวนมาก อาจมุ่่�งเน้้นเผยแพร่่การปฏิิบัติั ิงานหรืือการให้้บริิการที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อภารกิิจของหน่่วยงาน
14

Guidelines for OIT
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O37

การดำำ�เนิินการ
เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงการทุุจริิต

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงการดำำ� เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่� แ สดงถึึ ง การจัั ด การ
ความเสี่่� ย งของการดำำ� เนิินงานในกรณีีที่่� อ าจก่่ อ ให้้ เ กิิดการทุุ จริิ ต
หรืือก่่อให้้เกิิดการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์
ส่่วนรวมของหน่่วยงาน
o เป็็นกิิจกรรมหรืือการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้องกัับมาตรการหรืือการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงตามข้้อคำำ�ถาม O36
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

(ตััวอย่่างการรายงานการดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงการทุุจริิต)
ผลการดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงการทุุจริิต ของ ....(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)....
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดืือน)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด�ำเนินงาน การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กี่คน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน
เส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทัง้ น�ำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต
1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท�ำงานอย่างใกล้ชิด
มีการสอบทานและก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ด�ำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้า
หน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง
สูงสุด
สถานการณ์ด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง
ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริ่มด�ำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................
รายละเอียดข้อมูลการด�ำเนินงาน
จัดท�ำค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ
เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการด�ำเนินงาน
ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน
สังกัด
วันเดือนปีที่รายงาน
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงการทุุจริิต
ควรปฏิิบััติิ
เมื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตตามข้้อคำำ�ถาม O36 แล้้วเสร็็จ และทราบถึึงระดัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าวแต่่ละประเด็็น
ที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีการดำำ�เนิินการตามมาตรการเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตด้้วย
วิิธีีการต่่างๆ เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดการทุุจริิตตามข้้อ O36
การดำำ�เนิินงานตามมาตรการป้้องกัันเพื่่�อไม่่เกิิดการทุุจริิต/เกิิดการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่ว่ นตนและประโยชน์์ส่ว่ นรวม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ต้้องมีีความสอดคล้้องกัับจำำ�นวนประเด็็น/ขั้้�นตอน/กระบวนการดำำ�เนิินงาน/และเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นตามข้้อ O36 ยกตััวอย่่างเช่่น กำำ�หนดกลไกการปฏิิบััติิงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงการทุุจริิต การให้้ความรู้้�เรื่่�อง
การป้้องกัันการทุุจริิตหรืือผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�มีีโอกาสเสี่่�ยงจะเกิิดขึ้้�นในองค์์ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
สามารถจััดทำำ�ในรููปแบบของประกาศขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือรายงานผลการดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการ
ความเสี่่�ยงการทุุจริิตก็็ได้้
	ต้้องเป็็นรายละเอีียดข้้อมููลที่่�แสดงการดำำ�เนิินการในรอบ 6 เดืือน ของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้้�งแต่่เดืือน
ตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2564)
ควรระวััง
	มีีการประเมิินความเสี่่�ยงและจััดทำำ�มาตรการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงการทุุจริิต ตามมาตรฐานข้้อ O36 แต่่รายละเอีียด
ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการ แต่่อย่่างใด
กรณีีไม่่มีีข้้อมููลการประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรืือแสดงข้้อมููลไม่่เป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ตามข้้อ O36 ที่่�ปรึึกษาจะไม่่สามารถพิิจารณตรวจประเมิินในข้้อ O37 ได้้ว่่ามีีความสอดคล้้องกัันอย่่างไร
จึึงไม่่ได้้คะแนนในข้้อนี้้�
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O38

การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงการดำำ�เนิิ น การหรืื อ กิิ จ กรรมที่่�แสดงถึึงการเสริิ ม สร้้ า ง
วัั ฒ นธรรมองค์์ ก รให้้ เ จ้้ า หน้้ าที่่� ของหน่่ ว ยงานมีี ทัั ศ นคติิ ค่่ านิิ ย ม
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต อย่่างชััดเจน
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องเป็็นโครงการ/กิิจกรรมที่่เ� สริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เจ้้าหน้้าที่่ข� องหน่่วยงานมีีทััศนคติิ ค่่านิิยม ในการปฏิิบััติิงาน
อย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
เป็็นโครงการ/กิิจกรรม/งานที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เป็็นผู้้�จััดเอง และได้้ดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นแล้้ว รวมทั้้�งต้้องเปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
อาจจััดทำำ�ในรููปแบบรายงานผลโครงการ/กิิจกรรม/งาน โดยอาจจะเสนอต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือไม่่ก็็ได้้ แต่่อย่่างน้้อย
ต้้องมีีรููปภาพที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าได้้ดำำ�เนิินโครงการ/กิิจกรรมเสร็็จสิ้้�นแล้้ว และนำำ�แสดงบนเว็็บไซต์์อย่่างน้้อยจำำ�นวน
1 โครงการ/กิิจกรรม/งาน ซึ่่�งต้้องมีีข้้อมููลที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการดำำ�เนิินการอย่่างไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร
โครงการตััวอย่่างที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นดำำ�เนิินการ เช่่น โครงการเสริิมสร้้างคุุณธรรม จริิยธรรม ป้้องกัันการทุุจริิต
ประพฤติิมิิชอบ กิิจกรรมเสริิมสร้้างการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตในการปฏิิบััติิงาน โครงการยกย่่องผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตบริิการประชาชนดีีเด่่น เป็็นต้้น
ควรระวััง
	นำำ�โครงการ/กิิจกรรมที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไปร่่วมงานกัับหน่่วยงานอื่่�นมาตอบ
โครงการ/กิิจกรรม/งานส่่งเสริิมวััฒนธรรมประเพณีีท้้องถิ่่น� และกิิจกรรมทางศาสนา (ทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตร ปฏิิบััติิธรรม
นั่่�งสมาธิิ) ที่่ไ� ม่่สอดคล้้องกัับหลัักการของข้้อคำำ�ถาม O38 การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้บุคุ ลากรขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมีีทััศนคติิค่่านิิยมในการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ใช้้ โ ครงการ/กิิ จ กรรมที่่�ดำำ�เนิิ น การกัั บ กลุ่่�มเป้้ า หมายเป็็ น บุุ ค ลากรภายนอก/ประชาชนในพื้้� น ที่่�องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมาตอบ
	นำำ�โครงการ/กิิจกรรม/งานในปีีงบประมาณอื่่�นมาตอบ
แสดงรายงานการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีแต่่ชื่่�อโครงการ/กิิจกรรม แต่่ไม่่มีีข้้อมููลรายละเอีียดใน
การจััดกิิจกรรมว่่าดำำ�เนิินการอย่่างไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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แผนป้้องกัันการทุุจริิต
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O39

แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงแผนปฏิิบััติิการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตหรืือ
พััฒนาด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ ยกตััวอย่่างเช่่น โครงการ กิิจกรรม
งบประมาณ ช่่วงเวลาดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น
o เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ครอบคลุุมปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้้าเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามข้้อ O39 (รููปที่่� 1-2)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1

2564

รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 2
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วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O39 (รููปที่่� 3-4)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3
ขั้้�นตอนการเข้้าสู่่�ระบบ e-PlanNACC
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาแสดงบนเว็็บไซต์์
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (รููปภาพ 3-4)
1. เข้้าระบบ e-PlanNACC หรืือ http://e-plan.nacc.go.th
โดย Username และ Password ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นแห่่งนั้้�น ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3
2. เข้้าไปเมนูู “พิิมพ์์แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต”
เลืือกปีีที่่�ต้้องการจะพิิมพ์์ กรอกชื่่�อ-สกุุล ผู้้�ออกรายงาน
ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
3. ดำำ�เนิิ น การกดปุ่่�ม Export pdf จะปรากฏไฟล์์
“แผนปฏิิ บััติิการป้้ องกัั นการทุุ จริิ ตของ ..(ชื่่�อ อปท.)..”
ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 2
4. นำำ�ไฟล์์ แ ผนปฏิิ บัั ติิ ก ารป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต ไปแสดงไว้้
บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นดัังรููปภาพตััวอย่่าง
หมายเลข 1
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องนำำ� “แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต พ.ศ. 2564” แสดงไว้้บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยอาจ
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
		นำำ�ไฟล์์แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตที่่�ได้้จากการ Export pdf จากระบบ e-PlanNACC มาแสดงไว้้
บนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ตามรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1-2 (วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC
มาแสดงตาม O39 (รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3-4))
		 หรืือ
		 สามารถใช้้เล่่มแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการทุุจริิต พ.ศ. 2561-2564 หรืือ พ.ศ. 2562-2564 ที่่�ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานแล้้ว
มาแสดงไว้้ในเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแห่่งนั้้�นได้้เช่่นเดีียวกััน
โครงการ/กิิจกรรมที่่�ปรากฏตามแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการทุุจริิต จะต้้องมีีการปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยสอดคล้้อง/เชื่่�อมโยง
กัับการตอบข้้อ O40 รายงานการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน
ควรระวััง
	ห้้ามนำำ� url ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง เนื่่�องจากประชาชนทั่่�วไปไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
ไม่่เปิิดเผยแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ขาดการปรัับปรุุงแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตให้้เป็็นปััจจุุบััน
แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตไม่่ครอบคลุุมปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Export ไฟล์์นามสกุุล .pdf จากระบบ e-PlanNACC เป็็นไฟล์์แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตช่่วงปีีอื่่�นมาแสดง
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O40

รายงานการกำำ�กัับติิดตามการ
ดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิต
ประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกััน
การทุุจริิตตามข้้อ O39
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดความก้้าวหน้้า ยกตััวอย่่างเช่่น ความก้้าวหน้้า
การดำำ�เนิินการแต่่ละโครงการ/กิิจกรรม รายละเอีียดงบประมาณที่่�ใช้้
ดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้้าเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามข้้อ O40 (รููปที่่� 1-3)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1

2564

2564

รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 2
2564
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3
2564

กิิจกรรมในรููปแบบฝึึกอบรมไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ เนื่่�องจาก Covid - 19

วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O40 (รููปที่่� 4-6)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
ขั้้�นตอนการเข้้าสู่่�ระบบ e-PlanNACC
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาแสดงบนเว็็บไซต์์
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (รููปที่่� 4-6)

1. เข้้าระบบ e-PlanNACC หรืือ http://e-plan.nacc.go.th
โดย Username และ Password ขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นแห่่งนั้้�น ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
2. คลิิกที่่�เมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.”
เลืือกปีี 2564 และรอบ 6 เดืือน” ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 5
และกดปุ่่�ม Export pdf จะปรากฏไฟล์์ดัังรููปภาพตััวอย่่าง
หมายเลข 2
3. คลิิกที่่�เมนูู “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน” เลืือกปีี 2564 และ
รอบ 6 เดืือน โดยระบุุปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ชื่่�อ สกุุล
ตำำ�แหน่่งผู้้�รายงานในช่่อง ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 6 และ
กดปุ่่�ม Export pdf จะปรากฏไฟล์์ดังั รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3
4. นำำ�ไฟล์์หรืือข้้อมููลจากเมนููดัังกล่่าวหรืือจากการ Export pdf
ทั้้�งหมดรวบรวมและนาไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1
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วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O40 (รููปที่่� 4-6)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 5

รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 6

102

แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน
ควรปฏิิบััติิ
	ผู้้�บริิหารต้้องมีีการกำำ�กัับติิดตามให้้มีีการดำำ�เนิินการและขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต และรายงานผลฯ
ในระบบ e-PlanNACC
	ต้้องมีีข้้อมููลรายละเอีียดของความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการในแต่่ละโครงการ/แผนงาน/กิิจกรรม และรายละเอีียด
งบประมาณ ในการดำำ�เนิินการ
การแสดงข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม O40 สามารถนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดง ได้้ดัังนี้้�
		นำำ�ไฟล์์เอกสารจากเมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.” และ “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน” ที่่�ได้้
จากการ Export pdf มารวบรวมและไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ตามรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข
1-3 (วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O40 (รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4-6))
		 หรืือ
		นำำ�ข้้อมููลจากเมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.” และ “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน” มาประกอบ
จััดทำำ�เล่่มรายงานผลการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี รอบ 6 เดืือน และนำำ�รายงานผลฯ ดัังกล่่าว
ไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้เช่่นเดีียวกััน
โครงการ/กิิจกรรมที่่�ปรากฏในรายงานผลฯ จะต้้องสอดคล้้อง/เชื่่�อมโยงกัับการตอบข้้อคำำ�ถาม O39 แผนปฏิิบััติิการ
ป้้องกัันการทุุจริิต
ควรระวััง
	ห้้ามนำำ� url ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง เนื่่�องจากประชาชนทั่่�วไปไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
ไม่่แสดงรายงานผลการดำำ�เนิินงานแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการทุุจริิต ประจำำ�ปีี 2564 รอบ 6 เดืือน บนเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไม่่รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตให้้เป็็นปััจจุุบััน
แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตไม่่ครอบคลุุมปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Export ไฟล์์นามสกุุล .pdf จากระบบเป็็นไฟล์์แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตช่่วงปีีอื่่�นมาแสดง
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O41

รายงานผลการดำำ�เนิินการ
ป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต
o มีี ข้้ อ มูู ล รายละเอีี ย ดสรุุ ป ผลการดำำ�เนิิ น การ ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น
ผลการดำำ�เนิินโครงการหรืือกิิจกรรม ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปััญหา
อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o ใช้้รายงานผลของปีี พ.ศ. 2563
ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููลบนหน้้าเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นตามข้้อ O41 (รููปที่่� 1-3)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1

รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 2
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3

“ควรระบุุปััญหา และข้้อเสนอแนะด้้วย”
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วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O41 (รููปที่่� 4-6)
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
ขั้้�นตอนการเข้้าสู่่�ระบบ e-PlanNACC
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาแสดงบนเว็็บไซต์์
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (รููปที่่� 4-6)
1. เข้้าระบบ e-PlanNACC หรืือ http://e-plan.nacc.go.th
โดย Username และ Password ขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นแห่่งนั้้�น ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 4
2. คลิิกที่่�เมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.”
เลืือกปีี 2563 และรอบ 12 เดืือน” ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข
5 และกดปุ่่�ม Export pdf จะปรากฏไฟล์์ดัังรููปภาพตััวอย่่าง
หมายเลข 2
3. คลิิกที่่�เมนูู “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน” เลืือกปีี 2563 และ
รอบ 12 เดืือน โดยระบุุปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ชื่่�อ สกุุล
ตาแหน่่งผู้้�รายงานในช่่อง ดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 6 และ
กดปุ่่�ม Export pdf จะปรากฏไฟล์์ดังั รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 3
4. นำำ�ไฟล์์หรืือข้้อมููลจากเมนููดัังกล่่าวหรืือจากการ Export pdf
ทั้้�งหมดรวบรวมและนาไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นดัังรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 1

รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 5
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการเปิิดเผยข้้อมููล
รููปภาพตััวอย่่างหมายเลข 6

ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : รายงานผลการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี
ควรปฏิิบััติิ
	ผู้้�บริิหารต้้องมีีการกำำ�กัับติิดตามให้้มีีการดำำ�เนิินการและขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต และรายงานผลฯ
ในระบบ e-PlanNACC
	มีีการแสดงข้้อมููลรายละเอีียดสรุุปผลการดำำ�เนิินการ เช่่น ผลการดำำ�เนิินโครงการหรืือกิิจกรรม ผลการใช้้จ่า่ ยงบประมาณ
ปััญหาอุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
การแสดงข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม O41 สามารถนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดง ได้้ดัังนี้้�
		นำำ�ไฟล์์เอกสารจากเมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.” และ “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน” ที่่�ได้้
จากการ Export pdf มารวบรวมและไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ตามรููปภาพตััวอย่่างหมายเลข
1-3 (วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลจากระบบ e-PlanNACC มาแสดงตามข้้อ O41 (รููปภาพตััวอย่่างที่่� 4-6)) หรืือ
		นำำ�ข้้อมููลจากเมนูู “ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานตามแผนราย อปท.” และ “ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน”
มาประกอบจััดทำำ�เล่่มรายงานผลการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี รอบ 12 เดืือน และนำำ�รายงาน
ผลฯ ดัังกล่่าวไปแสดงบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้เช่่นเดีียวกััน
ควรระวััง
	ห้้ามนำำ� url ของระบบ e-PlanNACC มาตอบโดยตรง เนื่่�องจากประชาชนทั่่�วไปไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
ไม่่แสดงรายงานผลการดำำ�เนิินงานแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการทุุจริิต ประจำำ�ปีี 2564 รอบ 6 เดืือน บนเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไม่่รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตให้้เป็็นปััจจุุบััน
แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตไม่่ครอบคลุุมปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Export ไฟล์์นามสกุุล .pdf จากระบบเป็็นไฟล์์แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตช่่วงปีีอื่่�นมาแสดง
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ตััวชี้้�วััดย่่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต15
มาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใสและป้้องกัันการทุุจริิตภายในหน่่วยงาน
ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O42

มาตรการส่่งเสริิม
คุุณธรรมและความโปร่่งใส
ภายในหน่่วยงาน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงการวิิเคราะห์์ผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ในปีี พ.ศ. 2563
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดการวิิเคราะห์์ ยกตััวอย่่างเช่่น ประเด็็นที่่�เป็็น
ข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�จะต้้องแก้้ไขโดยเร่่งด่่วนที่่�มีีความสอดคล้้อง
กัับผลการประเมิินฯ ประเด็็นที่่จ� ะต้้องพััฒนาให้้ดีีขึ้้น� แนวทางการนำำ�ผล
การวิิเคราะห์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิของหน่่วยงาน เป็็นต้้น
o มีีมาตรการเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ภายในหน่่วยงานให้้ดีขึ้ี น้� ซึ่่�งสอดคล้้องตามผลการวิิเคราะห์์ผลการประเมิินฯ
โดยมีีรายละเอีียดต่่างๆ ยกตััวอย่่างเช่่น การกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบหรืือผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�หนดขั้้�นตอนหรืือวิิธีีการปฏิิบััติิ การกำำ�หนดแนวทาง
การกำำ�กัับติิดตามให้้นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิและการรายงานผล เป็็นต้้น

ตััวอย่่างการแสดงข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์องค์์ประกอบของตััวชี้้�วััด O42
มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
...(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)... อำำ�เภอ............................ จัังหวััด.........................
1. การวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ของ ..(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น).. ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากผลการประเมิิน ITA ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ..(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น).. พบว่่า มีีผลคะแนน 92.34 คะแนน อยู่่�ใน
ระดัับ A ดัังนี้้�

การเปิิดเผยข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดย่่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต ในข้้อคำำ�ถาม O42 และ O43 นัับเป็็นกลไกในการช่่วย
และส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้มีีการพััฒนาการบริิหารจััดการภายในองค์์กร โดยการวิิเคราะห์์จุุดที่่�ต้้องพััฒนาจากผลการประเมิิน
ITA ในปีีที่่�ผ่า่ นมา เพื่่�อกำำ�หนดกำำ�หนดแนวทาง และวิิธีกี ารดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� การเปิิดเผยข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดย่่อยดัังกล่่าว ถููกกำำ�หนดให้้มีีค่่าคะแนนรวมกัันสููงถึึงร้้อยละ 10 จากผลคะแนนเต็็มของการประเมิิน ITA
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แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการแสดงข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์องค์์ประกอบของตััวชี้้�วััด O42
โดยวิิเคราะห์์ผลการประเมิินแต่่ละตััวชี้้�วััด ได้้ดัังนี้้�
ตััวชี้้�วััดของการประเมิิน ITA

ประเด็็นที่่�ต้้องแก้้ไข/ปรัับปรุุง

แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน (IIT)
1. การปฏิิบััติิหน้้าที่่� 		

98.34 คะแนน

2. การใช้้งบประมาณ 		

86.22 คะแนน

3. การใช้้อำำ�นาจ 			

95.70 คะแนน

4. การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ

84.32 คะแนน

5. การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต 		

95.88 คะแนน

จากผลคะแนน IIT พบว่่า มีีประเด็็นที่่�ต้้องปรัับปรุุงในเรื่่�อง
การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ พบว่่า บุุคลากรนำำ�ทรััพย์์สิิน
ของราชการไปใช้้เป็็นของส่่วนตััวโดยไม่่ได้้ขออนุุญาต
อีีกทั้้�งบุุคลากรส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบหรืือรัับรู้้�ถึึงวิิธีีการในการ
ขอยืืมใช้้ทรััพย์์สิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอก (EIT)
...

...

...
...
แบบวััดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (OIT)
...

...

...

2. ข้้อเสนอแนะในการพััฒนาคุุณธรรมและความโปร่่งใสในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการประชุุมองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เมื่่�อวัันที่่�................. ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ร่่วมกัันพิิจารณาเพื่่�อกาหนดมาตรการ
ในการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสของ ...(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)... ดัังนี้้�
มาตรการ/แนวทาง

วิธีการด�ำเนินการ

1. การสร้างฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม
ในรูปแบบการจัดอบรม /
จััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ

2. ....
3. ....

...
...

...
...

ผู้้�รัับผิิดชอบ

ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ

สำำ�นัักปลััดฯ

ม.ค.64-มีี.ค. 64

...
...

การติิดตามผล
รายงานผลดำำ�เนิินการ
ในประชุุมองค์์กร
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564

...
...
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน
ควรปฏิิบััติิ
	ต้้องมีีการแสดงมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นบนเว็็บไซต์์องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โดยมีีการแสดงรายละเอีียดข้้อมููล ดัังนี้้�
		ข้้อมููลรายงานการวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในประเด็็นข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�ควรแก้้ไข หรืือประเด็็นที่่�ควรพััฒนาให้้ดีีขึ้้�น โดยต้้องเป็็นการวิิเคราะห์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเอง
			แนวทางการวิิเคราะห์์ความเชื่่อ� มโยงของค่่าคะแนน ITA ตััวอย่่างเช่่น
				
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอาจวิิเคราะห์์ความเชื่่�อมโยงของค่่าคะแนนระหว่่างแบบวััดการรัับรู้้� IIT/EIT
กัับแบบวััด OIT อาทิิ หากในแบบวััด OIT ได้้คะแนนการเปิิดเผยแผนการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีี แต่่ค่า่ คะแนน IIT บุุคลากร
ไม่่ทราบแผนการใช้้จ่า่ ยงบประมาณประจำำ�ปีี อาจสะท้้อนให้้เห็็นได้้ว่า่ บุุคลากรไม่่ให้้ความสนใจหรืือข้้อมููลนั้้�นเข้้าถึึงได้้ยาก
		การกำำ�หนดแนวทางในการแก้้ไขข้้อบกพร่่อง หรืือข้้อเสนอแนะในการพััฒนา/ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้้องมีีข้้อมููลดัังนี้้�
			กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงานให้้ดีขึ้ี น้� โดยต้้องสอดคล้้องกัับการวิิเคราะห์์
ผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้รัับในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีีการกำำ�หนดหน่่วยงาน
ผู้้�รัับผิิดชอบหรืือคณะทำำ�งานในการดำำ�เนิินการ
			กำำ�หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานหรืือวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�เป็็นรููปธรรม
			กำำ�หนดแนวทางการกำำ�กัับติิดตามมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสเพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�
การปฏิิบััติิและมีีการรายงานผล
เมื่่�อจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสตามข้้อ O42 เรีียบร้้อยแล้้ว ควรมีีการแจ้้งเวีียนให้้บุุคลากร
ทุุกฝ่่ายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้รัับทราบและร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสต่่อไป
กรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีผลคะแนนผ่่านเกณฑ์์หรืือคะแนนในระดัับสููงอยู่่�แล้้ว ควรกำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิม
คุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงานเพื่่�อรัักษาระดัับหรืือยกระดัับให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ควรระวััง
ขาดรายละเอีียดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ที่่�หน่่วยงานได้้รัับในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไม่่ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA แต่่นำำ�ข้้อเสนอแนะของที่่�ปรึึกษาจากระบบ ITAS
มาแสดงโดยตรง
ไม่่มีีการกำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส
	กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส ไม่่สอดคล้้องกัับการวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ที่่�ได้้รัับ เช่่น
มีีประเด็็นผลการประเมิินที่่�บกพร่่องและควรปรัับปรุุงเฉพาะตััวชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารจากการประเมิินการรัับรู้้�
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอก (EIT) แต่่กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการใช้้ทรััพย์์สิินราชการ
ของบุุคลากรองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ข้้อ

ประเด็็นการประเมิิน

O43

การดำำ�เนิินการตามมาตร
การส่่งเสริิมคุุณธรรม
และความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน

องค์์ประกอบด้้านข้้อมููล
o แสดงผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรม
และความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดการนำำ�มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใสภายในหน่่วยงานในข้้อ O42 ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็น
รููปธรรม
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีีพ.ศ. 2564

ตััวอย่่างการแสดงข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์องค์์ประกอบของตััวชี้้�วััด O43
รายงานผลการดำำ�เนิินการมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ของ ..(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น).. ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่่�ได้้ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA ของ ..(ชื่่�อองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น).. ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้้
กำำ�หนดมาตรการ/แนวทางในการส่่งเสริิมส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้้มีีการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดัังต่่อไปนี้้�
มาตรการ/
แนวทาง
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วิิธีีการดาเนิินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การสร้้าง
ฐานความคิิด
การแยกแยะ
ประโยชน์์
ส่่วนตััวและ
ประโยชน์์ส่่วน
รวม

1.เสริิมสร้้างฐานคิิด
แยกแยะประโยชน์์
ส่่วนตััวและประโยชน์์
ส่่วนรวม ในรููปแบบ
การจััดอบรม /จััด
ทาสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
รณรงค์์
2. จััดคู่่�มืือแนวปฏิิบััติิ
ในการใช้้ทรััพย์์สิินของ
ราชการ

สำำ�นัักปลััดฯ

2. ...

...

...

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
ม.ค.64
ถึึง
มีี.ค. 64

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการดำำ�เนิินการ
1. จััดอบรมปลููกฝัังฐานความ
คิิดแยกแยะผลประโยชน์์ส่่วน
ตััวและประโยชน์์ส่่วนร่่วม
เมื่่�อวัันที่่� 14 ม.ค. 64
2. จััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
รณรงค์์การแยกแยะผล
ประโยชน์์ส่่วนตััวและ
ประโยชน์์ส่่วนรวม เมื่่�อวัันที่่�
18 ก.พ. 64
3. จััดประชุุมชี้้�แจงแนวทาง
ปฏิิบัติั ิในการยืืมใช้้ทรััพย์์สิิน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เมื่่�อวัันที่่� 25 มีี.ค. 64
โดยมีีบุุคลากรขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเข้้าร่่วม
ประชุุมครบทุุกคน

หากมีี
บุุคลากร
บรรจุุ/โอน/
ย้้ายเข้้ามา
ในหน่่วยงาน
ควรให้้สานััก
ปลััดฯ แจ้้ง
ให้้ทราบถึึง
มาตรการ
ต่่างๆ ดััง
กล่่าวของ
หน่่วยงาน

...
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ข้้อแนะนำำ�ในการเปิิดเผยข้้อมููล : การดำำ�เนิินการตามมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน
ควรปฏิิบััติิ
	มีีการนำำ�มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อ O42 ไปปฏิิบััติิหรืือดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อน
อย่่างเป็็นรููปธรรม
	ต้้องเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�น โดยต้้องแสดงรายละเอีียดข้้อมููลให้้เห็็นว่่ามีีการนำำ�มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสไปดำำ�เนิินการอย่่างไร
ข้้อมููลการดำำ�เนิินการที่่�แสดงในข้้อ O43 ต้้องสอดคล้้องกัับมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรม
และความโปร่่งใสที่่�ได้้แสดงไว้้ในข้้อ O42
	ข้้อมููลการดำำ�เนิินการที่่�แสดงในข้้อ O43 ต้้องเป็็นการดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ควรระวััง
ไม่่ได้้กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสตามหลัักเกณฑ์์ข้้อ O42 ที่่�ปรึึกษาจึึงไม่่สามารถพิิจารณา
ตรวจประเมิินให้้คะแนนได้้
ไม่่เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�น
ไม่่มีีการนำำ�มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสไปปฏิิบััติิหรืือดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อน จึึงไม่่สามารถตอบข้้อ O43
ได้้
ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินการที่่�แสดงในข้้อ O43 ไม่่สอดคล้้อง/สััมพัันธ์์กัับมาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อ O42
	ห้้ามตอบด้้วย URL ที่่�เป็็น .pdf หรืือ google drive ที่่�ไม่่ได้้แสดงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลสู่่�สาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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ส่่วนที่่�

4

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่มีี
� ผลการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะยอดเยี่่�ยม
ต่่อเนื่่�อง 3 ปีี
ในส่่วนที่่� 4 นี้้� จะเป็็นการรวบรวมรายชื่่�อขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลการประเมิิน ITA ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563 ในระดัับ AA / A (ผลการประเมิิน 85 คะแนนขึ้้�นไป) และมีีผลการดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (OIT)
ตามตััวชี้้�วััดที่่� 9 และตััวชี้้�วััดที่่� 10 ของการประเมิิน ITA ตั้้�งแต่่ 85 คะแนนขึ้้�นไป ต่่อเนื่่�อง 3 ปีี ดัังนี้้�
ผลคะแนน OIT

ผลการประเมิิน ITA
ที่่�

ปีี 61

ปีี 62

ปีี 63

ตััวชี้้�วััดที่่�

ตััวชี้้�วััดที่่�

ตััวชี้้�วััดที่่�

9

9

9

10

100 97.5 100

100

100

93.47 89.55 91.15 97.22 100 97.5 100

96

100

89.57 89.75 94.51 96.43 100 97.78 93.75 100

100

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ปีี 61 ปีี 62 ปีี 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปััตตานีี
อ.เมืืองปััตตานีี จ.ปััตตานีี
เทศบาลตำำ�บลวัังพร้้าว
อ.เกาะคา จ.ลํําปาง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตาคลีี
อ.ตาคลีี จ.นครสวรรค์์
เทศบาลตำำ�บลลาดใหญ่่
อ.เมืืองชััยภููมิิ จ.ชััยภููมิิ
เทศบาลตำำ�บลอุุดมธััญญา
อ.ตากฟ้้า จ.นครสวรรค์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งนนทรีี
อ.เขาสมิิง จ.ตราด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองบััวเหนืือ
อ.เมืืองตาก จ.ตาก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโพไร่่หวาน
อ.เมืืองเพชรบุุรีี จ.เพชรบุุรีี
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระยอง
อ.เมืืองระยอง จ.ระยอง
เทศบาลตำำ�บลกุุฏโง้้ง
อ.พนััสนิิคม จ.ชลบุุรีี

86.45 87.94 87.70 100

10

86.89 94.48 96.50 94.44 100
96.78 92.24 99.03 100

95

10

100 97.78 100

100 94.29 100 97.78 100

86.92 88.57 90.44 94.44 100 97.5 87.5

96

100

92.59 93.25 95.09 94.44 100

87

100 93.5 100

87.43 88.68 92.64 86.43 100

96

87.5 91.28 100

85.71 88.53 85.51 93.65 100 97.14 100 89.92 100
97.61 92.27 90.30 97.22 100 88.5 100 86.92 100
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ผลคะแนน OIT

ผลการประเมิิน ITA
ที่่�

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ปีี 61 ปีี 62 ปีี 63

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกายููบอเกาะ
อ.รามััน จ.ยะลา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบางตาวา
12
อ.หนองจิิก จ.ปััตตานีี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนิิลเพชร
13
อ.บางเลน จ.นครปฐม

11

ปีี 61

ปีี 62

ปีี 63

ตััวชี้้�วััดที่่�

ตััวชี้้�วััดที่่�

ตััวชี้้�วััดที่่�

9

9

9

10

10

10

85.10 87.63 85.07 86.67 100 97.5 85.71 92.78 93.75
86.05 88.14 85.91 97.22 100 97.78 100 91.28 93.75
85.88 91.24 91.20 86.11 100 90.56 100 92.5 87.5

จากผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นกว่่า 7,852 แห่่ง ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
พบว่่า มีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�รัักษาระดัับการดำำ�เนิินงานที่่�มีีคุณ
ุ ธรรมและความโปร่่งใสในระดัับ AA / A (85 คะแนนขึ้้น� ไป)
และมีีผลคะแนนการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (ตััวชี้้�วััดที่่� 9 - 10 ของการประเมิิน ITA) ที่่�มีีความยอดเยี่่�ยมต่่อเนื่่�อง 3 ปีี (OIT
85 คะแนนขึ้้�นไป) จำำ�นวน 13 แห่่ง
โดยมีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจำำ�นวน 2 แห่่ง ที่่�มีีผลคะแนนการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (ตััวชี้้วั� ดั ที่่� 9 - 10) ในระดัับ
95 คะแนนขึ้้�นไป ต่่อเนื่่�อง 3 ปีี ได้้แก่่
		
1. องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปััตตานีี อ.เมืืองปััตตานีี จ.ปััตตานีี และ
		
2. เทศบาลตำำ�บลวัังพร้้าว อ.เกาะคา จ.ลำำ�ปาง
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�อ่่านสามารถศึึกษาแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะบนเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั้้�ง 13 แห่่ง
เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์และพััฒนาการดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะของหน่่วยงานตนตามหลัักเกณฑ์์ของการประเมิิน ITA ต่่อไป

...
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บรรณานุุกรม
กฎหมาย
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย.
พระราชบััญญััติิการบริิหารงานและการให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562.
พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
พระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม.
ประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ.
ประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล เรื่่�อง มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐในรููปแบบ
	ข้้อมููลดิิจิิทััลต่่อสาธารณะ.
นโยบายและยุุทธศาสตร์์
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580).
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็น การต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ.
หนัังสืือ
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, คู่่�มืือหลัักเกณฑ์์การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีขี ององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
(กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, 2563).
สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ, ข้้อมููลข่่าวสารสาธารณะตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 (ซีีแอนด์์เอ็็นบุ๊๊�ค, 2561).
วิิทยานิิพนธ์์
วโรดม บุุญมั่่�น, “การให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลภาครััฐเพื่่�อการตรวจสอบการทุุจริิต” (วิิทยานิิพนธ์์นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต 		
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย 2560).
เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ทิิพย์์ศริิน ภััคธนกุุล และทศพล เชี่่�ยวชาญประพัันธ์์, “การเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐสู่่�การเป็็นรััฐบาลแบบเปิิด:
นวััตกรรมการบริิหารราชการแผ่่นดิินยุุคดิิจิิทััลของประเทศไทย”<https://dga.or.th/th/content/890/11677/>,
	สืืบค้้นเมื่่�อ 22 มกราคม 2564.
สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ, “คู่่�มืือการประเมิินสถานะของหน่่วยงานภาครััฐในการเป็็นระบบราชการ 4.0”
<https://www.opdc.go.th/content/Mjc3Mg>, สืืบค้้นเมื่่�อ 22 มกราคม 2564.
สำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน), “มาตรฐานเว็็บไซต์์ภาครััฐ (Government Website Standard)
Version 2.0” <https://www.dga.or.th/th/profile/888/>, สืืบค้้นเมื่่�อ 22 มกราคม 2564.
., “Open Data Handbook (ฉบัับภาษาไทย)”
<https://www.dga.or.th/th/content/890/877/>, สืืบค้้นเมื่่�อ 22 มกราคม 2564.
สำำ�นัักประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส สำำ�นัักงาน ป.ป.ช., “คู่่�มืือการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564” <https://itas.nacc.go.th/>, 	สืืบค้้นเมื่่�อ
15 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
., “รายงานผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ 2563” <https://itas.nacc.go.th/>, สืืบค้้นเมื่่�อ 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
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สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล สำำ�นัักงาน ป.ป.ช., “แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
<https://ggde.nacc.go.th/>, สืืบค้้นเมื่่�อ 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
อื่่�นๆ
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ, “รายงานสรุุปผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562” (สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
	ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ, 2562).
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, “คู่่�มืือการประเมิิน OIT ปีี 2563 จำำ�นวน 43 ข้้อ”, (กรกฎาคม 2563).
	สำำ�นัักประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส สำำ�นัักงาน ป.ป.ช., “แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับคณะที่่�ปรึึกษาการประเมิิน		
	คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
(ธัันวาคม 2563).
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สำนักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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