


































 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งท่ีส าคญั และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย ์ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

100  มีข้อมูล  วิชาการ 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ -
นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บรหิารแต่ละคน 
 

100  แก้ไข
ข้อมูล 

- เพิ่มช่องทางการติดต่อของผู้บรหิาร เช่น 
เบอร์โทรศัพท์ จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์เป็นต้น 

วิชาการ 

o3 อ านาจหน้าท่ี o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

100  มีข้อมูล  วิชาการ 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ี
มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ ยกตัวอย่าง
เช่น ยุทธศาสตรห์รือ แนวทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุป ี
พ.ศ. 2564 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลูให้
ครอบคลมุปี 64 

วิชาการ 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Mail) และแผนที ่
ตั้งหน่วยงาน 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

มีข้อมูล  วิชาการ 

o6 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง o แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏบิัติงานของหน่วยงาน 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

มีข้อมูล  วิชาการ 



- ๒ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2564 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

มีข้อมูล  วิชาการ 

o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 
ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามไดโ้ดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 
กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น 
 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

มีข้อมูล  วิชาการ 

o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

มีข้อมูล - ให้ Update Facebook ให้เป็นปัจจุบัน 
 

วิชาการ 

o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ี
มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2564 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลูให้
ครอบคลมุปี 64 

วิชาการ 

o11 รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าป ี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  
ยกตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลูให้
ครอบคลมุปี 64 

วิชาการ 



- ๓ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2564 

o12 รายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าป ี
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

0 URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดง
การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถาม 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลูให้ซึ่งต้อง
เป็นรายงานผลการด าเนินการปี พ.ศ. 2563 

วิชาการ 

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างไร  
เป็นต้น 

100  มีข้อมูล  ทุกหน่วยงาน 
(เฉพาะใน
ภารกิจของ
หน่วยนั้น ๆ) 

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการตดิต่ออย่างไร เป็นต้น 
 

0 มีแต่หัวข้อ ไม่พบรายละเอียดของแนว
ทางการให้บริการหรือคู่มือ 

มีข้อมูล  ทุกหน่วยงาน 
(เฉพาะใน
ภารกิจของ
หน่วยนั้น ๆ) 



- ๔ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของป ีพ.ศ. 2564 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมลูตามองคป์ระกอบข้อมลู เช่น ใหส้รปุ
เป็นรายเดือนว่าแตล่ะงานมผีู้ใช้บริการจ านวน
กี่คน จากนั้นสรุปเป็นภาพรวมของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน/
วิชาการ

รวบรวมสรุปผล 
o16 รายงานผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจการ 
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

0 ต้องเป็นความพึงพอใจของหน่วยงานใน
ภาพรวม ไม่ใช่หน่วยย่อยหรือความพึง
พอใจของการให้บริการเฉพาะส่วนงานหรือ
โครงการ 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานซึ่ง
จะต้องเป็นความพึงพอใจการให้บริการตาม 
o15 

ทุกหน่วยงาน/
วิชาการ

รวบรวมสรุปผล 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน ์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

0 URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E–Service มีข้อมูล  วิชาการ 

o18 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2564 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มเติมข้อมลูตามองค์ประกอบข้อมูล  
ซึ่งจะต้องเป็นแผนที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564 
- ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเปน็แผนใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลัง 

o19 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าป ี
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มเติมข้อมลูตามองค์ประกอบข้อมูล และ
ต้องข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 ม.ีค. 64) 
- ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเปน็ข้อมูล 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 

กองคลัง 



- ๕ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตัวอย่าง เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มเติมข้อมลูตามองค์ประกอบข้อมูล 
และต้องเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
- ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเปน็รายงานของ
ปี 2562 

กองคลัง 

o21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามทีห่น่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 
 

100  มีข้อมูล  กองคลัง 

o22 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ
 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชญิชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

100  มีข้อมูล  กองคลัง 

o23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรอืจ้าง รายชื่อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นตน้ 
 

100  แก้ไข
ข้อมูล 

- ต้องมีข้อมูลทุกหน่วยงาน/ทุกเดือน  
- กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือนใดให้
เผยแพร่ว่าไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของป ีพ.ศ. 2564 

ทุกหน่วยงาน/
กองคลัง 
รวมรวม 



- ๖ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไมม่ี
การจัดซื้อจดัจ้างในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของป ีพ.ศ. 2564 

o24 รายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดยกตัวอยา่งเช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจา้ง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

0 ไม่มรีายงานสรุปผลการจัดซื้อจดัจา้งหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าปี ตรวจพบแต่
รายงานประจ าเดือน ซึ่งไม่แสดงข้อมูล
ภาพรวมของทั้งปี 
 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู และเป็น 
รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
- ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเป็นรายงานผล
ของปี พ.ศ. 2562 

กองคลัง 

o25 นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสดุที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู และต้อง 
เป็นนโยบายหรือแผนการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 
- ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเป็นแผน
อัตราก าลังที่บังคับใช้ถึงปี พ.ศ. 2563 

ส านักปลดั 

o26 การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกาลังคน การสรร
หาคนดีคนเก่งเพื่อปฏบิัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรา้งทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

0 ข้อมูลที่น ามาตอบไมส่อดคล้องกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- ต้องเป็นการด าเนินนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม o25 

ส านักปลดั 



- ๗ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร 
o การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ 

0 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่น ามาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑก์ารบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู อย่างน้อย
จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

ส านักปลดั 

o28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจาป ี

o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

0 ไม่มรีายงานผลการบริหาร และพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นรายงานผลการด าเนินการของปี พ.ศ. 
2563 

ส านักปลดั 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคล 
ภายนอกจะท าการร้องเรยีน รายละเอียด 
 

100  มีข้อมูล  วิชาการ 



- ๘ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

ขั้นตอนหรือวิธีการในการจดัการตอ่เรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดาเนินการ เป็นต้น 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

0 ไม่มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบท่ีสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไดจ้ากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

มีข้อมูล  วิชาการ 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมลูสถิตเิรื่องร้องเรยีนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไมม่ีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่าไมม่ีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของป ีพ.ศ. 2564 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของป ีพ.ศ. 2564 

วิชาการ 

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผา่นทาง
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

0 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไมส่ามารถ
เข้าถึงหรือเช่ือมโยงได้จากเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน 

มีข้อมูล  วิชาการ 



- ๙ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o33 การเปิดโอกาสให้เกดิ 
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีได้มสี่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน  
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นตน้ 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

0 ข้อมูลที่น ามาตอบมีเพียงรูปภาพ  
ไม่มเีนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 

ทุกหน่วยงาน 

o34 เจตจ านงสจุริตของ 
ผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบรหิารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

100  มีข้อมูล  วิชาการ 

o35 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

0 ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้บริหารสูงสดุ
คนปัจจุบัน 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 

ทุกหน่วยงาน 

o36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรือก่อให้เกดิการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสีย่งและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน 

0 ไม่ได้แสดงผลการประเมินความเสีย่งของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรือก่อให้เกดิการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 
- ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเป็นขอ้มูลการ
ควบคุมภายใน 

ทุกหน่วย/
วิชาการ
รวบรวม 



- ๑๐ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

o37 การด าเนินการเพื่อ 
จัดการความเสีย่งการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสีย่งตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

0 ไม่เป็นการด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยง
การทุจริตในปี พ.ศ. 2563 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 
 

ทุกหน่วย/
วิชาการ
รวบรวม 

o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคต ิ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2564 
- ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเป็นขอ้มูลของปี 
พ.ศ. 2563 

ทุกหน่วยงาน 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุ 
ปี พ.ศ. 2564 
 

100  มีข้อมูล  วิชาการ 



- ๑๑ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

o40 รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 

วิชาการ 

o41 รายงานผลการ 
ด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

100  ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
- ปรากฏบนเว็บไซต์เทศบาลเป็นขอ้มูลของปี 
พ.ศ. 2562 

วิชาการ 

o42 มาตรการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในป ีพ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้อง 
กับผลการประเมิน ฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ป 
สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นตน้ 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวเิคราะหผ์ลการ 

0 ไม่ได้แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในป ี 
พ.ศ. 2562 

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
 

วิชาการ 



- ๑๒ - 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
2563 2564 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
  

คะแนน ความคิดเห็นผู้ประเมิน OIT ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

ประเมิน ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผดิชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม
ให้น าไปสู่การปฏิบตัิและการรายงานผล  
เป็นต้น 

o43 การด าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

0 เนื่องจากไม่มีการวิเคราะหผ์ลในขอ้ O42 
จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ด าเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ O42 
หรือไม ่

ไม่มี
ข้อมูล 

- เพิ่มข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมลู 
 

วิชาการ 

 
 



ภายถ่ายการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ  
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด 

 

 
 

นายอภิรักษ์ สิทธิขวา ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลยางตลาด หัวหน้าคณะท างานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นประธานที่ประชุมคณะท างาน ฯ เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับ ITA  
ของเทศบาลต าบลยางตลาดให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ฯ 
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