
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

การประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) 

เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS)

โ ด ย น า ง ส า ว ช นิ ด า   อ า ค ม วั ฒ น ะ

หั ว ห น้ า ศู น ย์ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ ค ณ ะ

สาํ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ



www.nacc.go.th
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คู่มือ ตัวอย่างระบบ และ PowerPoint



กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery Fraud)

2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)

3. การใช้อํานาจ (Power Distortion)

4. การใช้ทรัพย์สนิของราชการ (Asset Misappropriation)

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement)

3



กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

6. คุณภาพการดาํเนินงาน (Service Quality)

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน (Procedure Improvement)

9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

10. การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
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เครื่องมือในการประเมิน

5

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
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แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน
แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ



แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

7

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน 

หมายถึง คือ เจา้หนา้ที่และผูบ้รหิารภายในหน่วยงานที่รบัการประเมิน

ที่ทาํงานมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปีงบประมาณในทุกระดบัและทุกตาํแหน่ง



หลกัการออกแบบคาํถาม (Questionnaire Design)

 มุ่งสะทอ้นการปฏิบตังิานในองคก์ร
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กระบวนการ

(Process) 

การใช้

งบประมาณ

(Budget) 

การใช้

อาํนาจ

(Power)

เงิน

(Money)

พฤตกิรรม

การปฏิบตังิาน 

(Behavior)

วฒันธรรม

องคก์ร

(Culture)



9หลกัการออกแบบคาํถาม (Questionnaire Design)

 การทุจรติทางตรง (Hard Corruption)

 การจา่ยสินบน (Bribery Fraud) เชน่ การใหส้ินบนเพื่อใหไ้ดร้บัสญัญา การจา่ยสินบนเพื่อเร่งหรือชะลอกระบวนการ

 การใชง้บประมาณอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม (Budget Misallocation) เช่น การใชง้บประมาณเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน การใชง้บประมาณมีความคุม้ค่า      

การใชท้รพัยากรสาธารณะเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

 การทุจรติทางออ้ม (Soft Corruption)

 การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ (Power Distortion) เช่น การแต่งตั้งโยกยา้ยที่ไม่เป็นธรรม การแจกจ่ายภาระงานที่ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงระบบอุปถมัภ ์และการแทรกแซง

จากหน่วยงานภายนอกที่มีอาํนาจมากกว่า นอกจากนี้ คาํถามเกี่ยวกบัการใชอ้าํนาจโดยมิชอบจะเป็นการมุ่งประเมินผูบ้ังคบับัญชาของผูต้อบแบบสอบถามเป็นหลัก 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการประเมินการใชอ้าํนาจ

 การใชท้รพัยส์ินของทางราชการเพื่อผลประโยชนส์่วนตน (Asset  Misappropriation) เช่น การใชง้บประมาณภาครฐัอย่างผิดวตัถุประสงค ์การใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 การแกป้ัญหาการทุจริต (Corruption Improvement) แบ่งกลุ่มคําถามตามแนวคิดขององค์กรความโปร่งใส

นานาชาติ (Transparency International: TI) โดย TI เช่น ความตั้งใจ มาตรการ การแสดงออกของผูบ้ริหาร การ

ลงโทษหรือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิด ความสาํเร็จของการแกไ้ขปัญหาการทุจริต



1
 การให้บริการโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด

 การให้บริการอย่างเท่าเทียม

 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 มุ่งผลสําเร็จของงาน

 ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ต่อ)
 การเรียกรับฯ จากผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ 

 การรับโดยธรรมจรรยา 

 การให้ฯ แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud)
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ประเด็นคาํถาม
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กลุ่มคาํถามที่ประเมินระบบ 

(System Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินพฤตกิรรม 

(Behavior Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินวฒันธรรม 

(Culture Evaluation)

Core Function



การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation)2
 การรบัรูเ้กี่ยวกบัขอ้บญัญตัหิรือเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย           

ประจาํปี

 อปท. ของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยคาํนึงถึงประเด็นดงัตอ่ไปนี้ 

 การใชจ้า่ยเงินงบประมาณ ที่คุม้คา่ ไมบ่ิดเบือนวตัถุประสงค์

 การใชง้บประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง 

  มีสถานการณก์ารเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ

  การจดัซื้อจดัจา้งและการตรวจรบั

 โปร่งใส ตรวจสอบได้

 เอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง

 การมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการใชง้บประมาณ
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ประเด็นคาํถาม

กลุ่มคาํถามที่ประเมินระบบ 

(System Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินพฤตกิรรม 

(Behavior Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินวฒันธรรม 

(Culture Evaluation)

Budget $ 

Procurement



การใชอ้าํนาจ (Power Distortion)3
 การมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม

 การประเมินความดีความชอบ ตามระดบัคณุภาพของผลงาน

 การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรอืการให้

ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม

 การสัง่การใหท้าํธุระสว่นตวั

 การสัง่การใหท้าํในสิ่งที่ไม่ถูกตอ้งหรอืมีความเสี่ยงตอ่การทุจรติ 

 การบรหิารงานบุคคล
 ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอาํนาจ

 มีการซื้อขายตาํแหน่ง

 เอื้อประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง

12

ปร
ะเ
มิน

 ห
น่
วย
งา
น

 ข
อง

ตน
เอ
ง

(ภ
าพ

รว
มข

อง
ห
น่
วย
งา
น

 

กา
รป
ฏิ
บตัิ

งา
น
ขอ
งผู
บ้ริ
ห
าร

 ก
าร
ปฏิ

บตัิ
งา
น
ขอ
ง

บุค
ลา
กร

)

ประเด็นคาํถาม

Management

HRM HRD

กลุ่มคาํถามที่ประเมินระบบ 

(System Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินพฤตกิรรม 

(Behavior Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินวฒันธรรม 

(Culture Evaluation)



การใชท้รพัยส์ินของราชการ (Asset Misappropriation)4
  สถานการณก์ารนาํทรพัยส์ินของราชการไปใช้

 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัยส์ินของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือ

นําไปใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง 

 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบตังิานใน

หน่วยงานของทา่น มีความสะดวก มากนอ้ยเพียงใด

 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนาํทรพัยส์ินของราชการไปใช ้โดยไม่ได้

ขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง จากหน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพียงใด

 การรบัรูต้อ่แนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์ินของราชการ

 การกาํกบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์ินของราชการ
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ประเด็นคาํถาม Asset 

กลุ่มคาํถามที่ประเมินระบบ 

(System Evaluation) กฎระเบียบที่เป็น

ทางการและเป็นลายลกัษณอ์กัษร

กลุ่มคาํถามที่ประเมินพฤตกิรรม 

(Behavior Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินวฒันธรรม 

(Culture Evaluation)



การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ (Anti – Corruption Improvement)5
 บทบาทของผูบ้รหิารสูงสุดในการใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาทุจรติ

 การดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานให้

มีประสิทธิภาพ

 จดัทาํแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

 ปัญหาการทุจรติใน อปท. ไดร้บัการแกไ้ขมากนอ้ยเพียงใด
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ประเด็นคาํถาม

กลุ่มคาํถามที่ประเมินระบบ 

(System Evaluation) กฎระเบียบที่เป็นทางการและเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร

กลุ่มคาํถามที่ประเมินบทบาทผูบ้ริหารในการแกไ้ข

ปัญหาการทุจริต

(Leadership Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินพฤติกรรม 

(Behavior Evaluation)

กลุ่มคาํถามที่ประเมินวฒันธรรม (Culture Evaluation)



การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ (Anti – Corruption Improvement) (ตอ่)5
 การป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน

 การเฝ้าระวงั

 การตรวจสอบ

 การนาํผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน           

ไปปรบัปรุงการทาํงาน เพื่อป้องกนัการทุจริต
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ประเด็นคาํถาม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอาํนาจหนา้ที่ตรวจสอบการดาํเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั เชน่ สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นตน้

 กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต



แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
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ผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก หมายถึง บุคคล นิตบิุคคล บริษทั หา้งรา้น

หรือหน่วยงานภาครฐัอื่นที่มีการตดิตอ่กบัหน่วยงานภาครฐันั้น ๆ 

โดยอาจเป็นการตดิตอ่ตัง้แตเ่รื่องการขอขอ้มูล การขอรบับริการ 

หรือเรื่องที่มีมูลค่ามาก เช่น การประมูลสมัปทาน การขอใบอนุญาต รวมถึงบุคคล นิตบิุคคล 

บริษทั หา้งรา้นที่เป็นคู่สญัญา หรือรว่มยืน่ขอ้เสนอโครงการ จดัซื้อจดัจา้ง ของหน่วยงานภาครฐั

ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ



หลกัการออกแบบคาํถาม (Questionnaire Design)

 มุ่งสะทอ้นคณุภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน Service Quality 
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กระบวนการ

(Process) 

คน

(Man) 

เวลา

(Time)

เงิน

(Money)
ผลงาน 

(Product)



คณุภาพการดาํเนินงาน (Service Quality)6
 การปฏิบตังิาน/การใหบ้รกิาร ของเจา้หนา้ที่ โปรง่ใสตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กาํหนด

 การใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทียม 

 การใหข้อ้มูลที่ตรงไปตรงมา

 ประสบการณต์รงจากการตดิตอ่ หน่วยงาน
 การถูกรอ้งขอฯ ใหจ้า่ยฯ เพื่อแลกกบัการอนุมตัิ อนุญาต หรือใหบ้ริการ

 การดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวม       

เป็นหลกั มากนอ้ยเพียงใด
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หลกัการออกแบบคาํถาม (Questionnaire Design)

 ประสิทธิภาพการสื่อสาร Communication Efficiency 
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การสะทอ้นผล 

(Feedback) 

การรายงานผล 

(Reporting)

การรอ้งเรียน 

(Complaint)

การแกไ้ข

ขอ้รอ้งเรียน 

(Recovery)

การตดิตามผล 

(Monitoring)



ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)7
 การเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงาน

 เขา้ถึงงา่ย 

 มีชอ่งทางหลากหลาย

 การเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มูลที่สาธารณชนควรรบัทราบ

 มีช่องทางรบัฟังคาํตชิมหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน/การ

ใหบ้รกิาร 

 การชี้แจงและตอบขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน

 มีช่องทางรบัฟังคาํตชิมหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร 

 มีช่องทางใหผู้ร้บับรกิารรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงาน

20

ประเด็นคาํถาม
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หลกัการออกแบบคาํถาม (Questionnaire Design)

 ปรบัปรุงระบบการทาํงานของหน่วยงาน Procedure Improvement 

21

ระดบัความพอใจ

ตอ่เจา้หนา้ที่ 

(Satisfaction Level 

on Man)

การเปลี่ยนแปลง

ความพอใจ

ตอ่เจา้หนา้ที่ 

(Satisfaction 

Growth on Man)

ระดบัความพอใจ

ตอ่ระบบ 

(Satisfaction Level 

on System)

ภาพลกัษณ์

ความโปรง่ใส 

(Transparency 

Perception)



การปรบัปรุงระบบงาน (Procedure Improvement)8
  การปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิาร

 การปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงาน/การใหบ้ริการใหด้ีขึ้น

 การปรบัปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน/การใหบ้รกิารใหด้ีขึ้น 

 การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหเ้กิดความ

สะดวกรวดเรว็มากขึ้น

 การเปิดโอกาสใหม้ีสว่นรว่มในการปรบัปรุงพฒันาการดาํเนินงาน/การ

ใหบ้รกิาร

 การปรบัปรุงการดาํเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้ีความโปรง่ใสมากขึ้น 
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แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT)
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 อปท. ที่ได้รับการประเมินต้องได้ประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะ

• การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ถึงผลงาน ที่ได้ดําเนินการในมุมของการพัฒนาท้องถิ่น

• การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ถึงความโปร่งใสโดยเฉพาะในมุมของการบริหารและ    

การใช้จ่ายงบประมาณ

• การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ถึง ความจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

และบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

• การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ถึงความจริงจังความตั้งใจและการให้ความสําคัญของ

หน่วยงานในการป้องกันการทุจริต
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การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data)9
• การพฒันาสารสนเทศ

• การมีเปิดเผยขอ้มูล 

• การมีขอ้มูลที่เป็นปัจจบุนั

27

มุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลผ่าน website ของ อปท



O1. โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างหน่วยงาน 

อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน

28
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ตัวอย่าง O1. โครงสร้างหน่วยงาน 

ที่มา : เทศบาลนครลําปาง จ.ลําปาง

O1. โครงสร้างหน่วยงาน 



30

ที่มา: เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

O1. โครงสร้างหน่วยงาน 



O2. ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล และตําแหน่ง

ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน

31
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ตัวอย่าง O2. ข้อมูลผู้บริหาร 

ที่มา: เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ตัวอย่าง O2. ข้อมูลผู้บริหาร 

ที่มา: เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น



O3. อํานาจหน้าที่ 

อํานาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ หรือ 

ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน
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ตัวอย่าง O3. อํานาจหน้าที่ 

ที่มา อบต. หนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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ตัวอย่าง O3. อํานาจหน้าที่ 

ที่มา: เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี



O4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

หน่วยงาน ครบถ้วน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน 
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38
ตัวอย่าง O4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  

ที่มา: เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



O5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน
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40ตัวอย่าง O5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

ที่มา: เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี



O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

41
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลพื้นฐาน
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ตัวอย่าง O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: เทศบาลเมืองน้ําพอง จ.ขอนแก่น
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ตัวอย่าง O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: เทศบาลนครปกเกร็ด จ.นนทบุรี



O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                  

การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่

ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านข่าวประชาสัมพันธ์ 

44



45

ตัวอย่าง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ที่มา: เทศบาลเมืองลําพูน



O8. Q&A

Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ                                 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล สงสัย                     

ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

46



47

ตัวอย่าง O8. Q&A

ที่มา: เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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ตัวอย่าง O8. Q&A

ที่มา: เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี



ตวัอยา่ง O8. Q&A

49



O9 Social Network 

Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 

Twitter Line เป็นต้น  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
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ตัวอย่าง O9 Social Network 

ที่มา:เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ตัวอย่าง O9 Social Network 

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองลู จ.กาญจนบุรี



O10  แผนดําเนินงานประจําปี 

แผนดําเนินงานประจําปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดําเนินการตามภารกิจ                       

ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ด้านแผนดําเนินงาน  
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5ตัวอย่าง O10  แผนดําเนินงานประจําปี 

ที่มา: เทศบาลเมืองวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี



O11 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน                

จะต้องมีสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน 

และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ด้านแผนดําเนินงาน  

5



ตวัอยา่ง O11 รายงานการกาํกบัติดตาม การดาํเนินงาน                  รอบ 6 เดือน 

5



O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี จะต้องมีสรุปผล การ

ดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็น

ข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ด้านแผนดําเนินงาน 

5



5ตัวอย่าง O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

ที่มา: เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี



5
ตัวอย่าง O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

ที่มา: เทศบาลตําบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา



O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานข

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                

(สําหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นจํานวนมาก   

อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มีความสําคัญ         

ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ด้านการปฏิบัติงาน

6



6ตัวอย่าง O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ที่มา: อบต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา



6ตัวอย่าง O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ที่มา: อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 



O14 มาตรฐานการให้บริการ 

มาตรฐานการให้บริการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด  

การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการ   

จะต้องรับทราบ (สําหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ 

เป็นจํานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ          

ที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ด้านการให้บริการ

6



6

ตัวอย่าง O14 มาตรฐานการให้บริการ  

ที่มา: เทศบาลนครยะลา



O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจํานวน                  

ผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน                               

และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ด้านการให้บริการ

6



6
ตัวอย่าง O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

ที่มา: เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี



O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมี 

การใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี 

6



6ตัวอย่าง O16 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ที่มา: เทศบาลตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ จ.สุรินทร์
ที่มา: เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต



O17  รายงานการกํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ     

         รอบ 6 เดือน 

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน

และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี 

6



7
ตัวอย่าง O17  รายงานการกํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ที่มา: เทศบาล



O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จะต้องมีสรุปการ

ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ

จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี 

7



7ตัวอย่าง O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 

ที่มา: เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ป



O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงาน

จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ        

การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่

ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7



7ตัวอย่าง O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

ที่มา: เทศบาลนครนน



O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ                           

       การจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ         

จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการ                    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 

เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น        

และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7



7

ตัวอย่าง O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ                           

       การจัดหาพัสดุ 

ที่มา: เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี



7
ตัวอย่าง O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ                           

       การจัดหาพัสดุ 

ที่มา: เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร



O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                 

จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1             

และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7



7ตัวอย่าง O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน  

ที่มา: เทศบาลตําบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร



8

ที่มา: เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา

ตัวอย่าง O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน  



O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจําปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี             

จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

8



8

ตัวอย่าง O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจําปี 

ที่มา: เทศบาลเมืองคอหงส์



O23 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

8



8

ตัวอย่าง O23 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ที่มา: เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร



O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียน      

การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

8



8

ที่มาเทศบาลตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตัวอย่าง O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 



O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี จะต้องมีสรุป 

จํานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วย

ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

8



ตวัอยา่ง O25 ขอ้มูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาํปี  

8



O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

8



9
ตัวอย่าง O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ที่มา: เทศบาลนครปาก



O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดําเนินการ 

หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            

ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 

ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี        

ที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

9



9ตัวอย่าง O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ที่มา: อบต. แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



O28 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์      

หรือคํามั่นของผู้บริหารสูงสุดท่านปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่       

และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป        

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ด้านเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

9



9ตัวอย่าง O28 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี



O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดําเนินการ หรือ 

กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดท่าน

ปัจจุบันในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา 

หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล

ภายในปีที่ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ด้านเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

9



9ตัวอย่าง O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

ที่มา: เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี



O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดําเนินการ หรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                   

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่า

ซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ด้านการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

9



9

ตัวอย่าง O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่มา: เมืองพัทยา



O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี จะต้องมีรายละเอียด

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต          

ที่หน่วยงานจะดําเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

9



100
ตัวอย่าง O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 

ที่มา:เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง



101ตัวอย่าง O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 

ที่มา: เทศบาลตําบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



O32 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทจุรติ  รอบ 6 เดือน

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกัน

การทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ

ดําเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน                           

ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปี

ที่ประเมิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ 
ด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 
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หมายเหตุ : 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนําเสนอรายงานผลการนําแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ 6 เดือน 

ตามระบบ e – PlanNACC มาเป็นข้อมูลสําหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ได้ รายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลและติดตามผล

การดําเนินงาน (ระบบ e – PlanNACC) ได้



ตัวอย่าง O32 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกนั

การทุจริต รอบ 6 เดือน
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ตัวอย่าง O32 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกนั

การทุจริต รอบ 6 เดือน
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O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี 

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี                                 

จะต้องมีสรุปการดําเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน                        

ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ 
ด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 
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106ตัวอย่าง O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 

ที่มา: อบต. เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์



ศูนยป์ระเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 0 2528 4800 ต่อ 2401 – 4

โทรสาร 0 2528 4725

www.nacc.go.th , www.facebook.com/ita.nacc
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