


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o1 โครงสร้าง o    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
o    แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น
 ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
o    แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ช่ือ-นามสกุล
(2) ต าแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o3 อ านาจหน้าท่ี o    แสดงข้อมูลเฉพาะท่ีอธิบายถึงหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายท้ังฉบับ

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

o    แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวช้ีวัด 
o    เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o5 ข้อมูลการติดต่อ o   แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ท่ีอยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนท่ีต้ัง

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง o    แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o    แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน
o    เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปี พ .ศ. 2566

ทุกส่วนราชการ

o8 Q&A o    แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, 
Chatbot เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

บัญชีมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบจัดท าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
 (แนบท้ายค าส่ังเทศบาลต าบลแม่สาย ท่ี 142/๒๕๖6 ลงวันท่ี 26 มกราคม  2566)



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o9 Social Network o    แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล o    แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o11 แผนด าเนินงานและการใช้
งบประมาณประจ าปี

o    แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณท่ีใช้
(3) ระยะเวลาในการด าเนินการ
o    เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o12 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน

o    แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีในข้อ o11
o    มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o13 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี o    แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด
(3) ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร
o    จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเร่ืองน้ัน 
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ทุกส่วนราชการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o    แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติท่ี
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o    หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

ทุกส่วนราชการ



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o17 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

o    แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

o18 E–Service o    แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o    สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

ทุกส่วนราชการ

o19 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

o    แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o    เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างท่ี
กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้
หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัด
จ้างในกรณีดังกล่าว

งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

o20 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o    แสดงประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นต้น 
o    เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

o21 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

o    แสดงรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน*
o    มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซ้ือ
หรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น
o    เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือ
จัดจ้างในเดือนน้ัน

งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

o22 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี

o    แสดงรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณท่ีใช้
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง (2) สรุปรายการท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ปัญหา/
อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ท่ีใช้บังคับในปี พ .ศ. 2566

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o24 การด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o    มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ท่ีใช้บังคับในปี พ .ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ใน
เร่ืองน้ัน หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานได้

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ผลการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราก าลัง การแต่งต้ัง/
โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน
(2) รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน
(3) ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาด าเนินการ

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o28 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเร่ืองท่ัวไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o   สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

o   แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน*
o   มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จ านวนเร่ืองร้องเรียนท้ังหมด
(2) จ านวนเร่ืองท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
(3) จ านวนเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
o   สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566
*กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o    แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o   มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเร่ืองในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

ทุกส่วนราชการ

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี

o    เป็นประกาศอย่างเป็นทางการท่ีลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o    มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน
ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง
ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o    เป็นการประกาศส าหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดท่ีด ารงต าแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift 
Policy

o    แสดงการด าเนินกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกหรือ
สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าท่ีในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี
o   เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพ่ือ
ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o   เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift 
Policy

o    แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 จากการปฏิบัติหน้าท่ี
o    เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o34 การประเมินความเส่ียงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี

o    แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเส่ียง
(2) มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o35 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o34
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o    แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาด าเนินการ
o    เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการด าเนินการ/กิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่า
ไม่ได้ใช้งบประมาณด าเนินการ

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o37 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน

o    แสดงรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
o    มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o    สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o38 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี

o    แสดงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี
o    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o39 ประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

o    แสดงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ*
o    แสดงข้อก าหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องด าเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลท่ีรับผิดชอบ กรณีข้อก าหนดจริยธรรมจะต้องด าเนินการโดย
หน่วยงานเอง

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ  , งานนิติการ

ส านักปลัดเทศบาล

O40 การขับเคล่ือนจริยธรรม o    แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน อย่างใดอย่างหน่ึง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดต้ังทีมให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรมหรือ
คณะท างานขับเคล่ือนเร่ืองจริยธรรม
(2) การจัดท าแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพ่ือลดความสับสนเก่ียวกับ
พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมท่ีมีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ
หน่วยงาน
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ  , งานนิติการ

ส านักปลัดเทศบาล



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ส่วนราชการรับผิดชอบจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ

o    แสดงรายงานการน าการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหน่ึง
o    แสดงการก าหนดให้มีการน าผลการประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากร
บุคคล กระบวนการใดกระบวนการหน่ึง
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอ านวยการ  , งานนิติการ

ส านักปลัดเทศบาล

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o    แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o    มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ท่ีมีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ 
o    มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง
(2) การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

o43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

o    แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o     แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน
o    เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2566

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ :

    4. ประสานการน าเข้าข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาลต าบลแม่สายได้ท่ี ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

        3.2 ข้อ O11, O13, O17, O19, O20, O22, O26, O27, O28, O30, O34, O35, O36, O38, O40, O41, O42, O43 (จ านวน 18 ข้อ) 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 14 มีนาคม 2566

        3.3 ข้อ O12, O16, O21, O24, O29, O33, O37 (จ านวน 7 ข้อ) ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 5 เมษายน 
2566

    5. ประสานงานหรือสอบถามข้อมูลการประเมินฯ เพ่ิมเติมได้ท่ีงานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล

    ๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินฯ หน่วยงานสามารถศึกษา แนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยดาวน์โหลดได้ท่ี https://itas.nacc.go.th

    2. ลักษณะของข้อมูลได้แก่ ข้อความบรรยาย รูปภาพ เน้ือหาในรูปแบบอ่ืนๆ หรือ Link บนหน้าเว็บไซด์หลักของเทศบาลต าบลแม่สายท่ีเช่ือมโยงไปยังข้อมูลท่ี
อยู่ในรูปแบบ PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ

    ๓. ให้แต่ละส่วนราชการน าเข้ามูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังน้ีต่อไปน้ี

        3.1 ข้อ O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O14, O15, O18, O23, O25, O31, O32, O39 (จ านวน 18 ข้อ) ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

https://itas.nacc.go.th/
https://itas.nacc.go.th/

