
              มาตรการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  

                  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาธารณะ  OIT  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

๑. แบบวัด (OIT)  
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็น

แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ

เปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โดยเป็นการประเมินระดับการการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงในเว็บไซต์

หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

   ๑. ตวัชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

        ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

        ๑.๒ การบริหารงาน 

        ๑.๓ การบริหารงานงบประมาณ 

        ๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

        ๑.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

   ๒. ตวัชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ 

        ๒.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

        ๒.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 

    ๒.๑ วิธีการตอบแบบวัด OIT 

 ๒.๑.๑ เจ้าหน้าทีีีหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด าเนินการ ลง

บันทึกข้อมูลเพ่ือเปิดเผยในเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ จะท าการตอบแบบวัด OIT โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 › เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th    จากนั้น ด าเนินการดังนี้ 

 ›› เข้าสู่เมนู แบบส ารวจ 

 ›› เข้าสู่เมนู แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 ›› การตอบแบบวัด OIT จะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ 

(๑) มี / ไม่มี 

(๒) URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล 

(๓) ระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ 

๒.๑.๓ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ด าเนินการดังนี้ 

 

 

 



                                                   -2- 
 › ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และอนุมัติข้อมูลเพ่ือให้ถูกต้อง

ตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด จึงจะครบถ้วนตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
 ›› เข้าสู่เมนู แบบส ารวจ 
 ›› เข้าสู่เมนู อนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 
     ๒.๒ วิธีการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT 
 คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบ มี 

/ ไม่มี URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล และค าอธิบายประกอบค าตอบที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ ITAS โดยจะพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
๓. วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT 
เมื่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวัด OIT แล้วหน่วยงานจะ

ได้รับทราบผลคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น พร้อมทั้ีีงค าอธิบายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีที่หน่วยงานไม่เห็น
ด้วยกับผลคะแนนแบบวัด ITAS หรือที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้
ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด OIT ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อหน่วยงานมากท่ีสุด โดยหากพ้นช่วงระยะเวลา
การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะขอให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้
คะแนนแบบวัด OIT ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาการขอชี้แจงเพ่ิมเติมเป็นไปตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

 
๔.เงื่่่อนไขส าคัญเกี่ยวกับแบบวัด OIT 
   ๔.๑ ค านิยามส าคัญท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการในแบบวัด OIT 
› เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
› กรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” ก าหนดค านิยาม ดังนี้ 
›› “หน่วยงาน” หมายถึง จังหวัดซึ่งมีขอบเขตการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมี

ขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการจังหวัด ประกอบด้วน ส านักงานจังหวัดและส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมส่วนราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลางและส่วนราชการระดับอ าเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

›› “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลกรณีหน่วยงานประเภท “จังหวัด” จึง
เป็นข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด (เว้นแต่ข้อ o๑๓-o๑๗, o๒๑-o๒๔ อาจเป็นข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัด
ภายในจังหวัด) 

› “ปี พ.ศ. ๒๕๖๕” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้
ปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน ให้ใช้ข้อมูล
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอ่ืนนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือ
รอบปีอ่ืน ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามรอบ ๖ เดือน ให้ใช้ข้อมูลในรอบ ๓ เดือน
ในการตอบข้อค าถาม 

› “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มี
ความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

 
     ๔.๒ เงื่อนไขท่ัวไปของการด าเนินการในแบบวัด OIT 
› หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
›หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้
ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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›หน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เนื่องจากการตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป 

› กรณีท่ีหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็น มาอย่างละเอียดหรือจะต้องระบุ
เหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยลงในช่องค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ 

› ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งจังหวัด หรือค าสั่งของแต่ละส่วน
ราชการ ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินที่ก าหนด รวมถึงระบุค าสั่งหรือประกาศ 
หรือมาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ไว้ในช่องค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยไม่ต้อง
เผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า มี
เหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่น าประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน 

 
๕.รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 

 
 ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ีเป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

(๓) การบริหารงานงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ 

(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และด าเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การเปิดโอกาสให้มีเกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน

การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัดย่อย ( ๓๓ ข้อมูล) ดังนี้ 
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