
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 2/2563  

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยความเป็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
  

 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย 
เหมาะสมและเชื่อถือได้ ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริการ ข้อมูลการบริหารเงิน
งบประมาณ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต และข้อมูล
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด 
มาตรการ 
 1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนดทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท า รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
  2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  2.2  ทุกส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของสนับสนุนฐานข้อมูลต่าง ๆ             
ที่เก่ียวข้องให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
  2.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เสนอประธาน
กรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของพิจารณา  
  2.4 ส านักปลัดฯ น าข้อมูลตามข้อ 2.3 เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
 



 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าเวียงเชียงของ 
 4. ให้ศูนย์ต่อต้านการปฏิบัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ก ากับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้มีการด าเนินงานปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการ
รวมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของรายไตรมาส 
 5. ให้ส านักปลัดฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ให้สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลสรุปสถิติและรายงานสรุปผลการสืบค้น
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส าหรับสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ต่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า รวบรวม ตรวจทาน และเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  
จัดท าข้อมูล รวบรวม 

ตรวจทาน 
เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

1 โครงสร้างหน่วยงาน สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

2 ข้อมูลผู้บริหาร สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

3 อ านาจหน้าที ่ สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นวค. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

5 ข้อมูลการติดต่อ สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

8 Q&A สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

9 Social Network สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

10 แผนด าเนินงานประจ าปี นวค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
11 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
นวค. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี นวค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ธก. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สป./กค./กช. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ  

การให้บริการ 
สป./กค./กช. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

17 E-service สป./กค./กช. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
19 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
กค. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 



 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  

จัดท าข้อมูล รวบรวม 
ตรวจทาน 

เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ     
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ

การจัดหาพัสดุ 
กค. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุราย

เดือน 
กค. สป. สป. เดือนละ 1 ครั้ง 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

กค. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

26 การด า เนิ นการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

30 ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ธก. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจ าปี ธก. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สป. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สป. สป. สป. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต น.ทบ. สป. สป. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร น.ทบ. สป. สป. ทุก 6 เดือน 
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 
40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ ป้องกัน

การทุจริต รอบ 6 เดือน 
น.ทบ. สป. สป. ทุก 6 เดือน 

41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 
 
 

น.ทบ. สป. สป. ปีละ 1 ครั้ง 



 
ที ่

 
ประเภทข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ  

จัดท าข้อมูล รวบรวม 
ตรวจทาน 

เผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 

ควรามถี่ใน 
การเผยแพร่ข้อมูล 

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

น.ทบ. สป. สป. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 

กระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล

2. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรวบรวม ตรวจทาน (สป.)

3.ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของอบต.ปางมะผ้า พิจารณา

4. หน่วยวานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (สป.)

5. ติดตามตรวจสอบข้อมูล (สป.) และสรุปสถิติรายงานผ่านการสืบค้น
เว็บไซต์ (สป.)

6. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

7. คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ


