
ข"อแนะนำการเป-ดเผยข"อมูลสาธารณะ

ข"อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน3วยงาน

1/33



ข"อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน3วยงาน

การใช"จ3ายงบประมาณ

การจัดซ้ือจัดจ"าง

การจัดหาพัสดุ
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7. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ3าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป;

3. รายงานผลการใช3จ?ายงบประมาณประจำป;

1. แผนการใช3จ?ายงบประมาณประจำป;

6. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ3างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

4. แผนการจัดซ้ือจัดจ3างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

5. ประกาศต?างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ3างหรือการจัดหาพัสดุ

2. รายงานการกำกับติดตามการใช3จ?าย
งบประมาณประจำป; รอบ 6 เดือน

ข"อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน3วยงาน
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ข"อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
ของหน3วยงาน

การจัดซื้อจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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1. การเป-ดเผยข"อมูล
แผนการใช"จ=ายงบประมาณประจำป@

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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แผนการใช)จ+าย
งบประมาณประจำป4

1. การเป)ดเผยข.อมูลแผนการใช.จ8ายงบประมาณประจำป>
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/แผนการใช9จ%ายงบประมาณประจำปA

1. การเป)ดเผยข.อมูลแผนการใช.จ8ายงบประมาณประจำป>
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

แผนการใช"จ3ายงบประมาณประจำปD

แสดงป>งบประมาณป?จจุบัน

แหล?งงบประมาณ
ตามท่ีได3รับการจัดสรร

งบประมาณตามประเภท
รายการใช3จ?าย

งบประมาณหมวดต?าง ๆ

• งบลงทุน
• งบดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
• ฯลฯ 7/33



2. รายงานการกำกับติดตาม
การใช"จ=ายงบประมาณประจำป@ รอบ 6 เดือน

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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2. รายงานการกำกับติดตาม
การใช.จ8ายงบประมาณประจำป> รอบ 6 เดือน

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานการกำกับติดตาม
การใช0จ2ายงบประมาณประจำป6

รอบ 6 เดือน
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/รายงานการกำกับติดตามการใช9จ%ายงบประมาณประจำปA รอบ 6 เดือน

แสดงป>งบประมาณป?จจุบัน

2. รายงานการกำกับติดตาม
การใช.จ8ายงบประมาณประจำป> รอบ 6 เดือน

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานการกำกับติดตามการใช0จ2ายงบประมาณประจำป6 รอบ 6 เดือน
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/รายงานการกำกับติดตามการใช9จ%ายงบประมาณประจำปA รอบ 6 เดือน

งาน

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานการกำกับติดตามการใช0จ2ายงบประมาณประจำป6 รอบ 6 เดือน

ประเภทรายจ,ายหมวดค,าใช4จ,าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ โอนเพ่ิม งบคงเหลือ

2. รายงานการกำกับติดตาม
การใช.จ8ายงบประมาณประจำป> รอบ 6 เดือน

โอนลด เบิกจ,าย
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3. การเป-ดเผยรายงานผลการใช"จ=ายงบประมาณประจำป@

แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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3. การเป)ดเผยรายงานผลการใช.จ8ายงบประมาณประจำป>
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานผลการใช+จ-าย
งบประมาณประจำป4
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/รายงานผลการใช9จ%ายงบประมาณประจำปA

3. การเป)ดเผยรายงานผลการใช.จ8ายงบประมาณประจำป>
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานผลการใช0จ2ายงบประมาณประจำป6
ประจำป&งบประมาณ พ.ศ....
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/รายงานผลการใช9จ%ายงบประมาณประจำปA

3. การเป)ดเผยรายงานผลการใช.จ8ายงบประมาณประจำป>
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>

รายงานผลการใช0จ2ายงบประมาณประจำป6
ประจำป&งบประมาณ พ.ศ....
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ข"อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
ของหน3วยงาน

การจัดซื้อจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช+จ6ายงบประมาณประจำป>
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4. การเป-ดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ"างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
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4. การเป)ดเผยแผนการจัดซ้ือจัดจ5างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ.าง
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4. การเป)ดเผยแผนการจัดซ้ือจัดจ5างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซ้ือจัดจ0าง

แสดงป>งบประมาณป?จจุบัน

www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/แผนการจัดซื้อจัดจ9าง
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4. การเป)ดเผยแผนการจัดซ้ือจัดจ5างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการ
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจ+าง

…………………….

……………………

…………………….

งบประมาณ
โครงการ

…………………….

……………………

…………………….

คาดว>าจะประกาศ
จัดซ้ือจัดจ+าง
(เดือน/ป))

…………………….

……………………

…………………….

แผนการจัดซ้ือจัดจ0าง

www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/แผนการจัดซื้อจัดจ9าง

20/33



5. การเป-ดเผยประกาศต=างๆ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ"างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
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การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

เปAดเผยข้ันตอนในการดำเนินการ

เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ+าง

5. การเป)ดเผยประกาศต?างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุ
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ประกาศการจัดซื้อจัดจ.าง

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
5. การเป)ดเผยประกาศต?างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุ
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สถานะการดำเนินงาน

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวนจัดซ้ือจัดจ3าง

ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ3าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ"าง

5. การเป)ดเผยประกาศต?างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุ

www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/ประกาศการจัดซื้อจัดจ9าง
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6. การเป-ดเผยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ"าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

25/33



www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/ประกาศการจัดซื้อจัดจ9าง

สถานะการดำเนินงาน

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวนจัดซ้ือจัดจ3าง

ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ3าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ"าง

6. การเป)ดเผยสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/ประกาศการจัดซื้อจัดจ9าง

สถานะการดำเนินงาน

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
6. การเป)ดเผยสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการจัดซื้อจัดจ-าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ-าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ....
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/ประกาศการจัดซื้อจัดจ9าง

สถานะการดำเนินงาน

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
6. การเป)ดเผยสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ-าง เดือนตุลาคม พ.ศ....
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7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ"าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป@

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
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รายงานผล
การจัดซ้ือจัดจ)างประจำป4

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
7. การเป)ดเผยรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุประจำปI
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รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ3างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.... 

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ
7. การเป)ดเผยรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุประจำปI
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www.หน%วยงานของรัฐ.go.th/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ9างประจำปA

การจัดซ้ือจัดจ+างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ3างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.... 

7. การเป)ดเผยรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ5างหรือการจัดหาพัสดุประจำปI
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สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักพัฒนาและส,งเสริมธรรมาภิบาล
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