
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำน
ภำครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินฯ ได้รับทรำบคุณลักษณะและสถำนกำรณ์
ด ำเนินงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำน
ภำครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศและเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุซึ่งเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมตัวชี้วัดกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรองขึ้น โดยยึดแนวทำงตำมปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 และคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ได้ทรำบกรอบระยะเวลำกำรปฏิบัติ ขั้นตอนในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ตำมตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 

1 วันที่ 1 มกรำคม – 28 
กุมภำพันธ์ 2565 

ลงทะเบียนกำรประเมิน 
และน ำเข้ำข้อมูล
ประกอบกำรประเมิน 

กำรลงทะเบียนกำรประเมินและน ำเข้ำ
ข้อมูลประกอบกำรประเมิน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหำรลงทะเบียนกำร
ประเมิน 
2. ผู้ดูแลระบบน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 
3. ผู้บริหำรตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มี
ส่วนได้เสียภำยในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก 



ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 

2 วันที่ 1 มีนำคม – 31 
พฤษภำคม 2565 

เก็บข้อมูลแบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (IIT) 

กำรเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน มี
ขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรตอบแบบวัด IIT โดยค ำนึงถึง
ควำมครอบคลุมของบุคลำกรทุกส่วนงำน
และทุกระดับ 
2. ผู้ดูแลระบบก ำกับติดตำมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในเข้ำมำตอบตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดให้ได้มำกที่สุดและไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำตำมที่ก ำหนด 

3 วันที่ 1 มีนำคม – 31 
พฤษภำคม 2565 

เก็บข้อมูลแบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (EIT) 

กำรเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรตอบแบบวัด EIT โดยค ำนึงถึง
ควำมสะดวกของผู้มำติดต่อ หรือ
ผู้รับบริกำรในกำรเข้ำถึงช่องทำงทำงกำร
ตอบแบบวัด EIT  
2. หน่วยประเมินด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
คัดเลือก และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก โดยค ำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภำพ
และเป็นไปตำมหลักทำงวิชำกำร และมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงข้ันต่ ำตำมที่
ก ำหนด 
3. ผู้มำติดต่อหรือรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ภำครัฐในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
สำมำรถเข้ำตอบแบบวัด EIT ของ
หน่วยงำนภำครัฐดังกล่ำวได้ด้วยตนเองโดย
ตรงที่เว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th/ 

4 วันที่ 1 มีนำคม – 30 
เมษำยน 2565 

เก็บข้อมูลแบบวัดกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) 

กำรเก็บข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบรำยงำนข้อมูลกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT 

http://itas.nacc.go.th/


ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
2. ผู้บริหำรตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT 

5 วันที่ 1 – 31 
พฤษภำคม 2565 

ให้คะแนนแบบวัด (OIT) กำรให้คะแนนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
โดยหน่วยประเมินจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
กำรเปิดเผยข้อมูลและพิจำรณำให้คะแนน
แบบวัด OIT ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

6 วันที่ 1 – 15 มิถุนำยน 
2565 

ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด 
(OIT) 

ในกรณีที่หน่วยงำนเห็นว่ำผลคะแนนของ
แบบวัด OIT ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด ผู้ดูแลระบบอำจแจ้งขอชี้แจง
รำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อหน่วยประเมินได้
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 

7 วันที่ 16 – 30 
มิถุนำยน 2565 

ยืนยันแบบวัด (OIT) หน่วยประเมินด ำเนินกำรพิจำรณำข้อชี้แจง
เพ่ิมเติมของหน่วยงำนตำมที่ได้รับแจ้ง 
จำกนั้นท ำกำรแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนน
แบบวัด OIT ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 

8 วันที่ 1 – 31 กรกฎำคม 
2565 

สรุปผลและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมิน 

หน่วยประเมินด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ประเมิน พร้อมทั้งจัดท ำข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมประกอบรำยงำนผลกำรประเมิน 

9 วันที่ 1 – 31 สิงหำคม 
2565 

ประกำศและเผยแพร่ผล
กำรประเมิน 

หน่วยประเมินด ำเนินกำรเสนอผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พิจำรณำกลั่นกรอง และประกำศเผยแพร่
ผลกำรประเมินต่อสำธำรณะ 

 ทั้งนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ได้ก ำหนดวิธรกำรประเมินผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ หรือระบบ ITAS (http://itas.nacc.go.th) 
ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสำมำรถด ำเนินกำรประเมินผ่ำนระบบ ITAS ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด
ไว้ในปฏิทินกำรประเมินฯ ได้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะประกำศให้
ทรำบในโอกำสต่อไป 

    ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

 
 

     (นำยสุริยะ  ศิลปมณี) 
            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   ปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำนำงรอง 

http://itas.nacc.go.th/

