
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
เร่ือง  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้
ทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ  ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)   ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการและความโปร่งใสในการด าเนินการในหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง   อ าเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์   จึงขอประกาศใช้ 
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี            ธันวาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

                           ว่าท่ีร้อยตรี 
                     ( อภิสิทธิ์  ขุนนามวงษ์ ) 

                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

                   ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
  



แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้มีประกาศ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศ  จ านวน 8,600  แห่ง  เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับทราบผลการประเมิน  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง  มีคุณธรรมในการ
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุม  เมื่อวันท่ี  26 
มกราคม 2561  ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565   ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระทองขึ้น   โดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ  ขั้นตอนในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

ล าดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 เดือน เมษายน 2565 1. เข้าระบบ ITAS เพื่อใช้งานทางเว็บไซต์

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

ป.ป.ช. (http://www.nacc.go.th) แบนเนอร์ ITA 
 

ตามประกาศ
ส านักงานป.ป.ช.
เรื่องปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรม
และ 
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ล าดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 
  2. เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้

รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
( Admin ห น่ ว ย ง า น )  แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ท่ี
รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
3. น า เ ข้ า ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  ITAS เ พื่ อ
เตรียมการประเมินดังนี้  

3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
3.2 จ านวนและข้อมูลของผู้มี ส่วนได้    

ส่วนเสียภายนอก 

 

2 เดือน พฤษภาคม 2565 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

3 เดือน มิถุนายน 2565 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ 
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

4 เดือน กรกฎาคม 2565 1. ผู้รับจ้างการประเมินฯ ด าเนินการ 
ตรวจสอบและให้คะแนนหน่วยงานท่ีเข้ารับ
การประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

5 เดือน สิงหาคม ถึง  
เดือน กันยายน 2565 

ส านักงาน ป.ป.ช. สรุปและรายงานผลการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 


