
 
  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เร่ือง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ****************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
(ITA2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าว พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนใน
การประเมินตามเอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ของส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้า จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

                           (นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช) ได้จัดท าเอกสารราละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมินได้ใช้ในการศึกษารายละเอียด และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมิน โดยการประเมิน TA ประจ าปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด      
"Open  Transparency" ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจากการ                 
"เปิด" 2 ประการ คือ  "เปิดเผยข้อมูล" ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สารารณชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ "เปิดโอกาส " ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน และประชาชน ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน   
หรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ  ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ "เปิด" ท้ัง 2 ประการข้างต้นนั้น     
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช) เพื่อให้ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 

 

กรอบระยะเวลาการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งไสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ        
2 น าเข้าข้อมูลในการประเมิน        
3 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ IIT        
4 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ EIT        
5 ตอบแบบส ารวจ OIT        
6 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT        
7 ช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT        
8 ยืนยันแบบวัด OIT        



กรอบระยะเวลาการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งไสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

9 สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน
คะแนน 

       

10 ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน        
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
ปฏิทินก าหนดระยะเวลาและข้ันตอนการด าเดินการตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 
ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ท่ี ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1 วันท่ี 1 เมษายน – 31  

พฤษภาคม 2564  
เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของ ผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีขั้นตอน
ดังนี้ 
   1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยค านึงถึงความ
ครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 
   2)ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ได้
ตามข้ันต่ าของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด (21 คน) 

2 วันท่ี 1 เมษายน – 31  
พฤษภาคม 2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของ ผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
ภายนอก (EIT) 

การเก็บข้อมูล ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยค านึงถึงความ
สะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึง
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT 
   2) คณะ ท่ีปรึกษาการประ เมิน  วิ เคราะห์ 
คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดย
ค านึงถึงข้อมูลท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทาง
วิชาการ และมีจ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง    
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนด 

3 วันท่ี 1 มีนาคม – 14 
พฤษภาคม  2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบวัด OIT 



   2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมั ติข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

4 วันท่ี 15 พฤษภาคม -  
13 มิถุนายน 2564 

ให้คะแนนแบบวัด 
OIT 

การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย
คณะท่ีปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT  ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5 วั น ท่ี  1 4  – 2 8 
มิถุนายน 2564 

ช้ี แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม
แบบวัด OIT  

ในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด 
OIT  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ดูแล
ระบบอาจจแจ้งขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ
คณะท่ีปรึกษาการประเมินได้ตามวิธรการที่ก าหนด 

6 วันท่ี 29  มิถุนายน – 
13  กรกฎาคม 2564 

ยื น ยั น แ บ บ วั ด 
OIT 

คณะท่ีปรึกษาการประเมินพิจารณาข้อช้ีแจง
เพิ่มเติมของหน่วยงานตามท่ีได้รับแจ้ง จากนั้นท า
การแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตาม
วิธีการท่ีก าหนด 

7 วั น ท่ี  1 4  – 3 1  
กรกฎาคม  2564 

สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ประเมิน 

คณะท่ีปรึกษาการประเมินสรุปผลการประเมิน 
พร้อมท้ังจัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการ
รายงานผลการประเมิน 

8 วัน ท่ี 1 - 31 สิงหาคม  
2564 

ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ
เผยแพร่ผลการ
ประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. กล่ันกรองและน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ 

 
 
 
 

      (นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 


