
                         

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ทราบกรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 
(นายสมาน  กิ่งเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฎิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment  ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท า
เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินได้ใช้ในการศึกษา รายละเอียดและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน 
โดยการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซ่ึง
เป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณะชนได้รับทราบ  “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมประเมิน ซึ่ง 
“เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561- 2580) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้จัดท าแผนปฎิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนการประเมินรายละเอียดดังนี้ 
  กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1 วันที่ 1 เม.ย. 

– วันที่ 31 
พ.ค.64 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีขั้นตอนดังนี้ 
1)ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัด IIT โดยค านึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงาน 
2)ผู้ดูและระบบก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามา
ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากท่ีสุดและไม่น้อยกว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนด 

2 วันที่ 1 เม.ย.-
31พ.ค.64 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

การเก็บขอ้มูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัด EIT โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อใสการเข้าถึง
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT 
2) คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยค านึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าตามท่ีก าหนด 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน 
3 วันที่ 3 มี.ค. 

– วันที่ 30 
เม.ย.64 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีขั้นตอนดังนี้ 
1)ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตาม
แบบวัด OIT 
2)ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT 

4 วันที่ 15 พ.ค. 
– วันที่ 13 
มิ.ย.64 

ให้คะแนนแบบวัด OIT การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยคณะที่ปรึกษา
การประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนน
แบบวัด OIT 

5 วันที่15-28 
มิ.ย.64 

ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด 
OIT 

ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งข้อชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อคณะที่ปรึกษา 

6 วันที่  29 
มิ.ย. – 13 
ก.ค. 64 

ยืนยันแบบวัด OIT คณะที่ปรึกษาการประเมินพิจารณาข้อชี้แจงเพ่ิมเติมของ
หน่วยงานตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยันผล
คะแนนแบบวัด OIT 

7 วันที่14-31
ก.ค.64 

สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการประเมิน 

คณะที่ปรึกษาการประเมินสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกอบรายงานผล 

8 วันที่1-31 
ส.ค.64 

ประกาศและเผยแพร่ผล
การประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช.กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมิน
ต่อสาธารณะ 

 
 

 
 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 
 


