
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
...................................................... 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกได้ทราบกรอบแนวทาง  ระยะเวลาด าเนินการ  แนวทางการปฏิบัติ  รวมถึงขั้นตอนในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง การขยายระยะเวลาด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการตาม  
ตัวชีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
  

(นายเอกชัย   พรหมพันธ์ใจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
............................................................................................................................. ................................................................... 
 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศ 
เรื่องการขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019) ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรการเตรียมรับสถานการณ์  ส่งผลให้ 
หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลกระบทต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก 
หรือการท างานเหลื่อมเวลา 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ขึ้น
โดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า พร้อมด้วย
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ทราบกรอบระยะเวลา แนวทางการปฏิบัติ รวมถึง
ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ เดือน เมษายน  ถึง 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑. เข้าสู่ระบบ ITAS เพ่ือลงทะเบียนใช้งาน ทางเว็บไซต์    
http://itas.nacc.go.th หรือ เว็บไซต์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
http://www.nacc.go.th แบนเนอร์ ITA 
๒. เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้รหัสผ่านของผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารที่
รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
๓. น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพ่ือเตรียมการประเมิน ดังนี้ 
    ๓.๑ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
    ๓.๒ จ านวนและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตามประกาศ
ส านักงาน ป.ป.ช.
เรื่องปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

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


- ๒ -  
 

ล าดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 
๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามแบบ

ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
๑. ผู้ดูแลระบบตอบแบบส ารวจ OIT 
๒. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติแบบส ารวจ OIT 

 

๓ เดือน มิถุนายน ถึงเดือน 
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 
๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบส ารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้า
ตอบในในระบบ ITAS จนครบจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด 
๒. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าตอบในระบบ ITAS  
๓. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ด าเนินการเก็บข้อมูล
เฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ EIT 
จนครบก าหนด  

 

๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ตรวจและให้คะแนนตาม
แบบส ารวจ OIT  

 

๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผลคะแนน
วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผล
การประเมิน 

 

 
 
 

(นายเอกชัย   พรหมพันธ์ใจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  

 


