
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

                  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจาหนาท่ี และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดทราบกรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ข้ันตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) เรื่อง
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2563 

                  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

                   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.2563                  

 

                                                                              (นายอาแว   ซงตายา) 
                                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
 ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

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

                   ดวยสํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) 

ไดมีประกาศ เรื่อง การขยายปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  27  มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือใหหนวยงานในภาครัฐท่ี
เขารับการประเมินใชเปนกรอบระยะเวลาในการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ไดเห็นชอบมาตรการเรงดวนในการปองกัน
วิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019)  ประกอบกับขอกําหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) 
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินมาตรการเตรียมรับสถานการณสงผลใหหนวยงานภาครัฐตองทุมเททรัพยากรในการ
แกไขและปองกันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอการปฏิบัติราชการ 
ท้ังในดานการปดสถานท่ีเปนการชั่วคราวการงดกิจกรรมคนจํานวนมาก การทํางานเหลื่อมเวลา 

                องคการบริหารสวนตําบลกาลอ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจะไดใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวทางการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลข้ึน โดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน เจาหนาท่ี และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ไดทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ข้ันตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับท่ี กรอบระยะเวลา ข้ันตอนการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 เดือนเมษายน 2562 ถึง 
31 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 

1.เขาระบบ ITAS เพ่ือใชงานทาง
เว็บไซต http://itas.nacc.go.th หรือ
เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช 
(http://itas.nacc.go.th) แบนเนอร 
ITA 

ตามประกาศสํานักงาน 
ป.ป.ช เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปฏิทินการประเมิน
คุณธรรม 

 

 

http://itas.nacc.go.th/
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ลําดับท่ี กรอบระยะเวลา ข้ันตอนการดําเนินงาน หมายเหตุ 

  2.เม่ือเขาระบบแลวใหเปดใชงานโดยใช
รหัสผานของผูดูแลระบบของหนวยงาน
(Admin หนวยงาน) และผูบริหารท่ี
รับผิดชอบการประเมินของหนวยงาน 

3.นําเขาขอมูลในระบบITAS เพ่ือ
เตรียมการประเมินดังนี้ 

3.1 จํานวนผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน
3.2 จํานวนและขอมูลของผูมีสวนได
สวนเสีย 

และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 
271 มีนาคม 2563 

2. เดือน 1-30 มิถุนายน 
2563 

การตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ(แบบสาํรวจ OIT) ดังนี้ 

1.ผูดูแลระบบตอบแบสํารวจ OIT 

2.ผูบริหารตรวจสอบและอนุมัติแบบ
สํารวจ OIT 

 

3. เดือน 1 มิถุนายน ถึงวันท่ี 
31 กรกฏาคม พ.ศ. 
2563 

การเก็บขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ดังนี้ 

1 .  ผู ดู แ ล ร ะ บ บ เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบ
สํารวจ ITA เพ่ือใหผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายในเขาตอบในระบบ ITAS จนครบ
จํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนด 

2 .  ผู ดู แ ง ร ะ บ บ เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธชองมางการตอบแบบ
สํารวจ EIT เพ่ือใหผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกเขาตอบในระบบ ITAS  

3. คณะท่ีปรึกษาการประเมินฯดําเนิน
เก็บขอมูลเฉพาะผู มีสวนไดส วนเสีย
ภายนอก ตามแบบสํารวจ EIT จนครบ
กําหนดข้ันต่ําท่ีกําหนด 

 

4. วันท่ี 1-31 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2563 

คณะท่ีปรึกษาประเมิน ITA ตรวจและให
คะแนน ตามแบบสํารวจ OIT 

 



5. วันท่ี 1-31 สิงหาคม   
พ.ศ. 2563 

คณะท่ีปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผล
คะแนนวิเคราะหผล และใหขอเสนอแนะ 

 

6. วันท่ี 1-30 กันยายน   
พ.ศ. 2563 

สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและ
เผยแพรรายงานผลการประเมิน 

 

 

 

                                                                                     (นายอาแว     ซงตายา) 
                                                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 


