
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 

เร่ือง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง กาขยายระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
. 

                                    
( นายอาซัน สือนิล ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปป.ช) ได้มี

ประกาศ เรื่อง การขยายปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ใช้
เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อ 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease bow๙ ) ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการ เตรียมรับ
สถานการณ์ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงด
กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก การทำงานเหลื่อมเวลา 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
ขึ้น โดยยึดแนวทางตาม ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ทราบกรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
ลำดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ หมายเหตุ 
1 เดือนเมษายน 

2562 ถึง 31 
พฤษภาคม 2563 

1.เข้าระบบ ITAS เพ่ือใช้งานทางเว็บไซด์ 
https://itas.nacc.go.th หรอืเว็บไซต์ สํานักงาน 
ป.ป.ช. (https://itas.nacc.go.th) แบนเนอร์ ITA 
 

ตามประกาศสำนักงาน 
ปปช เรื่อง การขยาย 
ระยะเวลาการ าเนิน
งานตามปฏิทิน การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การ
ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่  
๒๗๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 



-2- 
ลำดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ หมายเหตุ 
  ๒.เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้รหัสผ่านของ

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ การประเมินของหน่วยงาน 
3.นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพ่ือเตรียมการ ประเมิน
ดังนี้ 
 3.1 จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 3.2 จำนวนและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก 
 

 

 เดือน ๑-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ
สำรวจ OIT) ดังนี้ 
๑. ผู้ดูแลระบบตอบแบบสำรวจ OIT  
๒. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติแบบสำรวจ OIT 

 

 เดือน 9 มิถุนายน 
ถึงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 
๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ตอบแบบสำรวจ IT เพ่ือให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายในเข้า
ตอบในระบบ ITAS จน ครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 
๒. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ตอบแบบสำรวจ EIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าตอบในระบบ ITAS  
๓. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ดำเนินเก็บข้อมูลเฉพาะผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม 
แบบสำรวจ EIT จนครบกำหนดขั้นต่ำที่กำหนด 

 

 วันที่ ๑-๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

คณะที่ปรึกษาประเมิน ITA ตรวจและให้ คะแนน ตาม
แบบสำรวจ OIT 
 

 

 วันที่ ๑-๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

คณะที่ปรึกษาการประเมิน ฯ ประมวลผล คะแนน
วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

 วันที่ ๑-๓๐ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สํานักงาน ป.ป.ชประกาศผลและเผยแพร่ รายงานผลการ
ประเมิน 
 

 

                                                                       
(นายอาซัน สือนิล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 


