
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
______________________________ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( ITA) ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เรื่องการขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 

 

                                                                

          (นายพิณชัย  เบญจพันเลิศ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

 



 
 

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจรญิ 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป..ช.) 
ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2564 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินใช้เป็น
กรอบระยะเวลาในการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
( Coronavirus Disease 2019 ) ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินมาตรการเตรียมรับ
สถานการณ์ส่งผลให้หน่วยงงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ส่งผลต่อปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นชั่วคราว การงดกิจกรรมรวม
คนจ านวนมากการท างานเหลื่อมเวลา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตั วชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งขึ้นโดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 เดือน เมษายน 2563 ถึง 31 

พฤษภาคม 2564 
1.เขา้ระบบ ITAS เพ่ือใช้งานทางเว็บไซต์ 
htts:itas.nacc.go.th หรือเว็บไซต์
ส านักงาน ป.ป.ช. 
(hiips://itas.nacc.go.th) แบนเนอร์ ITA 
2.เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
(Admin หน่วยงาน) และผู้บริหารที่
รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
3.น าเข้าข้อมูลในระบบ ITA เพ่ือเตรียมการ
ประเมินดังนี้ 
3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
3.2จ านวนและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 

ตามประกาศส านักงาน 
ป.ป.ช. เรื่องการขยาย
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามปฏิทิน
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

2 1-30 มิถุนายน 2564 การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (แบบส ารวจ OIT) ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบตอบแบบส ารวจ OIT  
2.ผู้บริหารตรวจสอและอนุมัติแบบส ารวจ 
OIT 

 

3 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 
2564 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบในระบบ 
ITAS จนครบจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด 
2.ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT 

 

4 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 คณะที่ปรึกษาประเมิน ITA ตรวจและให้
คะแนน ตามแบบส ารวจ OIT 

 

5 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผล
คะแนนวิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

6 วันที่ 1-30 กันยายน 264 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่
รายงานผลการประเมิน 

 

 
 
 



 
 
 
 


