
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
****************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้ทราบ
กรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง การ
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศแผนปฏิบัติ
การตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

                            

                                       (นายชูศักดิ์   ชัยจำรัส)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 



แผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
********************************** 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มี 
ประกาศ เรื ่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที ่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ เข ้าร ับการประเมิน              
ใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศได้เพ่ิมจำนวนขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็น
ภารกิจสำคัญเร่งด่วน และหน่วยงานภาครัฐได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดั งนั้น เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างเป็นธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. 
จึงขอประกาศขยายเวลาการประเมินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาองค์กการบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายขึ้น โดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ทราบกรอบระยะเวลา การปฏิบัติ ขั้นตอนใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การดำเนินงาน 
1 วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 

3 1  พฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 
2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีข้ันตอนดังนี้ 
     1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การ ตอบแบบวัดความ IIT โดยคำนึงถึงความคลอบคลุม
ของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 
     ๒) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เข้าตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที ่สุด
และไม่น้อย กว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การดำเนินงาน 
2 วันที ่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 

3 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 
2564 

เก ็บข ้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีข้ันตอนดังนี ้
     1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การ ตอบแบบวัดความ EIT โดยคำนึงถึงความความ
สะดวกผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทาง
การตอบแบบวัด EIT 
     ๒) คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห์ คัดเลือก
และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึง
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และ
มีจำนวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำตามที่กำหนด 

3 วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีขั ้นตอน
ดังนี้ 
     1) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบวัด OIT 
     2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

4 วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 

ให้คะแนนแบบวัด 
OIT 

ให้คะแนนแบบวัด OIT โดยคณะที่ปรึกษาการ
ประเมินผลการ เปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนน
แบบวัด OIT ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

5 วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 
2564 

ชี้แจงเพ่ิมเติม แบบ
วัด OIT 

ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT กรณีหน่วยงานเห็นว่าผล
คะแนน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

6 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2564 

ยืนยัน แบบวัด OIT คณะที่ปรึกษาการประเมินพิจารณาข้อชี้แจงเพ่ิมเติม
ของหน่วยงานตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นทำการแก้ไขหรือ
ยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด 

7 วันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

สรุปผลและจัดทำ
รายงานผลการ
ประเมิน 

คณะที่ปรึกษาการประเมินสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้ง
จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกอบการรายงานผลการ
ประเมิน 

8 วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

ประกาศและ
เผยแพร่ผลการ
ประเมิน 

สำนักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและนำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมกรที่เก่ียวข้อง และประกาศ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ 



 


