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เรื่องเดิม
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เป็น เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและ ปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับ ปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการทางานร่วมกัน
ของ หน่วยงานร่วมกากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญ ญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การกาหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพื่อให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง
โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และ ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อ มูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
สานั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 0๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการ
ดาเนินงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนด
ข้อพิจารณา
๑.เห็นควรพิจารณาให้มีการประชุมพนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต

๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตาบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อานวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายสมชาย โคตรพัฒน์)
นิติกรชานาญการ
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
จ่าเอก
(คัมภีร์ เกิดศรีทอง)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก

(นางภัทริกา ต่างใจเย็น)
รองปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
ความเห็น/คาสั่ง ของนายกเทศมนตรีตาบลห้วยเม็ก

ว่าที่ร้อยตรี
(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยเม็ก

