บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
ที่
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วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลห้วยเม็ก
เรื่องเดิม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่ มเป้ าหมายเป็น หน่ วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดาเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลดาเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256๕ กาหนดกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การกาหนดระเบียบวิ ธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพื่อให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง
โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (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) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่ วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน

ส่ ว นที่ 3 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็ น การตรวจสอบระดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
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
สานัก งานคณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่ง ชาติ ได้ แจ้ง แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้อ O๓๗ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อ ให้ เกิ ดการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบของหน่ วยงาน เป็ น กิ จ กรรมหรือ การดาเนิ น การที่ ส อดคล้ องกั บ
มาตรการหรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
๒๕๖๕
ข้อกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่ มเป้ าหมายเป็น หน่ วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดาเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลดาเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่ อให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯใช้ประกอบการวางแผนและดาเนินการการประเมินตามขั้นตอนของช่วงเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนด

ข้อพิจารณา
๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตาบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อานวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายสมชาย โคตรพัฒน์)
นิติกรชานาญการ
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก

(นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
ความเห็นของปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก

ว่าที่ร้อยตรี
(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาลตาบลห้วยเม็ก
ความเห็น/คาสั่ง ของนายกเทศมนตรีตาบลห้วยเม็ก

(นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยเม็ก

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน เทศบาลตาบลห้วยเม็ก ปี พ.ศ.256๕

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดาเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O๓๗
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕

โดย

เทศบาลตาบลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพประกอบการดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประกาศนโยบายการต่อต ้านการรับสนิ บน เพือ่ ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระหว่างพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลห้วยเม็ก ลงวันที่ 14 ก.พ.6๕

