
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก     
ที ่ กส ๖๒๓๐๑/-   วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๔     
เรื่อง รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓     
             
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  เรื่องเดิม 
  คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เป็น เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและ ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงาน ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
  ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการท างานร่วมกัน
ของ หน่วยงานร่วมก ากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน 
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ 
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือให้ 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 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
   ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
   ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  
  ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 0๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๔   

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 
  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเรียกประชุม
พนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต   



  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 
นิติกรช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
    จ่าเอก 

 (คัมภีร์ เกิดศรีทอง) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 

(นางภัทริกา ต่างใจเย็น) 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็น/ค าสั่ง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
    ว่าที่ร้อยตรี 

(นที มูลสมบัติ) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการมีส่วนรว่มของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในปี พ.ศ.256๔ 

 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ 0๓๕  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

แสดงผลการด าเนินการ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 



 

ภาพประกอบแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ค าปฏิญาณตนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก คนปัจจุบัน 
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.256๓ 

 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม 2563 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทางานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ณ ห้อง
ประชุม 
 
วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงพลังร่วมกันต่อต้านการทุจริตโดยมี ว่าที่ร้อย
ตรีนที มูลสมบัติ ร่วมแสดงพลัง โดยมี อสม.พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน จานวน 48 
คน ณ อาคารป้องกันสานักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 


