
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก     
ท่ี กส ๖๒๓๐๑.๑/64                     วันท่ี  21 มีนาคม  ๒๕๖๕     
เร่ือง รายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕    
             
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  เร่ืองเดิม 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
  ข้อเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ท่ีเช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา อีกท้ังยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพื่อให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และ ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
   ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
   ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
   ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  



  ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่
ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง 
(third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

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

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้อ O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕   

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินฯได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและเพื่อขับเคล่ือนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และ 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมินฯใช้ประกอบการวางแผนและด าเนินการการประเมินตามขั้นตอนของช่วงเวลาท่ี  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 
 



  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเรียกประชุม
พนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต   
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 

นิติกรช านาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
     

 
(นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ์) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
    ว่าท่ีร้อยตรี 

(นที มูลสมบัติ) 
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ความเห็น/ค าส่ัง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
 

 (นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในปี พ.ศ.256๕ 
 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ O๓๕  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
แสดงผลการด าเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 

ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

 



ภาพประกอบแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
ค าปฏิญาณตนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก  

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.256๔ 
 

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม 256๔ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 256๕ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จัดโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทางานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ณ ห้อง
ประชุม 
 

 


