
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก     
ท่ี กส ๖๒๓๐๑/63          วันท่ี 21 มีนาคม  ๒๕๖๕     
เร่ือง รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ  ประจ าปี 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)   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เป็น เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและ ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้
หน่วยงาน ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
  ในการขับเคล่ือนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เป็นการท างานร่วมกัน
ของ หน่วยงานร่วมก ากับติดตามท้ัง 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 แห่งท่ัวประเทศ เข้าร่วมการประเมิน 
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท้ังในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการ  
ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น 

  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  
  ส่วน ท่ี  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  
  ส่วน ท่ี  3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ท่ีก 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 O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มี
ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วยจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนท้ังหมดจ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและจ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  สามารถจัดท า
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือราย ๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ไม่
มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด   

 
 



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.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน
แรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่
อย่างใด 
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก (กรณี
ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้ง
ผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบต่อไป 
   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ O31  

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แสดงข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

 



ภาพประกอบการด าเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส 
ข้อ O31  

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ประเภทเร่ือง

ร้องเรียน/กล่าวหา 
จ านวนเร่ืองทั้งหมด เร่ืองที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
เร่ืองที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
หมายเหตุ/

สรุปผล 
เร่ือง ราย เร่ือง ราย เร่ือง ราย 

- - - - - - - - 
        
        
        

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากงานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก (31 มีนาคม 256๕) 

 
สรุป ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
แสดงจ านวนปี/เดือน/พ.ศ. ของเทศบาลต าบลหว้ยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  

ผ่านทางช่องทาง Social network ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน และช่องทางอื่น ๆ  
 

เดือน ปี พ.ศ.256๒ ปี พ.ศ.256๓ ปี พ.ศ.256๔ ปี พ.ศ.256๕ หมายเหตุอื่นๆ 
มกราคม 0 0 0 0  

กุมภาพันธ ์ 0 0 0 0  
มีนาคม 0 0 0 0  
เมษายน 0 0 0   

พฤษภาคม 0 0 0   
มิถุนายน 0 0 0   
กรกฎาคม 0 0 0   
สิงหาคม 0 0 0   
กันยายน 0 0 0   
ตุลาคม 0 0 0   

พฤศจิกายน 0 0 0   
ธันวาคม 0 0 0   

รวม 0 0 0   
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย O ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
  สรุปผล ในปีงบประมาณ 256๕ ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 256๔ ถึง 31 มีนาคม 256๕ ไม่มี
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาลต าบลห้วยเม็กแต่อย่างใด  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานฯ ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 



 
 


