
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก                           
ท่ี กส ๖๒๓๐๑/459   วันท่ี  1  ตุลาคม  ๒๕๖๔     
เร่ือง รายงานผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
             
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

  ตามท่ี  เทศบาลต าบลห้วยเมก็ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.87    ซึ่งระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ B  นั้น 
 
  ส านักปลัดเทศบาล  ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและเตรียมความ
พร้อมในการประเมินในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
                                                                  ลงช่ือ 

                                                    (นายสมชาย โคตรพัฒน์) 
                                                      นิติกรช านาญการ 

 
 
 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
  .................................................................. 
  .................................................................. 
 

         ลงช่ือ 
           (นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์) 

                                 นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
...................................................................... .. 

 

  คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี 
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  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. 2564 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. 2564 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  
   ตัวช้ีวัดท่ี 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. 2564 ข้อ 0๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯโดยมี
รายละเอียดต่างๆเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น  

ข้อกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนด  
 



  ข้อพิจารณา 
  ๑.เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖5 
  ๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อ านวยการทุกกองได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบ
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
(นายสมชาย โคตรพัฒน์) 

นิติกรช านาญการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             
    จ่าเอก 

(คัมภีร์ เกิดศรีทอง) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
            
             

    
  ว่าท่ีร้อยตรี  

 (นที มูลสมบติั) 
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
ความเห็น/ค าส่ัง ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
            
             
 
    ลงช่ือ 

 (นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์) 
        นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

 
 
 
 



 
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ  

หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564  
 

 
ข้อ 0๔๒  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 

******************************************* 
ข้อ 042  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่ากับ 83.87 คะแนน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 76.90 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี มีผลคะแนน เท่ากับ 84.94 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 73.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ  76.82  คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 74.71 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ  75.04 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพอ้ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้   

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
มีผลคะแนน เท่ากับ 77.83คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ  78.02 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 82.09 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 73.37 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างานมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้
บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และ
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  
 
 



ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 93.63  คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ  93.50 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ  93.75  คะแนน 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีคล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ซึ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานท่ีดีไว้
ในปีต่อไป 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
  3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
  1 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ควรศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
และการให้ความรู้ การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
  2 ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและการจัดการบ้านเมืองท่ีดีโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการดาเนินงานและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ตรงไปตรงมา ให้สังคมได้ทราบ ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปช่ันในภาครัฐได้ 
  3 ผู้บริหารควรมีการจัดท าแผนบริหารพัสดุล่วงหน้า โดยน าเอาปัญหาของการท างานท่ีผ่าน
มา น ามาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ังซื้อไม่ทัน หรือการก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การ 
บริหารงานพัสดุได้ตรงกับความต้องการของเทศบาลต าบลห้วยเม็กมากท่ีสุด 
  4. ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดทาส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ าพฤติกรรมท่ีควรท าไม่ควรท า 
  5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
 
    ลงช่ือ 

(นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 


