คาสั่งเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ที่ 434 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA
.......................................................
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การ
ต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จคือองค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)
จากสาธารณรัฐเกาหลีและบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส ของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญและ
จาเป็นในการประเมินโดยจาแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อยประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ใน
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทางลบโดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดทาโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕4๔ – 2556 อยู่ที่ 3.2 –
3.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ” เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนีดังกล่าวโดยมีเป้า ประสงค์ที่ต้องการเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง
50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานความสุจริตคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.)
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน๒๕๕๗ ข้อ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์สานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒สร้าง
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการ
ป้องกันการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวลจึงแต่งตั้งคณะทางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสุข
แนมดี
นายกเทศมนตรีตาบลกันตวจระมวล
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางนิภารัตน์ บุญยงค์
รองนายกเทศมนตรีตาบลกันตวจระมวล
กรรมการ
๑.๓ นายบุญเทอญ ธานีพูน
รองนายกเทศมนตรีตาบลกันตวจระมวล
กรรมการ
1.4 นายธีรชาติ.../

-2๑.๔ นายธีรชาติ แสนชมภู
1.5 นางสาวรัตนา สุขสบาย

ปลัดเทศบาลตาบลกันตวจระมวล กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบล
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา เพื่อให้การจัดทาเอกสารไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
๒. คณะทางานในการจัดทาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity &
Transparency Assessment : EBIT) ดังนี้
2.1 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 1 , 2 และ EB 3 ประกอบด้วย
๒.๑.1 นางสาวสุพรรณี เลีย่ มดี
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง หัวหน้าคณะทางาน
๒.1.2 นางสาวอรฤทัย สุดยอดสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
คณะทางาน
๒.1.3 นางสาวศศิธร เป็นตามวา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทางาน
๒.1.4 นายนิธิศ ปิงจุลัด
ช่างไฟฟ้า
คณะทางาน
๒.1.5 นางสาวศรินทิพย์ บุญรอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทางาน
๒.1.6 นายบุริศร์ ชุ่มขุนทด
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง คณะทางานและเลขานุการ
๒.1.7 นางสาวกาญจนา ทรงนาค
จพง.จัดเก็บรายได้
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 1 , 2 และ EB 3 จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2559 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง
ผู้ได้รับคัดเลือก) ข้อมูลการเปิดเผยการดาเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการวิธีการซื้อและวิธีการจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละขั้นตอน กระบวนการมีความโปร่งใส มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ
ประกาศผู้เสนอราคา รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า ง จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2559 พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนาผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่าน
มาปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินตามแบบ
ประเมิน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.2 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 4 , 5 , 6 , และ EB 7 ประกอบด้วย
2.2.1 นางสาวพัชรี สายวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าคณะทางาน
2.2.2 นางสาวจารุณี วังงาม
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
2.2.3 นางสุวิมล บุญเดีย
นักวิชาการเกษตร
คณะทางาน
2.2.4 นายณัฐพงษ์ ปัญญาไว
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
2.2.5 นางสาวอาทิตยา บุญสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
คณะทางาน
2.2.6 นางสาวสายสุนีย์ แก้วสอน
ผู้ช่วย นวก.ส่งเสริมสุขภาพ
คณะทางาน
2.2.7 นางสาวจิราพร น่าชม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คณะทางาน
2.2.8 นางสาวรัชญา ปิยไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทางานและเลขานุการ
2.2.9 นางสาวศุภิดา มีบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.2.10 นางลักขณา เลี่ยมดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานมีหน้าที่จัดเตรียมแบบประเมิน รายละเอียดดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสาร.../

-31. จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 5 จัดเตรียมเอกสาร คู่มือให้การบริการ (เช่น แผ่นพับ
ของหน่วยงาน) บัตรคิวการให้บริการ (ถ้าบริการใดสมควรจะต้องใช้) ทะเบียนคุมการให้บริการรับเรื่อง จัดทาแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กาหนดระยะเวลาในการรับบริการที่ชัดเจนของแต่ล ะงาน จัดทากฎ ร ะเบียบ ข้อบังคับที่มี
บทลงโทษที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 6 ประกอบด้วยรายงานการประชุมที่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมประชุมเพื่อนาเสนอความคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงการ
ให้บริการ รายงานสรุปการร่วมจัดทาแผน ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทาแผน/โครงการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนงานโครงการ การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโครงการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 7 จัดให้มีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน มีข้อมูลเอกสาร จุลสารแผ่นพับประชาสัม พันธ์ข้อมูลตามภารกิจ
หลัก มีการจัดทาแผนผังขององค์กรที่แสดงถึงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น คาสั่งการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายและ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.3 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 8 ประกอบด้วย
2.3.1 นางสาวรัตนา สุขสบาย
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าคณะทางาน
2.3.2 นางสาววรีรัตน์ สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทางาน
2.3.3 นางสาวปรารถนา อุ่นศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะทางาน/เลขานุการ
หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB8 ประกอบด้วยจัดให้มีกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
มีช่อ งทางการร้ อ งเรี ย น มีผู้ รั บ ผิ ดชอบ มีการเผยแพร่ผ ลการดาเนินงานเรื่องร้องเรีย นจัด ซื้อจั ดจ้า ง จัดท าคู่มื อการ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมรายงานสรุปผลการดาเนินเรื่องร้อนเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม
รายงานสรุปผลการดาเนินเรื่องร้อนเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ต้องประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ด้วย แผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ช่องทางการร้องเรียน เชน ระบบหมายเลขโทรศัพท์
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไปรษณีย์ บรรจุอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนหรือแผนผังการปฏิบัติงานและงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
2.4 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 9 ประกอบด้วย
2.4.1 นางสาวจารุณี วังงาม
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าคณะทางาน
2.4.2 นางสาวสายสุนีย์ แก้วสอน
ผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพ
คณะทางาน
2.4.3 นางสาวศุภิดา มีบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน/เลขานุการ
หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB9 ประกอบด้วยจัดให้มีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ คู่มือหรือประมวลคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือฯ การปรับปรุงชั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจั ดซื้อจั ดจ้ าง การรายงานผลการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้ อเสนอแนะ ตลอดจนการน า
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทางานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.5 คณะทางาน.../

-42.5 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 10 ประกอบด้วย
2.5.1 นางสาวรัชญา ปิยไพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าคณะทางาน
2.5.2 นายนพพล แก้วเรือง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทางาน
2.4.2 นางสาวอาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
คณะทางาน/เลขานุการ
หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 10 ประกอบด้วยจัดให้มีการจัดทาแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีแผนปฏิบัติการและมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นประจ าทุกปี วิเคราะห์ ผลการดาเนิ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันแล ะ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2558,2559,2560 มีแผนงานโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2559 มีกิจกรรม งบประมาณ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.6 คณะทางานจัดทาแบบประเมิน EB 11 ประกอบด้วย
2.3.1 นางสุวิมล บุญเดีย
นักวิชาการเกษตร
หัวหน้าคณะทางาน
2.3.2 นางสาวจิราพร น่าชม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คณะทางาน
2.4. นายณัฐพงศ์ ปัญญาไว
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน/เลขานุการ
หน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบประเมิน EB 11 ประกอบด้วยจัดให้มีคาสั่งคณะทางานด้านการ
บริหารงานที่โปร่งใส หรือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน จัดตั้ง/การรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส การจัดตั้งต้องประกอบด้วยลักษณะของกลุ่ม มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจนเพื่อรณรงค์หรือส่งเสริม ให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรม มีคณะทางาน มีรายงานการประชุม ภาพกิจกรรม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้มอบหมายดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITAหัวข้อแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity &
Transparency Assessment : EBIT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
( นายสุข แนมดี )
นายกเทศมนตรีตาบลกันตวจระมวล

