บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลศิลำแลง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ 0-5479-2098
ที่ นน 53301/
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
เรื่อง กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ต้นเรื่อง
กรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดทำโครงกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560 ตำมหนั งสื อ ส ำนั ก งำนส่ งเสริมกำรปกครองท้ อ งถิ่ น จังหวัดน่ ำน แจ้ง หนั งสื อ
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ที่ นน 0023.3/ว 371 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2560 เรื่อง ขอควำม
ร่วมมือแจ้งรำยชื่อผู้ประสำนงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 โดยให้ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล
กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยของแบบสำรวจ Internal และ External พร้อมส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ
ข้อเท็จจริง
1.สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองน่ำน แจ้งหนังสือสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่ำน ที่ นน 0023.6/ว 112 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งแนวทำงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของหน่วยงำนและประกำศกำหนด
นโยบำยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยให้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) จัดทำประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตให้บุคลำกรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
และประกำศให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึงเจตจำนงของหน่วยงำน
2) แจ้งประกำศกำหนดนโยบำยและควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่ งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบโดยทัว่ กัน
3) จัดเตรียมและศึกษำข้อมูลเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐฯ ตำมแนวทำงและปฏิทนิ ที่กำหนด
2.ในส่วนของเทศบำลตำบลศิลำแลง ได้เตรียมข้อมูล Internal ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
ภำครัฐ ซึ่งปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และมีอำยุกำรทำงำนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยมีขนำดตัวอย่ำงอย่ำงน้อย
100 ตัวอย่ำง ครอบคลุมตำมโครงสร้ำง สำยงำน กลุ่มตำแหน่งของแต่ละหน่วยงำน หำกหน่วยงำนมีประชำกรน้อยกว่ำ
100 รำย ให้ผู้รับจ้ำงเก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งหมด
/สำหรับ...

-2สำหรับข้อมูลกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยของแบบสำรวจ External ยังมิได้ดำเนินกำร ได้แก่ ผู้รับบริกำร
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ซึ่ งมี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งอั น มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในปี งบประมำณ พ.ศ.2560
โดยมีขนำดตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 100 ตัวอย่ำง หำกหน่วยงำนมีจำนวนประชำกรน้อยกว่ำ 100 รำย ให้ผู้รับจ้ำงเก็บข้อมูล
จำกประชำกรทั้งหมด โดยจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้ที่หน่วยงำนเพื่อรอกำรประสำนงำนจำกที่ปรึกษำโครงกำรฯ
ข้อระเบียบ
1.หนั ง สื อ ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด น่ ำ น ที่ นน 0023.3/ว 371 ลงวั น ที่
27 มกรำคม 2560 เรื่ อง ขอควำมร่วมมื อแจ้งรำยชื่อผู้ ประสำนงำนกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนิ น งำนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ.2560
2.หนั งสื อ ส ำนั กงำนส่ งเสริ มกำรปกครองท้ องถิ่ น อำเภอเมื อ งน่ ำน ที่ นน 0023.6/ว 112 ลงวัน ที่
7 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของหน่วยงำนและประกำศกำหนดนโยบำยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ข้อพิจารณา
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ควรพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.จั ดท ำหนั งสื อขอควำมร่ว มมือเพื่อขอกลุ่ มประชำกรเป้ำหมำยของแบบส ำรวจ External ของแต่ล ะ
หมู่บ้ำนในพื้นที่ตำบลศิลำแลง จำนวน 8 หมู่บ้ำน ดังนี้
ลำดับ
หมู่บ้ำน
จำนวนหลังคำเรือน
กลุ่มตัวอย่ำง
หมำยเหตุ
1.
บ้ำนเฮี้ย
164
16
กลุ่มตัวอย่ำงคิดจำก
2.
บ้ำนศำลำ
209
20
จำนวนประชำกร
3.
บ้ำนดอนไชย
164
16
หมู่บ้ำนละ10เปอร์เซ็นต์
4.
บ้ำนตีนตก
174
17
จำกจำนวนหลังคำเรือน
5.
บ้ำนหัวน้ำ
151
15
ของแต่ละหมู่บ้ำน
6.
บ้ำนหัวดอย
194
19
7.
บ้ำนฝำย
77
7
8.
บ้ำนนำแล
25
2
รวม
8 หมู่บ้ำน
1,158 หลังคำ
112 ตัวอย่ำง
2.จัดทำประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตให้บุคลำกรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และ
ประกำศให้ สำธำรณชนได้รับ ทรำบถึงเจตจ ำนงของหน่วยงำน โดยแจ้งเวียนประกำศฯ พร้อมปิดประกำศไว้ ณ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของเทศบำลตำบลศิลำแลง และแจ้งเวียนหนังสือไปยังหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนในตำบลศิลำแลง
3.แจ้งเวียนประกำศกำหนดนโยบำยและควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่ งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน
4. จัดเตรียมและ...

ประกาศเทศบาลตาบลศิลาแลง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
****************************
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนที่ดี พ.ศ.2546
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำล
ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครั ฐ ก ำหนดให้ ป ลู ก ฝั งค่ำนิ ย มคุ ณ ธรรม จริยธรรม และจิต ส ำนึ กในกำรรัก ษำศัก ดิ์ ศรีค วำมเป็ น ข้ำรำชกำรและ
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ และตอบสนองควำมต้ อ งกำร พร้ อ มอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ป ระชำชน
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันในระบบรำชกำร นั้น
เทศบำลตำบลศิล ำแลง จึ งได้กำหนดนโยบำยคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อเป็นมำตรฐำน แนวทำง
ปฏิบัติ และค่ำนิยมสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์ กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่ น ๆ โดยมุ่ งมั่ น ที่ จ ะน ำหน่ ว ยงำนให้ ด ำเนิ น งำนตำมภำรกิ จ ด้ ว ยควำมโปร่งใส บริ ห ำรงำนด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม ปรำศจำกกำรทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ ดังกล่ำว จึงกำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในสังกัดเทศบำลตำบล
ศิลำแลง ถือปฏิบัติและดำเนินกำร ดังนี้
1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้วยกำร
บริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลู กฝั งค่ ำนิ ย มและทั ศนคติ ให้ บุ คลำกรในสั งกัด มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลั กคุ ณ ธรรมจริยธรรม
นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต
3. ดำเนิ นกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรดำเนินกำรให้ เกิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกำส
ให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนโดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ในกำรดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่ำนศูนย์ดำรง
ธรรมฯ
5. กรณีพบกำรทุจริตจะดำเนินกำรสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่ำงจริงจัง
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕60

(นำยธนำยุทธ ทีฆำวงศ์)
นำยกเทศมนตรีตำบลศิลำแลง

ประกาศเทศบาลตาบลศิลาแลง
เรื่อง การแสดงเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
**********************
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติว่ำด้ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2565) และนโยบำยของรัฐ บำล
ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริห ำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐ ซึ่งได้กำหนดให้มีกำรปลูกฝั งค่ ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็น
ข้ำรำชกำร และควำมซื่อสั ตย์ สุจ ริต ควบคู่กับกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐ ที่มี ประสิ ทธิภ ำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพร้อมอำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร
เทศบำลตำบลศิลำแลง โดยคณะผู้บริห ำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง
จึงร่วมประกำศเจตจำนงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร เพื่อเป็นมำตรฐำน
ให้ บุ ค ลำกรของเทศบำลต ำบลศิ ล ำแลงทุ ก คน พึ งยึ ด เป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั บ กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั งคั บ อื่ น ๆ
อย่ำงทั่วถึงไว้ 5 ด้ำนดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่มีควำม
โปร่งใส กำรมีระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ด้วยควำมเป็นธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1.1 กำรให้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูล ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้ว น รวมถึงให้
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.2 กำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ต้ อ งด ำเนิ น กำรและส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ควำมโปร่ งใสใน
ทุกขั้นตอนตำมที่กฎหมำยกำหนด
1.3 กำรเปิ ด โอกำสให้ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น งำนในขั้ น ตอนต่ ำ ง ๆ
ของหน่วยงำน ตั้งแต่กำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผนและจัดทำแผนงำน ร่วมดำเนินกำร และร่วมติดตำมตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
1.4 กำรดำเนินกำร กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่อันไม่โ ปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้ำที่
2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยคำนึงถึงควำมสำเร็จของงำน ยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม โดยคำนึงถึงควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจำกผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
แสดงถึงควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดังนี้
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-22.1 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงกำรปฏิบัติง ำนตำมหน้ำที่
อย่ำงเต็มใจและเต็มประสิทธิภำพ
2.2 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนในทุ ก ขั้ น ตอนให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ ง ๆ
อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด กล้ำหำญที่จะรับผิดชอบในผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
2.3 กำรกำหนดทิศทำงและนโยบำยของผู้บริ หำรหน่วยงำนที่จะต้องมีเจตจำนงในกำรบริหำรงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดควำมผิดพลำด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สัง คมว่ำกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนจะเป็นไป
อย่ำงมีคุณธรรมและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) หมำยถึง พฤติกรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรดำเนินกำรโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตำมกระบวนกำรมำตรฐำนในระหว่ำงกำรส่งมอบบริกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับกำรเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ส่ วนตน กลุ่ม
หรือพวกพ้อง หำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีพฤติกรรมเหล่ำนี้มำก และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนหรือขั้นตอนกำรให้บริ กำรด้วยควำมเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงำนมีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้
3.1 สอดส่องและป้องกันกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรทุจริต
ต่อหน้ำที่ เช่น กำรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
หรือกำรปฏิบั ติละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ของตนเองอย่ำงไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
พวกพ้องของตน และ/หรือผู้อื่นผู้ใด
3.2 สอดส่ อ งและป้ องกัน กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ของผู้ บ ริห ำร มิ ให้ มีพ ฤติ ก รรมที่ เข้ ำข่ำยกำรทุ จริต ในเชิ ง
นโยบำย ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรทุจริตที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่ำงผู้บริหำรของหน่วยงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็ น หน่ วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสั ญ ญำโครงกำรหรือสั มปทำนของหน่วยงำนแลกเปลี่ยนกำรกำหนด
นโยบำยหรือกำรอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหำรของหน่วยงำน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐมีกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ยึ ดหลักคุณ ธรรมจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรม จรรยำวิชำชีพ และมีระบบกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
4.1 กำรปลู ก ฝั ง สั่ งสอน หรือ ถ่ ำยทอดแนวทำงซึ่ งกั น และกั น ของเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้ มี
พฤติกรรมและทั ศนคติ ที่ดี ในกำรปฏิ บั ติงำน จนกลำยเป็ นแนวทำงซึ่ งกัน และกัน ของเจ้ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำน เพื่ อให้ มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน จนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงำน เป็นกำร
กล่อมเกลำทำงสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่ อกำรทุจริต และก่อให้เกิดกำร
ลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) อันจะทำให้เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต
4.2 กำรปลูกฝั งและสร้ำงให้เกิดวัฒ นธรรมทำงควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน
4.3 กำหนดและจัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน
4.4 กำรมีกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่ วยงำนเห็ น ควำมส ำคัญ และเกิดควำมตระหนักถึงผลของกำรทุจริต จนก่อให้ เกิดเป็นวัฒ นธรรมในกำรร่วมต่อ ต้ำน
กำรทุจริตได้
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-35. คุณ ธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมำยถึง ระบบกำรบริห ำรงำนของ
หน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดียึดระบบคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้
เป็ น กำรวั ด ระบบกำรบริ ห ำรงำนภำยในหน่ ว ยงำน ในเรื่ อ งของกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล (Personnel Management)
ยึดหลักกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ได้แก่ กำรสรรหำ กำรพัฒนำและกำรรักษำทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงบประมำณ
(Budget Execution) ยึ ดหลั ก ควำมคุ้ม ค่ำ หมำยถึง หน่ ว ยงำนมี กำรใช้ จ่ำยงบประมำณเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่
รำชกำรและตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน (Fairness in Work
Assignment) ยึดหลักกำรคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
5.1 กำรให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติงำน โดยให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
5.2 กำรปฏิ บั ติ งำนตำมคู่ มื อ หรือ มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ งำนอย่ ำงเคร่งครัด อยู่ เสมอ และจ ะต้ อ งเป็ น
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน
5.3 กำรมี คุ ณ ธรรมในกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลภำยในหน่ ว ยงำน ตั้ ง แต่ ก ำรบ ริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
ได้แก่ กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ เป็นต้น กระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
และกำรพัฒนำสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่
5.4 กำรมีคุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และ
จะต้องพิจำรณำใช้จ่ำยในสิ่งที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุด
5.5 กำรมีคุณธรรมในกำรสั่งงำนหรื อมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ที่จะต้องคำนึงถึงขอบเขต
อ ำนำจหน้ ำที่ ต ำมกฎหมำยของผู้ ม อบหมำยงำน มี ค วำมเป็ น ธรรมแก่ ผู้ รั บ มอบหมำยงำนทุ ก คนอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น
มีกำรสื่ อสำรและเอำใจใส่ ติ ดตำมในกำรมอบหมำยงำนที่ ได้รับ มอบหมำยไป ตลอดจนรับ ผิ ด ชอบผลของงำนที่ ได้ รับ
มอบหมำยไปด้วย
5.6 กำรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ สภำพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ อ ำนวยและส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ในหน่วยงำน
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๐

(นำยธนำยุทธ ทีฆำวงศ์)
นำยกเทศมนตรีตำบลศิลำแลง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลศิลำแลง อำเภอปัว จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ 0-5479-2098
ที่ นน 53301/
วันที่
กุมภำพันธ์ 2560
เรื่อง กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ปลัดเทศบำลตำบลศิลำแลงและหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ด้วย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดทำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ ำรับกำรประเมินได้รับผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกับกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 - 2560 ตำมหนังสือสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน แจ้งหนังสือสำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ที่ นน 0023.3/ว 371 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2560 เรื่อง ขอควำมร่วมมือ
แจ้ งรำยชื่ อผู้ ป ระสำนงำนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 โดยให้ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล
กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยของแบบสำรวจ Internal และ External พร้อมส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองน่ำน แจ้งหนังสือสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่ำน ที่ นน 0023.6/ว 112 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งแนวทำงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของหน่วยงำนและประกำศกำหนด
นโยบำยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยให้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) จัดทำประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตให้บุคลำกรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
และประกำศให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึงเจตจำนงของหน่วยงำน
2) แจ้งประกำศกำหนดนโยบำยและควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน
ดังนั้น จึงขอแจ้งประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตให้แก่บุคลำกรในสังกัดและประกำศ
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ และแจ้งประกำศกำหนดนโยบำยและควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอควำมกรุณำแจ้งให้พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำงประจำ
ในสังกัดได้รับทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

(นำยธนำยุทธ ทีฆำวงศ์)
นำยกเทศมนตรีตำบลศิลำแลง
/รายชื่อ...

-2รายชื่อการรับทราบประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตและประกาศกาหนดนโยบาย
และความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นน 53301 /
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ 2560

(นำยธณัชฐ์พรหม ชรำชิต )
ปลัดเทศบำลตำบลศิลำแลง

(นำงรัตน์ปำวี เขียวหำย)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

(นำยทันนพมินทร)
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง

(นำงสำววนัชพร อนุจร)
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ

(นำงสำวกัญจิรำ อินต๊ะกัน)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล

ที่ นน 53301 /ว 149

สำนักงำนเทศบำลตำบลศิลำแลง
อำเภอปัว จังหวัดน่ำน 55120

28 มีนำคม 2560
เรื่อง

แจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต

เรียน กำนันตำบลศิลำแลงและผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ที่ นน 0023.3/ว 454 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560
สิ่งที่ส่งมำด้วย

1.สำเนำหนังสือสนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน
2.สำเนำประกำศเทศบำลตำบลศิลำแลง

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดทำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนิ น งำนขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 - 2560 นั้น
เทศบำลตำบลศิลำแลง จึงขอประชำสัมพันธ์แจ้งเวียนประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต
ให้ประชำชนในพื้นที่ตำบลศิลำแลง ได้รับทรำบถึงประกำศฯเจตจำนงของเทศบำลตำบลศิลำแลง โดยรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยธนำยุทธ ทีฆำวงศ์)
นำยกเทศมนตรีตำบลศิลำแลง
สำนักปลัดเทศบำล
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
โทรศัพท์ / โทรสำร 0-5479-2098
ผู้ประสำนงำน นำงรุ่งรัศมี หำญยุทธ 095 – 525 - 1457

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

ที่ นน 53301 /ว 148

สำนักงำนเทศบำลตำบลศิลำแลง
อำเภอปัว จังหวัดน่ำน 55120
28 มีนำคม 2560

เรื่อง

ขอควำมร่วมมือข้อมูลกลุ่มประชำกรผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนภำครัฐ

เรียน

กำนันตำบลศิลำแลงและผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ที่ นน 0023.3/ว 371 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2560
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.สำเนำหนังสือสนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ที่ นน 0023.3/ว 371
2.แบบฟอร์มผู้เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ด้ว ย กรมส่ งเสริม กำรปกครองท้ องถิ่น ได้กำหนดจั ดท ำโครงกำรประเมิ น คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนิ น งำนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒ นำและยกระดับ
หน่วยงำนในด้ำนคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำน
ภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2559 - 2560 โดยให้จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยของแบบสำรวจ Internal และ External พร้อมส่งรำยชื่อ
ผู้ประสำนงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ สำหรับข้อมูลกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยของแบบสำรวจ External ได้แก่
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 นั้น
เทศบำลตำบลศิลำแลง จึงขอควำมอนุ เครำะห์ข้อมู ลกลุ่มประชำกรผู้รับ บริกำรหรือผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวม

หมู่บ้ำน
บ้ำนเฮีย้
บ้ำนศำลำ
บ้ำนดอนไชย
บ้ำนตีนตก
บ้ำนหัวน้ำ
บ้ำนหัวดอย
บ้ำนฝำย
บ้ำนนำแล
8 หมู่บ้ำน

จำนวนหลังคำเรือน
164
209
164
174
151
194
77
25
1,158 หลังคำ

กลุ่มตัวอย่ำง
16
20
16
17
15
19
7
2
112 ตัวอย่ำง

หมำยเหตุ
กลุ่มตัวอย่ำงคิดจำก
จำนวนประชำกร
หมู่บ้ำนละ10เปอร์เซ็นต์
จำกจำนวนหลังคำเรือน
ของแต่ละหมู่บ้ำน

โดยขอควำม...

-2โดยขอควำมกรุณ ำนำส่งเอกสำรข้อมูลตำมแบบฟอร์มฯ ให้ กับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลศิลำแลง
ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2560 ทั้งนี้เทศบำลตำบลศิลำแลงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุ เครำะห์จำกท่ำน และ

ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยธนำยุทธ ทีฆำวงศ์)
นำยกเทศมนตรีตำบลศิลำแลง

สำนักปลัดเทศบำล
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
โทรศัพท์ / โทรสำร 0-5479-2098
ผู้ประสำนงำน นำงรุ่งรัศมี หำญยุทธ 095 – 525 - 1457

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

บัญชีรายชือ่ ผู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
External Intergrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมู่บ้าน.......................หมู่ที่..................ตาบลศิลาแลง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน....................................... หมูท่ ี่ ..............
………./…………/…………

เลขหมายโทรศัพท์

