ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๑ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน
-----------------------------------เพื่อ ให้ก ารขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์มูล นิธิป ระเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สาหรั บเยาวชน เป็น ไปด้ วยความเรีย บร้ อ ยและบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ที่ก าหนด เห็ น ควรแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับ เยาวชนขึ้นหนึ่งคณะ ทั้งนี้ตามข้อบังคับ
หมวดที่ ๖ ข้อ ๑๖.๖ โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ประธานคณะอนุกรรมการ

๑.๒ นายพุธทรัพย์ มณีศรี

รองประธานคณะอนุกรรมการ

๑.๓ นายเอนก เกษมสุข

อนุกรรมการ

๑.๔ นายสมชาย เจริญอานวยสุข

อนุกรรมการ

๑.๕ นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

อนุกรรมการ

๑.๖ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา

อนุกรรมการ

๑.๗ นางนงลักษณ์ หอตระกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑.๘ นางวาสนา สุทธิเดชานัย

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน
ในการจัดกิจกรรม และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรที่สนใจประยุกต์ใช้
๒.๒ ดาเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปลูกจิตสานึกเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ โดยภาคีเครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปเองได้
๒.๓ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาดทราบเป็นระยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๒ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานศึกษาและจัดทาโครงการ
“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
-----------------------------------เนื่อ งด้ว ยมูล นิธิป ระเทศไทยใสสะอาดและสานัก งานกิจ การสตรีแ ละสถาบัน
ครอบครัว ได้ร ่ว มกัน จัด ท าโครงการ “ลูก สาวของแผ่น ดิน รวมพลัง สร้า งสัง คมไทย
ใสสะอาด” ตามมติที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการส่ง เสริม คุณธรรม จริย ธรรม สาหรับ เยาวชน
เมื ่อ วัน ที ่ ๘ ตุล าคม ๒๕๕๗ ดัง นั ้น เพื ่อ ให้ก ารศึก ษาและจัด ทาโครงการดัง กล่า ว บรรลุ
วัตถุประสงค์และดาเนินไปตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับ
เยาวชนกาหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทางานศึกษาจัดทาโครงการ “ลูก สาวของแผ่น ดิน รวม
พลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์

ประธานคณะทางาน

๑.๒ นางนงลักษณ์ หอตระกูล

คณะทางาน

๑.๓ นางรัตนา สัยยะนิฐี

คณะทางาน

๑.๔ นางอัจฉรา ภูริคุปต์

คณะทางาน

๑.๕ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา

คณะทางาน

๑.๖ พ.อ.หญิง อัญพร หิญธีระนันทน์

คณะทางาน

๑.๗ นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
๑.๘ นางดวงสุดา เมืองวงษ์

คณะทางาน
คณะทางาน

๑.๙ นางวาสนา สุทธิเดชานัย

คณะทางานและเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
ให้คณะทางานดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ศึ ก ษาพระราชประวั ติ พระจริ ย วั ต ร โครงการพระราชด าริ ของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการ โครงการฯ
๒.๓ วางกรอบแนวทางและข้อมูลในการจัดทาวิดิทัศน์ ประกอบการจัดกิจกรรมของ
โครงการ
๒.๔ เตรียมความพร้อมวิทยากรในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมและการ
ดาเนินโครงการฯ
๒.๕ รายงานผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับ
เยาวชนทราบ และรับแนวทางของคณะอนุกรรมการดังกล่าวมาดาเนินการ
๒.๖ ดาเนินการอื่นใด ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
ประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๓ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อราชการไทยใสสะอาด
-----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับบุคคล และองค์กร ในการปฏิบัติงาน
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั น ทั้ ง เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯ กาหนด จึงเห็นควรมีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นี้
อาศั ย ข้ อ บั ง คั บ หมวดที่ ๖ ข้ อ ๑๖.๖ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเสริ ม สร้ าง
ธรรมาภิบาล เพื่อส่วนราชการไทยใสสะอาด โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑) นายวิชัย ศรีขวัญ

ประธานคณะอนุกรรมการ

๒) นางสาวรังสิมา จารุภา

รองประธานคณะอนุกรรมการ

๓) นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก

อนุกรรมการ

๔) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

อนุกรรมการ

๕) นายสุวัช เซียศิริวัฒนา

อนุกรรมการ

๖) นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์

อนุกรรมการ

๗) ผู้แทนสมาคมข้าราชการพลเรือน
แห่งประเทศไทย
๘) เลขาธิการเครือข่ายประชาชน

อนุกรรมการ

ต้านคอร์รัปชัน หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

๙) ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล สานักงาน ก.พ.

อนุกรรมการ

๑๐) เลขาธิการมูลนิธิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๑) กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒) ผู้จัดการมูลนิธิ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. บทบาทและหน้าที่
ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ตามวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ
๒.๒ พัฒนา และส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน
ในการส่งเสริมคุณธรรม และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒.๓ หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๑ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส
-----------------------------------เพื่อ ให้ก ารขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์มูล นิธิป ระเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับบุคคลและองค์กร ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยเฉพาะในภาคราชการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เฝ้ า ระวั ง และรั บ แจ้ ง เบาะแสขึ้ น หนึ่ ง คณะ ทั้ ง นี้ ต ามข้ อ บั ง คั บ หมวดที่ ๖ ข้ อ ๑๖.๖ โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายต่อตระกูล ยมนาค

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กรรมการมูลนิธิฯ
๑.๒ นายภาส ภาสสัทธา

ประธานคณะอนุกรรมการ

กรรมการมูลนิธิฯ
๑.๓ นางสาวรสนา โตสิตระกูล

รองประธานคณะอนุกรรมการ

กรรมการมูลนิธิฯ
๑.๔ นายธีรนนท์ รัชตาธิบดี

อนุกรรมการ

๑.๕ นายกฤษฤทธิ์ชัย สินธุสกุลชัย
๑.๖ นางสาวกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑.๗ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

อนุกรรมการ

๑.๘ นายรัฐพล ตุลวรรธนะ

อนุกรรมการ

๑.๙ นายวิทิกรณ์ รังนกใต้

อนุกรรมการ

๑.๑๐ นายพีรพล กนกวลัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑.๑๑ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานที่จะทาหน้าที่
ส่งเสริมการเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานราชการ
๒.๒ กลั่นกรองเรื่องร้องเรียน และ/หรือเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแส ก่อนทีจ่ ะนาเสนอ
กรรมการหรือประธานกรรมการเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องพิจารณา
๒.๓ ดาเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังและการ
แจ้งเบาะแสอย่างถูกต้องตามกระบวนการ/วิธีการ
๒.๔ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาดทราบเป็นระยะ
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีวาระ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานการรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๒ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กร
-----------------------------------เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานของมูล นิธ ิป ระเทศไทยใสสะอาด ในส่ว นของ
การจัด จ้า งด าเนิน ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ รวมทั ้ง ได้ผู ้ร ับ จ้า งที ่มี
ความรู ้ ความสามารถ และส่ง มอบงานที ่ม ีค ุณ ภาพให้แ ก่ม ูล นิธ ิฯ จึง เห็น ควรแต่ง ตั ้ง
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาการจ้า งที่ป รึก ษาด้า นการประชาสัม พัน ธ์แ ละการสื่อ สารองค์ก ร
ของมูล นิธิป ระเทศไทยใสสะอาด ขึ้นหนึ่งคณะ ทั้งนี้ตามข้อบังคับ หมวดที่ ๖ ข้อ ๑๖.๖ โดย
ให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายพุธทรัพย์ มณีศรี

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กรรมการ มูลนิธิฯ
๑.๒ นางชุติมา หาญเผชิญ

ประธานคณะอนุกรรมการ

เลขาธิการ มูลนิธิฯ
๑.๓ นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

อนุกรรมการ

เหรัญญิก มูลนิธิฯ
๑.๔ นางนงลักษณ์ หอตระกูล

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิฯ
๑.๕ นางวาสนา สุทธิเดชานัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการสานักงาน มูลนิธิฯ

๒. อานาจหน้าที่
ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) / วงเงิน / สัญญาจ้าง
๒.๒ จัดจ้าง โดยอิงระเบียบวิธีการของทางราชการ
๒.๓ ตรวจรับงานเป็นราย ๓ เดือน จนกว่าจะครบสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานการรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๓ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานศึกษาและจัดทาโครงการ
“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” (เพิ่มเติม)
-----------------------------------ตามที่ มู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด ได้ มี ป ระกาศมู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทางานศึกษาและจัดทาโครงการ
“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” โดยมีนางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เป็นประธานคณะทางาน และนางดวงสุดา
เมืองวงษ์ เป็นคณะทางาน นั้น
เนื่องจากปัจจุบัน นางพัชรี อาระยะกุล ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย แทนนางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ และนางดวงสุดา เมืองวงษ์
ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หนองบัวลาภู จึงเห็นควร
แต่งตั้ง นางพัชรี อาระยะกุล เป็นประธานคณะทางานฯ แทนนางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ และ
ให้นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พ้นจากคณะทางานฯ โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามประกาศมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาด ที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
ประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๔ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน (เพิ่มเติม)
-----------------------------------ตามที่ มู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด ได้ มี ป ระกาศมู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๑/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สาหรับเยาวชน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับหมวดที่ ๖ ข้อ ๑๖.๖ นั้น
เนื่องจาก มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๕๘ เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ง นางสาวกนกอร ศั ก ดาเดช
ผู้อานวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเยาวชน
(เพิ่มเติม) โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามประกาศมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ที่ ๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่

๐๕ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานศึกษาและจัดทาโครงการ
“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” (เพิ่มเติม)
-----------------------------------ตามที่ มู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด ได้ มี ประกาศมู ล นิ ธิ ประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ ๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
แต่ งตั้ ง คณะท างานศึ ก ษาและจัด ทาโครงการ “ลู ก สาวของแผ่น ดิ น รวมพลั งสร้ า งสัง คมไทย
ใสสะอาด” นั้น
เนื่ องจาก มติ ที่ ประชุ มคณะอนุ ก รรมการส่ง เสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ส าหรั บ
เยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้า หน้า ที่หอสมุด
แห่งชาติเป็นคณะทางานศึกษาและจัดทาโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย
ใสสะอาด” (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
๑. นางวงจันทร์ รอดจีน

คณะทางาน

๒. นางสาววาสนา งามดวงใจ

คณะทางาน

๓. นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ

คณะทางาน

โดยให้ มี อ านาจหน้ าที่ ตามประกาศมู ล นิ ธิ ประเทศไทยใสสะอาด ที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)
ประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเยาวชน

ประธานกิตติมศักดิ์ : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา : คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ เลขาธิการ ก.พ.

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๖ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส
-----------------------------------เพื่อ ให้ก ารขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์มูล นิธิป ระเทศไทยใสสะอาด พ .ศ. ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับบุคคลและองค์กร ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยเฉพาะในภาคราชการ เป็นไป
อย่า งมีประสิทธิ ภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด เห็นควรปรับปรุงคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบ เฝ้า ระวัง และรั บแจ้ง เบาะแสที่ มีอยู่ ทั้งนี้ต ามข้อ บังคับ หมวดที่ ๖ ข้อ ๑๖.๖ โดยให้ มี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ใหม่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายต่อตระกูล ยมนาค
กรรมการมูลนิธิฯ / กรรมการ คตช.
๑.๒ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
กรรมการมูลนิธิฯ
๑.๓ นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการมูลนิธิฯ
๑.๔ พิษณุโรจน์ พลับรู้การ
๑.๕ ดร.สมโภชน์ นพคุณ
๑.๖ นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๑.๗ นายอมร เวชการวิทยา
๑.๘ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อาคาร ๘ สานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๐๑ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ E-mail : mail.fact2015@gmail.com www.fact.or.th
Foundation for a Clean and Transparent Thailand; 47/101 Tiwanon Rd, Taladkwan sub district, Muang Nonthaburi, 11000

Tel. 0-2547-1711 Fax 0-2547-1372

ประธานกิตติมศักดิ์ : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

๑.๙ นายวิชชุกร คาจันทร์
๑.๑๐ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
๑.๑๑ นายธีรนนท์ รัชตาธิบดี
๑.๑๒ นายวิทิกรณ์ รังนกใต้
๑.๑๓ นายพีรพล กนกวลัย
๑.๑๔ นางสาวกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา
๑.๑๕ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ที่ปรึกษา : คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ เลขาธิการ ก.พ.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กาหนดโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติของงานส่งเสริมการเฝ้าระวัง
และรับแจ้งเบาะแสความไม่โปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
๒.๒ กลั่นกรองเรื่องร้องเรียน และ/หรือเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อนาเสนอ
คณะอนุกรรมการหรือประธานกรรมการ มูลนิธิฯ เพื่อพิจารณา
๒.๓ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสที่
ถูกต้องตามกระบวนการ/วิธีการที่ราชการได้กาหนดไว้
๒.๔ แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกิจได้ตามความเหมาะสม
๒.๕ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาดทราบเป็นระยะ

อาคาร ๘ สานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๐๑ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ E-mail : mail.fact2015@gmail.com www.fact.or.th
Foundation for a Clean and Transparent Thailand; 47/101 Tiwanon Rd, Taladkwan sub district, Muang Nonthaburi, 11000

Tel. 0-2547-1711 Fax 0-2547-1372

ประธานกิตติมศักดิ์ : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา : คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ เลขาธิการ ก.พ.

ให้ ย กเลิ ก ประกาศมู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด ที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่

ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีวาระ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่
กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

อาคาร ๘ สานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๐๑ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ E-mail : mail.fact2015@gmail.com www.fact.or.th
Foundation for a Clean and Transparent Thailand; 47/101 Tiwanon Rd, Taladkwan sub district, Muang Nonthaburi, 11000

Tel. 0-2547-1711 Fax 0-2547-1372

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่ ๐๗ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทาระบบสารสนเทศมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
-----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานจัด ทาระบบสารสนเทศของมู ล นิธิประเทศไทยใสสะอาด
ดาเนินไปตามสัญญาว่าจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเห็นควรแต่งตั้งองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ประธาน

๑.๒ ผู้จัดการสานักงาน มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

กรรมการ

๑.๓ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม

กรรมการและเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
ตรวจรับงานจ้างทาระบบสารสนเทศมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดให้ถูกต้องตาม
สัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประกาศ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่

/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทาระบบสารสนเทศมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
-----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานจัด ทาระบบสารสนเทศของมู ล นิธิประเทศไทยใสสะอาด
ดาเนินไปตามสัญญาว่าจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเห็นควรแต่งตั้งองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ประธาน

๑.๒ ผู้จัดการสานักงาน มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

กรรมการ

๑.๓ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม

กรรมการและเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
ตรวจรับงานจ้างทาระบบสารสนเทศมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดให้ถูกต้องตาม
สัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

