
 

คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
ที่ 216 / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 

ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
******************** 

   ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐       
เรื่อง การจัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการดำเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปี งบประมาณ  พ .ศ . 2558  โดยทางสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

    เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตำบลตลาดใหญ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตสี่ปี 
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ประกอบด้วย  
   1. นางสาวขนิษฐา  รักติประกร ปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ประธานกรรมการ  
   2. นางทิพวรรณ  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

3. นายสุชาติ  ปกเขียว   ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
   4. นางสาวลภสัรดา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กรรมการ 

5. นายสุทัศน์ โพศิร ิ  หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ 
  5. นางสาวจิฬาภรณ ์ ภาวะเดช นิติกรชำนาญการ    เลขานุการ 
   

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นจัดทำ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต  ประจำปี 25๖๑-๒๕๖๔ ของเทศบาล
ตำบลตลาดใหญ่  ประกอบด้วย  
   1. ว่าที่ ร.ต.มนัส  กันธะทา   นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่     ประธานกรรมการ  
   2. นายสุบรรณ  เขื่อนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่  กรรมการ  
   ๓. นางสาวขนิษฐา รักติประกร ปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่   กรรมการ  
  4. นางทิพวรรณ  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
  5. นางสาวลภสัรดา จันทร์จริง ผู้อำนวยการกองการศึกษา   กรรมการ 

6. นายสุทัศน์  โพศิริ  หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
  7. นางสาวจิฬาภรณ ์ ภาวะเดช นิติกรชำนาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงาน    
ที่ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ต่อไป  
 

   ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่  ๒2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.  
                                (มนัส  กันธะทา)  
                      นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานรับทราบคำสั่งของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
 
 ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้รับคำสั่งเทศบาลตำบลตลาดใหญ่  เลขที่ 216 / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒2  
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี             
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี             
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
 
 
 

         (ลงชื่อ)………………….......…….นายกเทศมนตรี 
(นายญาณพล  ภูคะมา) 

  
             (ลงชื่อ)………………….......…….รองนายกเทศมนตรี 

(นางสาวนิศาชล  วิเชียรสาร) 
 

       (ลงชื่อ)………………….......…….ปลัดเทศบาล 
(นายสนั่น    ศรีกงพาน) 

 
                  (ลงชื่อ)………………….......…….ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นายชวนชิด   รุ่งจรัส) 
 

              (ลงชื่อ)………………….......…….หัวหน้าสำนักปลดั 
(นายญาณพล  ภูคะมา) 

 
                 (ลงชื่อ)………………….......…….ผู้อำนวยการกองคลัง 

( นางพัชรินทร์  ทองจันดี ) 
 

              (ลงชื่อ)………………….......…….นักจดัการงานทั่วไป 
(นางจิรัชญา  ปัญญา) 

 
                           (ลงชื่อ)………………….......…….นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวกนกทิพย์  วรวิเศษ) 
 

                                  (ลงชื่อ)………………….......….......….ผช. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(นางสาวกาญจนา  บุระตะ) 

 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 



เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 

---------------------- 
   ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการดำเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปี งบประมาณ  พ .ศ . 2558  โดยทางสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

   เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 

ว่าที่ ร.ต. 
                                             (มนัส  กันธะทา)  
                               นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ 
 


