
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
ที่   127  /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

******************************** 
 

   ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

    เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ประกอบด้วย  
   ๑. นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์ ปลัด อบต.ละหานปลาค้าว   ประธานกรรมการ  
   ๒. นายสุรชัย  สุวรรณทา   ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  ๓. นายเดชา  วงษ์อินตา       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
  ๔. นางกรธิดา  ดอมไธสง  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
  ๕. นายศตพร  ดีรบรัมย์  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
  ๖. นายกิตติ  งามเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
   7. นางสาววิไลลักษ์  พิลาตัน นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
   8. นายอภิรักษ์  ฉาบไธสง  นักจัดงานงานทั่วไป   กรรมการ 
  9. นางสาวอมรพรรณ  เมชบุตร นิติกร      กรรมการ/เลขานุการ 
   

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท าแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  

 
 

/และคณะกรรมการ... 



- ๒ - 
 

และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ประกอบด้วย  
   ๑. นายสมหมาย  ทองบอน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
   ๒. นายพิเชษฐ์  พัชราชีวิน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ  
  ๓. นายวีระยุทธ  จันทร์เพ็ญมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
   ๔. นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ  
  5. นายสุรชัย  สุวรรณทา   ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  6. นายเดชา  วงษ์อินตา       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
  7. นางสาวอมรพรรณ  เมชบุตร นิติกร     กรรมการ/เลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าวต่อไป  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่   ๒4   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                              (นายสมหมาย  ทองบอน)  
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
************************* 

 

   ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
จัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์          จึง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 

(นายสมหมาย  ทองบอน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

 
 


