
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองแคน 
ที่  112 /2561 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลหนองแคน 
................................................. 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  ดังวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย  ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   

เพ่ือให้การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ของเทศบาลต าบลหนองแคน  บรรลุ
วัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  48  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552 เทศบาลต าบลหนองแคนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลหนองแคน  มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. นางทนัดดา  แก้วแสงอ่อน  ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน ประธานคณะท างาน 
 2. นายแดงมา  เหง้าโอสา ต าแหน่งประธานสภาฯ   คณะท างาน  

3 . พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
   รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
4. นางสาววาสนา  ค ามุงคุณ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 

 5.นายไพทูล  จันทร   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะท างาน 
 6.นายนิรุตติ  ตระดวงดี   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 

7. นางสาวกัลย์ณภัส  สุพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน คณะท างาน 
8. นางสาวศิริวัฒน์  พุฒพันธุ์  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ     เลขานุการ 

 9. นายวัฒนา  วงค์สินไชย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.นายธนวัฒน์  ค ามุงคุณ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. วางแผน  จัดท า  ทบทวน  และพัฒนาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. ก ากับ  ดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5. หน้าที่อ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลหนองแคนเห็นสมควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
   
   

(นายสานวุธ  สุค าภา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน 

 
 
 



บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลหนองแคน  โทร  042-644069 
 

ที ่ มห  72905/   วันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
 

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน 
 เรื่องเดิม 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลต้องท าในเขตเทศบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542ก าหนดให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรและแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ข้อเท็จจริง 
 ตามที่นายกเทศมนตรีได้บัญชาให้ข้าพเจ้าด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการ  การให้บริการที่พักแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร  กิจการโรงแรม  
กิจการรีสอร์ท  และกิจการหอพัก เพ่ือประกอบการอนุมัติ/อนุญาต  การก่อสร้างอาคารรวมถึงการจัดเก็บภาษีต่าง  
ซึ่งในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแคนยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินกิจการดังกล่าวอยู่  จึงมีค าบัญชา
ให้ข้าพเจ้าจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบกิจการ  มี
รายนามดังต่อไปนี้ 
 1.นางทนัดดา  แก้วแสงอ่อน ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน   เป็นประธานกรรมการ 
 2.นางสาววาสนา  ค ามุงคุณ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
 3.นายไพทูล  จันทร   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ 
 4.นายนิรุตติ  ตระดวงดี   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
 5.นางสาวศิริวัฒน์  พุฒพันธุ์  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.ตรวจสอบและแนะน าผู้ประกอบการเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการประกอบกิจการ
ห้องพัก  โรงแรม  รีสอร์ทการจัดเก็บภาษีต่างๆ  
 2.ตรวจสอบและแนะน าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและ  พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและผังเมือง 
 3.ตรจสอบและแนะน าผู้ประกอบการเกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการตรวจสอบแนะน าให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประ
กิจการโรงแรม  รีสอทร์ท  หอพัก  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  แล้วรายงานการด าเนินงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  
หากเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ให้คณะกรรมการแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว 
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ข้อกฎหมำย 
 1.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552 
 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 



 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจำรณำ 
 1.เห็นควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลตามรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 2.แจ้งค าสั่งให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
(ลงชื่อ)     

 (นางสาวศิริวัฒน์  พุฒพันธุ์) 
นิติกรช านาญการ 

ข้อเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ 

(นางสาวกัลย์ณภัส  สุพร) 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
วันที่............เดือน......................พ.ศ..................... 
ควำมคิดเห็นของปลัดเทศบำล
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 พันจ่าโท 

(ปรีดา  ลาแสง) 
 หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการ แทน 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองแคน 
วันที่............เดือน......................พ.ศ..................... 

 

ข้อพิจำรณำนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองแคน 
 (   )  อนุมัติ 
 (   )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก............................................................................................................  
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายสานวุธ  สุค าภา) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน 
วันที่............เดือน......................พ.ศ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที่ มห 74405/                  เทศบาลต าบลหนองแคน 
                   172  หมู่  2  ต.หนองแคน 
                   อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 49140 
 

       15  สิงหาคม  2561 
 

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแคน  (พ.ศ.2561-2564) 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

อ้างถึง หนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 004/ ว 0053  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2561 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564  ของเทศบาลต าบลหนองแคน   
  จ านวน  1  เล่ม 
 

  ตามหนังสือที่ อ้างถึง  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2561  นั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองแคน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-
2564)  ของเทศบาลต าบลหนองแคน เสร็จสิ้นแล้ว   จึงขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-
2564)  เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ช.ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสานวุธ  สุค าภา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองแคน 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองแคน 
งานนิติการ  โทร  042-644069 
มือถือ  089-9954971 

 


