
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

ที่   ชม ๗69๐1/                                       วันที ่   1  พฤษภำคม 2563                         

เร่ือง  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์

สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน ประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.2563                                                                                                            

เรียน  นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 1.เรื่องเดิม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน

ป.ป.ช.)    ได้มกีำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment:ITA) ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมำ ต่อมำคณะรัฐมนตรี              

ได้มมีติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้

แนวทำงและเคร่ืองมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด ซึ่งในกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หน่วยงำนต้องมีกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงของดำรด ำเนนิงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 

 2.ข้อเท็จจรงิ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำวได้ด ำเนินกำรป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน  ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆดังนี ้

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำม

โปร่งใสในกำรบรหิำรงำนโดยนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็น

แบบอย่ำงที่ดีในกำรและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจรติ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำม

โปร่งใส ่ในกำรบรหิำรงำนขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำวและให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร 

สมำชิกสภำ พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำวทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำร

จัดกำรบรหิำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพและร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
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  2.2 การประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงป้องกันมิให้มีกำรประพฤติปฏิบัติในกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะเป็นกำรสง่เสริมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบสำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว ยึดถือเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัตงิำน ให้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ช่ือสัตย์ สุจริต ร่วมกันเสริมสร้ำงให้องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว และสังคมไทยเป็นสังคมใสสะอำด ปรำศจำกกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ  

2.3 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  กำรเงินและบัญชี       

โดยปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัตงิำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองดังกล่ำว ซึ่ง

อำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัตงิำนได้ จึงไดจ้ัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรเงินและ

บัญชี   เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่ มีควำมเสี่ยงในเร่ือง

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรก่อให้เกิดกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

  2.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำร         

ส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำวได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียม

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลกำรประเมิน ITA ขององค์กำร

บรกิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำวในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ได้คะแนน 75.65 อยู่ในระดับ B 

2.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกดิการทุจริตหรอื

ก่อให้เกดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

   2.5.1 กำรให้ควำมรูใ้นแบบตำ่งๆ ดังนี้ 

    - กำรจัดท ำและประกำศใช้ มำตรฐำนทำงจริยธรรม มำตรกำรต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต อำทิเช่น มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม , มำตรกำรสง่เสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง  เป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ

แก่บุคคลำกร ให้หลกีเลี่ยงกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทุจรติต่ำงๆ เช่นกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

     -กำรจัดกำรควำมรู ้(Knowledge management:Km) มีกำรถ่ำยเผยแพร่

มำตรฐำนทำงจริยธรรม มำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับป้องกันกำรทุจรติ  ผ่ำนเว็ปไซด์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลท่ำวังพร้ำว  http://www.tawangprow.go.th/news/มาตรการและกิจกรรมป้องกันการทุจริต 
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    -  กำรอบรมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมในองค์กร โดย            

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว มีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม

จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ค้นหำควำมเสี่ยงในกรท ำงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือเกิดกำรขัดกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือน ำมำวิเครำะห์หำแนวทำงกำรป้องกันต่อไป 

โดยได้ด ำเนินกำรอบรม เมื่อวันที่ 27  กุมภำพันธ์ 2563 ที่ผ่ำนมำ    

   2.5.2 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ

ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรระดมสมองเกี่ยวกับ

ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ดังนี ้

1.ระบุความเสี่ยง 

ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ 

ขั้นตอนย่อย ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 

- มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่ 

ท ำให้มีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม อำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือ  

ให้ควำมชว่ยเหลอืพวกพ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค 

  

กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใ ช้ ในภำรกิ จส่ วน ตัว              

ที่ไม่ เกี่ยวกับงำนของทำงรำชกำร 

  

 

ตำรำงที่ 1 อธิบำยรำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกำรณ์กำรทุจริต

ที่มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมเท่ำน้ัน และควรอธิบำยพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มำกที่สุด  

- ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูงมีประวัติอยูแ่ล้ว ให้ใส่เคร่ืองหมำย  ใน

ช่อง Known Factor  

- หำกไม่เคยเกิดหรือไมม่ีประวัติมำกอ่น แตม่ีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์ใน อนำคตว่ำ

มีโอกำสเกิด ให้ใส่เคร่ืองหมำย  ในช่อง Unknown Factor  

- หน่วยงำนสำมำรถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่ำเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown 

Factor ก็ได ้

 

/-4- กำรวิเครำะห์... 

 

 



-4- 

 

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสไีฟจรำจร มีรำยละเอียดดังนี้  

 สถำนะสเีขียว : ควำมเสยีงระดับต่ ำ 

  สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบ ระมัดระวังใน

ระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้  

 สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงำนทีมผู้เกี่ยวข้องหลำยคนหลำย หน่วยงำน

ภำยในองค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่

ปกติ 

  สถำนะสแีดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนที่

ไมรู้่จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไมส่ำมำรถก ำกับติดตำม ได้อยำ่งใกลชิ้ดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิาน 
 

ที ่ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสียง เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) กำร

จัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ขั้นตอนย่อยที่มี

ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 

- มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรใช้

ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้มีโอกำสใช้

อย่ำงไม่เหมำะสม  อำจมีกำรเอื้อ

ประโยชน์หรือ  ให้ควำมช่วยเหลือพวก

พ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค 

    

2 กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ใน

ภำรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำนของทำง

รำชกำร 

    

ตำรำงที่ 2 น ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจรติ จำกตำรำงที่ ๑ น ำมำแยกสถำนะควำมเสี่ยง

กำรทุจรติตำมไฟสจีรำจร  

- สเีขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ  

- สเีหลอืง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง 

- สสีม้ หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูง 

- สแีดง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก 
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3. เมทรกิส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  

ระดับ 3 หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงใน       

กำรทุจรติสูง   

ระดับ 2 หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงใน       

กำรทุจรติที่ไม่สูงมำก  

ระดับ 1 หมำยถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนกำร  

3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ 3 หมำยถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำน ก ำกับ

ดูแล/พันธมิตร/เครอืข่ำย/ทำงกำรเงิน ในระดับรุนแรง  

ระดับ 2 หมำยถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำน ก ำกับ

ดูแล/พันธมิตร/เครอืข่ำย/ทำงกำรเงิน ในระดับไม่รุนแรง  

ระดับ 1 หมำยถึง มีผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน/กำรเรียนรู้/องค์ควำมรู้  
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

จ าเป็น x รุนแรง 

กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) กำร

จัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ขั้นตอนย่อยที่มี

ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 

- มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรใช้

ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที ่ท ำให้มี

โอกำสใช้อยำ่งไมเ่หมำะสม อำจมีกำร

เอือ้ประโยชน์หรอื  ให้ควำมช่วยเหลอื

พวกพ้องกำรกีดกันหรือกำรสร้ำง

อุปสรรค 

2 3 6 

กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้

ในภำรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำนของ

ทำงรำชกำร 

2 2 4 

 

 

 

/-6- 4.กำรประเมิน... 

 



-6- 

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจรติ แบ่งเปน็ 3 ระดับ ดังนี ้ 

ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกคร้ังที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ

ผลงำน องค์กร ไมม่ีผลเสยีทำงกำรเงิน ไมม่ีรำยจ่ำยเพ่ิม  

พอใช้ : จัดกำรได้โดยสว่นใหญ่ มีบำงคร้ังยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/

ผู้รับมอบ ผลงำนองค์กร แตย่อมรับได้ มีควำมเข้ำใจ  

อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย       

มผีลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไมม่ีควำมเข้ำใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ ขั้นตอน

ย่อยที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 

- มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับ

กำรใช้ดุลยพินิจ ของเจ้ำหน้ำที ่ท ำ

ให้มีโอกำสใช้อยำ่งไมเ่หมำะสม 

อำจมีกำรเอือ้ประโยชน์หรอื  ให้

ควำมชว่ยเหลอืพวกพ้องกำรกีด

กันหรือกำรสร้ำงอุปสรรค 

พอใช้    

กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไป

ใช้ในภำรกิจสว่นตัวที่ไม่เกี่ยวกับ

งำนของทำงรำชกำร 

ดี    
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ตารางที่ 5 แผนบรหิารความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต 

มาตรการดาเนนิการป้องกันการ

ทุจริต  

ระยะเวลาด าเนนิการ  

 

ผู้รับผดิชอบ 

กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงต่ำง ๆ ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงต่อ

กำรทุจรติ 

- มีกระบวนงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรใช้ดุลย

พินิจ ของเจ้ำหน้ำที ่ท ำให้มโีอกำสใช้อยำ่ง

ไมเ่หมำะสม อำจมีกำรเอือ้ประโยชน์หรอืให้

ควำมชว่ยเหลอืพวกพ้องกำรกีดกันหรือกำร

สร้ำงอุปสรรค 

มีกำรก ำหนดขอบเขต คุณสมบัติ 

คุณลักษณะ ขอบเขตกำรจ้ำงที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือมีกำร

ก ำ ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ ำ ะ 

คุณสมบั ติ ท ำ ง ด้ ำ น เ ท ค นิ ค ไ ม่ 

เหมำะสม เกินควำมจ ำเป็น ท ำให้

ต้องใช้ต้นทุนเกินควำมจ ำเป็น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม สง่เสริมด้ำน

คุณธรรม จริยธรรม        องค์

ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร ทุจริต 

กำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับ

บุคลำกรที่ เกี่ยวข้อง - กำรสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้ำ 

ระวังกำรทุจริต เช่น พัฒนำระบบ

เทคโนโลยี สำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่อง

ทำงกำรร้องเ รียน  ทุจ ริตที่มี

ประสิทธิภำพ กิจกรรมเสริมสร้ำง 

ควำมตระหนักรู้ ด้ำนกำรด ำ เนิน

นโยบำย ต่อต้ำนทุจริตแก่คู่ค้ำ 

รัฐวิสำหกิจ เป็นต้น 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทุกหน่วยงำน 

กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ใน

ภำรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำนของทำง

รำชกำร 

กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้

ในภำรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงำน

ของทำงรำชกำร 

กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้

งำนและกำรเบิกจำ่ยอย่ำงเคร่งครัด 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทุกหน่วยงำน 
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  2.6 การจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี 2563 

  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐ  

ที่ร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบใน

หน่วยงำนรำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรในสังกัดต่อต้ำนกำร

ทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงจริงจัง โดยมีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะ

น ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี 2563 ดังนี ้

   2.6.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักให้กับพนักงำน         

สว่นต ำบล และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำวให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยผ่ำนกระบวนกำร

ฝึกอบรม กำรประชุมประจ ำเดอืนกำรประกำศแนวทำงกำรปฏิบัตงิำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและ

กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

   2.6.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกำรจัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

ถูกต้อง มีประสทิธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

   2.6.3 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ รับบริกำรและผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจในนโยบำยผู้บริหำรซึ่งเนน้กำรปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจรติ 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพจิารณา 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ เห็นควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลกำร

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 2563 และแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้ทรำบและถือปฏิบัติโดย

เครง่ครัด  

  จึงเรยีนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 ลงช่ือ   

              (นำงสำวนติยำ ธรรมพิงค์) 

         นิติกรช ำนำญกำร 
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ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ลงช่ือ 

            (นำงสำวสุกัญญำ  จอมเตปิน) 

                        หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.   

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
        

ลงช่ือ   

                       (นำงสำวยุพำภรณ์  รักษำคุณ) 

                ปลัดองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

ควำมเห็นนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                ลงช่ือ  

                                  (นำยธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

                    นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

 


