
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
มีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 

1. มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างใน Web site อบต. 
2. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3. มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
4. มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
5. มีแบบรายงานแผนปฏิบัติการความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. มีรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. รายงานการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Web site องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง WWW.khamkhrang.go.th 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านอนิเตอร์เน็ต 



ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๑/...............................วันที่  ๓๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 สถานการณ์/สภาพปัญหา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยขน์
ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนนากรปฏิบัติราชการหลายประการ 

ส านักงาน ก.พ.ได้ให้ความหมายค าว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการ 
กระท าของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

จากค านิยามศัพท์ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไป 

- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การน ารถบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในวัสดุที่จะซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ

พวกพ้องโดยเปรียบหรือชนะในการประมูล 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงผลประโยชน์ในการประมูล

หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล 
 

จากผลการด าเนินงานตามพัสดุในปีงบประมาณ  ๒๕๖4 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)  
 
 
 
 
 

/แนวทางการป้องกัน 
 



 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่เพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

๑. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้นการเข้าร่วมการพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  
ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานก าลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคน
ที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือป้องกันการ
ล าเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคนกรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนร่วมสมัคร
ต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

๒. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เก่ียวข้องผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือ 
เป็นแนวทางให้บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท า
จะน ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้ เรื่องทุจริตไม่ได้ เช่นเจ้าหน้าที่ไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคาจาก
บุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เนื่องจากองค์บริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุม
ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงของทุกองค์กรทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่าง 
ๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจ้าง 
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความ 

สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบกาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบการก าหนดราคากลาง การขาดความสามารถในการด าเนินงานและความเป็นมืออาชีพในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การขาดสภาพการแข่งขันในการประมูลของสินค้าและบริการบางกลุ่ม ความบกพร่องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาเกี่ยวกับการใช้อ านาจการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 
 การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการก ากับดูแลการแข่งขันซึ่ง
นับเป็นช่องโหว่ที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในประเด็นด้านกรอบโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้น ากระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนมาเผยแพร่หน้าเว็ปไซต์ของ 
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เก่ียวข้องให้มาก
ที่สุด เช่น 

- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
- การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
- การก าหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ

และรายการ/โครงการ 
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 



- พิจารณาน าระบบการรวบรวมการซื้อการจ้าง และกรอบข้อตกลง มาใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณา
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความเสียงด้านธรรมาภิบาลในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 

๓. เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ และราคาควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบส านักยา
ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
ในเบื้องต้น หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลค าครั่ง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุมาประชุมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามหนังสือฉบับนี้น า
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)  
         (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
      หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน  
                                                              ผู้อ านวยการกองคลัง  
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควรอนุญาต 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ..........................................................................  
  
                                     (ลงชื่อ) 
            (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 
    (ลงชื่อ)         
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๒/............................วันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  แนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 เรื่องเดิม 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้อนุมัติแบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรม เรื่อง ความโปร่งใสและ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๓ ฉบับ ส าหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะและคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างซ้อน แจ้งให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งทราบและถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๑) 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีบันทึกข้อความที่  อบ ๗๗๒๐๑/ ๑๖  ลงวันที่  ๑๕ มกราคม  
๒๕๖4  เรื่อง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งให้หน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง ทราบและถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๒) 
 

 ข้อเท็จจริง 
 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้เคยมีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
และถือปฏิบัติให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการโครงการ
นั้น ๆ เพ่ือเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ส าหรับแสดงกับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ เพ่ือแสดงถึงความเปิดเผย
โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับ บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในเกือบทุกขั้นตอน
เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ จึงเห็นควรมีแนวทางการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จึงเห็นควรจัดท าแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ส าหรับ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 ๑.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.วิธีสอบราคา 
 ๔.วิธีพิเศษ 
 โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 
 

/๑. กรณีผู้เสนอราคา 



 ๑.  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบริษัท/กิจการร่วมค้า 
    ๑.๑  ให้ตรวจสอบกับรายชื่อของกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่ง
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
    ๑.๒.  ให้ตรวจสอบกับบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) 
 ๒.กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    ๒.๑.  ให้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด และรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 
 ๓.  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
   ๓.๑.  ให้ตรวจสอบจากส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 ๑. อนุมัติแบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนอราคาซึ่งได้แนบเสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัสดุครุภัณฑ์ ด าเนินการตามแบบฟอร์มแนวทาง
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป 
 
                           (ลงชื่อ) 
 

                 (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
     หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน  
                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง  
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควรอนุญาต 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ.......................................................................... 
  
                                     (ลงชื่อ) 
            (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 
 
 

    (ลงชื่อ)              
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 



แบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

************* 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..............................................................นามสกุล................................. ........ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการ............................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
      (กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรม/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
               ส าหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ 
 1.1  ........................................................................................................................ ............................... 
 1.2  ............................................................................................................................. .......................... 
 1.3  .................................................................................................. ..................................................... 

1.4  ........................................................................................................................ ............................... 
1.5  ............................................................................................................................. .......................... 
1.6  ................................................................................................... .................................................... 
1.7  ........................................................................................................................ ............................... 
1.8  .......................................................................................................................................................  
1.9  ........................................................................................................................ ............................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (....................................................................) 
    ต าแหน่ง ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

กับองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
************************* 

 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดนาประดู่ หมู่ที่ 6  และแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

1. นางสาวศยามล ปรือทอง     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

ข้าพเจ้า นางสาวพรเพ็ญ  สินศิริ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ข้อ 13 
“ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรจรรยาหรือการให้ตามประเพณี” จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(ลงชื่อ)  
         (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
      หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน  
                                                              ผู้อ านวยการกองคลัง  

 
 
 
 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๒/............................วันที่  30   เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง     รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกับองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 เรื่องเดิม 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือให้ถือปฏิบัติให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใส
และผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการโครงการนั้น ๆ เพ่ือเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ส าหรับแสดงกับ
หน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ เพ่ือแสดงถึงความเปิดเผยโปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับ บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ และจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในเกือบทุกขั้นตอนเพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินการ จึงเห็นควรมีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 3 และแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

1. นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. นางสาวศยามล ปรือทอง     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. นายวิระชาติ  บุญประชม    ประธานกรรมการ 
4. สิบเอกอัครชัย พวงจินดา    กรรมการ 
5. นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์     กรรมการ 

 

ข้าพเจ้า    นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบแล้ว
และขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ข้อ 13 ข้อ 13   ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ 
 

/ก านัลหรือประโยชน์ 



ก านัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรจรรยาหรือการให้ตามประเพณี” จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
 

                                         (ลงชื่อ)  
       (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
     หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน  
                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง  
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควรอนุญาต 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ..........................................................................  
  
                                     (ลงชื่อ) 
            (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 ............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................................... 
  
 

    (ลงชื่อ)         
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๑/...................................วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
เรื่อง  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
  

 ด้วยส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ด าเนินการส ารวจเพ่ือวัดรับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 
 

เพ่ือให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ที่มีส่วนร่วมในกระบวนงานขั้นตอนของโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกโครงการมีความโปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
จึงได้ก าหนดแบบฟอร์ม “ข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ส าหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการจัด ท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบ เพ่ีอเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงต่อส านัก
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนั้นกรณี
หน่วยงานเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือขออนุมัติต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ขอให้แนบ
แบบฟอร์มข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการโครงการของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการด้วย ทั้งนี้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาประกวดราคาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  
 
    (ลงชื่อ)      
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงคุณธรรมเร่ืองความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ตาม พรบ.สาธารณสุข ให้แก่ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 

ในเขตพื้นที่ต าบลค าคร่ัง  
 
  หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน 
ตาม พรบ.สาธารณสุข ให้แก่ผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีในเขตพ้ืนที่ต าบลค าครั่ง   เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้น
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการโดย นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
 

  ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวที่เสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เป็นโครงการที่
จัดท าขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของทางราชการ กระท าการด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ และไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าว ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาด าเนินการ และข้าพเจ้าฐานะหน่วยงาน
เจ้าของโครงการได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วเพ่ือเป็นหลักฐานและค ามั่นสัญญาต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ให้ค ามั่นสัญญา  
                  (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
      หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 
                ผู้อ านวยการกองคลัง 
     
 
 

(ลงชื่อ)........................... .......................................ผู้รบัค าม่ันสัญญา 
                           (นายสมบัติ    เสตรา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อตกลงคุณธรรมเร่ืองความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ 
โครงการ............................................................................................. 

 
  หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ
โครงการ.......................................................................................เป็นหนังสือที่จัดท าข้ึนระหว่างคณะกรรมการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามค าสั่ง...................................................................................................  
 

  ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวที่คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด าเนินการจัดท าและเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เป็นการจัดท าขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของทาง
ราชการ กระท าการด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
ดังกล่าว ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และข้าพเจ้าฐานะ
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วเพ่ือเป็นหลักฐานและค ามั่นสัญญา
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
     (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
           (     ) 
          

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการ 

           (     ) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงคุณธรรมเร่ืองความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ 
โครงการ............................................................................................. 

 
  หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการ
โครงการ.......................................................................................เป็นหนังสือที่จัดท าข้ึนระหว่างคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคาตามค าสั่ง..............................................................................................  
 

  ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวที่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ด าเนินการพิจารณาและเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง เป็นการกระท าด้วยความโปร่งใส ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าว ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลา
ด าเนินการพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคา และข้าพเจ้าฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา/ประกวดราคา ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วเพ่ือเป็นหลักฐานและค ามั่นสัญญา  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่ง 
 
 
     (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
           (     ) 
          

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการ 

           (     ) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
           (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ

งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
**************************************************** 

  ตามท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือการ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกท้ังส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งจึงได้ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม : การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้
และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
ต่อไป 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3 
 
      

(ลงชื่อ)          
   (นายสมบัติ   เสตรา) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๒/............................วันที่  28  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละ
วิธีการเป็นจ านวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจ ากัดอย่างไรรวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและ
วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด  
 
 บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานเพ่ือแจ้งให้ทราบและพิจารณาน าผลการวิ เคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                                         (ลงชื่อ)  
       (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม) 
     หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน  
                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง  
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควรอนุญาต 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ..........................................................................  
  
                                     (ลงชื่อ) 
            (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 

    (ลงชื่อ)          
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๑/...............................วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง    รายงานการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 เรื่องเดิม 
 ตามที่ บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 ได้รายงานผล
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนใน 5 กรณีดังนี้ 

1. การแสวงผลประโยชน์จากราชการที่มิชอบ 
2. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
3. การใช้อิทธิผลเรียกผลประโยชน์ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้จัดท าประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ประกาศให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติ ราชการเพ่ือ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 ข้อเท็จจริง 
 จากรายงานตามบันทึกข้อความดังกล่าวข้างต้น ได้เสนอแนะมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กรดังนี้ 

1. การสร้างจิตส านึกโดยมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.ผนึกก าลังกับหน่วยงานอื่น และการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน 
3.ขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยอมรับและพร้อมใจกันในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดกับหน่วยงานด้วยความภาคภูมิใจ 
4.ตรวจสอบประเมินผลเป็นเครื่องมือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตในส่วนราชการ 
5. กระบวนพัฒนากระบวนงานภายใน และพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่เน้นความ
เสมอภาคและโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 

/ข้อปฏิบัติ 



 ข้อปฏิบัติ 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้จัดท า 

มาตรการทั้ง ๕ มาตรการโดยจัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่ง ซึ่งสามารถครอบคลุมและป้องกันประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างชัดเจน โดยจัดท าประมวลจริยธรรมที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

      - องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีค่านิยมหลัก ๙ ประการตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินก าหนดไว้ด้วย  และเนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการก าหนดไว้ประการหนึ่งว่า  การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย 
        - องค์ประกอบที่ ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมในองค์กรของตน  พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เลขานุการในการด าเนินงาน อาทิเช่น  ส านักปลัด  
เป็นต้น  และก าหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
         - องค์ประกอบที่ ๓   ขั้นตอนการลงโทษ  ควรก าหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน          
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย ควร
ก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา  ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ         ที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี  และเพ่ือเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ   ควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 
 

การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในใน
การปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งและได้มีการประชุมเป็นประจ าทุกๆปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยง  
ในการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ
หรือข้อทักท้วงมาเพ่ือปรับปรุงเพ่ือสู่การแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง 
๕ กรณี จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด 
 

    การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  เนื่องจากการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง
ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด เมื่อไม่มีความเสี่ยงหรือมูลเหตุคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรก็ตามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้ก าชับให้ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ทุกท่านให้
ตระหนักในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด 
 
 
 

/แนวปฏิบัติงาน 
 



แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะมีการ
วางแผนส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความ
เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เมื่อมีการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการท างานก่อน ระหว่างและเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระมัดระวังไม่มีการแสวงหาประโยชน์ รับ
ผลประโยชน์ ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือหาผลประโยชน์ซึ่งอาจท าให้การเสนอราคาในการจั ดซื้อ
หรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งจะด าเนินการทาง
วินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

(ลงชื่อ) 
      (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม)  
                                                           หัวหน้าส านักปลัด   
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควร 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ..........................................................................  
  
                             (ลงชือ่) 
              (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 
    (ลงชื่อ)  
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ที.่................๗๗๒๐๑/...............................วันที่  28  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 เรื่องเดิม 
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลค า ครั่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง และให้รวมถึงความหมาย
ของผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใน 5 กรณีดังนี้ 

1. การแสวงผลประโยชน์จากราชการที่มิชอบ 
2. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
3. การใช้อิทธิผลเรียกผลประโยชน์ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้จัดท าประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ประกาศให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 

 ข้อเท็จจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามแบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง โดยได้น าข้อก าหนดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพ่ือน ามาเสนอวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป จากการตรวจสอบรายงาน
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า  
 ประเด็นที่ ๑ ผลประโยชน์ขัดแย้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตน คือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าเป็นทางบวกทางลบ ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ครอบคลุมเพียง
ผลประโยชน์ด้านการเงินหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่มาติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติมิตร 
เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียผลประโยชน์ก็แสดงว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา 

/เกี่ยวข้อง 



เกี่ยวข้อง การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนโดยตรง การน าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ราชการไปใช้ส่วนตัว ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่ง ได้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่มาตรฐานดังกล่าวก็ยังใช้ได้ไม่
สมบรูณ์เท่าที่ควร  
 ประเด็นที่ ๒ ผลประโยชน์ชัดกัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วน
ร่วมนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจและหามาตรการในการจัดการ ควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้เรืองการขัดผลประโยชน์ขึ้นในองค์กร เพราะการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้นเอ้ือต่อการทุจริตคอคอร์รัปชั่น 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือน ามาเสนอวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป เราสมควรมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน การตรวจสอบ 
จากบุคคลภายนอกแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือกันทุกส่วน ถ้าหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการทุก
หน่วยงานก็คงจะเป็นการดี ซึ่งมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรในปีต่อไปควรด าเนินการ
ดังนี้ 

1.   การสร้างจิตส านึกโดยมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ผนึกก าลังกับหน่วยงานอื่น และการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน 
3. ขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยอมรับและพร้อมใจกันในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดกับหน่วยงานด้วยความภาคภูมิใจ 
4. ตรวจสอบประเมินผลเป็นเครื่องมือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตในส่วนราชการ 
5. กระบวนพัฒนากระบวนงานภายใน และพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่เน้นความ
เสมอภาคและโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าข้อเสนอแนะไปดังกล่าวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ) 
      (นางสาวภิฌชญามณ  สัจจ์ธรรม)  
                                                           หัวหน้าส านักปลัด   
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 (     )  เห็นควร 
 (     )  ไม่ควรด าเนินการ เพราะ.......................................................................... 
  
 
                             (ลงชือ่) 
            (นายวิระชาติ  บุญประชม) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  (      )  ด าเนินการตามเสนอ 
  (      )  ไม่ควรด าเนินการ  เพราะ.........................................................................  
 
    (ลงชื่อ)  
       (นายสมบัติ   เสตรา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 
 
 
 
 


