บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง สานักงานปลัด อบต.
ที่ สป 7๒๙01/ ๕๐
วันที่ ๑๗ มกราคม 256๓
เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
1. เรื่องเดิม
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกาหนด
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (85 คะแนน) และในปี (พ.ศ. 2561 -2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
2. ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยส านั ก งานปลั ด องค์ การบริ หารส่ ว นต าบลหนองสามวั ง พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ สานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขงหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึง
เห็นควรแต่งตั้ งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ย งการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
เป็นประธานกรรมการ
๔.๑.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
เป็นกรรมการ
4.1.3 ผู้อานวยการกองและหัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการ
๔.๑.๔ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นเลขานุการ
4.1.๕. นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
หากเห็น ชอบตามที่ เสนอโปรดลงนามคาสั่ ง ที่ เสนอมาพร้อมนี้ เพื่ อจั กได้ แจ้ ง เวี ย นคาสั่ ง ให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวเจนจิรา แต่งตัง้ )
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

/๑.หัวหน้าฝ่าย...

-๒๑. หัวหน้าฝ่าย :
- เห็นควรพิจารณา

...........................................................................................
...........................................................................................
(นางสาวกมลชนก ศงสนันทน์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

๒. หัวหน้าส่วน :
- เห็นควรพิจารณา

.................................................................................................
.................................................................................................
(นางสาววริษรา จงเจริญ)
หัวหน้าสานักปลัด

๓. ผู้บังคับบัญชา :
- เห็นควรพิจารณา

......................................................................................
........................................................................................
(นายสมเกียรติ พบลาภ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

- เห็นควรพิจารณา

......................................................................................
........................................................................................
(นายไพรัตน์ วิพัฒน์ครุฑ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

๔. ความเห็นผู้บริหาร :
- ข้อพิจารณา

( / ) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอและให้ดาเนินการ
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
( ) ความเห็นอื่น..................................................................................
......................................................................................................

(นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
ที่ ๖๓/256๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
---------------------------------------------ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนน) และใน
ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
3. ผู้อานวยการกองและหัวหน้าสานักปลัด
๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๕. นักทรัพยากรบุคคล

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่
วิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์ การบริห าร
ส่วนตาบลหนองสามวัง และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓
(นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวก เพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity And Transparency
Assessment : ITA) และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)
และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
And Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องการประเมิน วิธีและขั้นตอนการประเมินฯ
และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมิน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้สามารถประเมิน
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบุงชี้ถึงการทุจริตหรือกระทาผิดของหน่วยงานแต่าอย่างใด ซึ่งการที่
หน่ วยงานภาครัฐ มีธรรมาภิบ าลที่ดีย่ อมจะส่ งผลที่ดีต่อประชาชนและเทศได้ รวมไปถึงส่ งเสริมให้เกิดการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายรายงานผล
คะแนนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ 106/2563 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการประกาศผลคะแนนดังกล่าวต่อ
สาธารณะ
ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
สามวัง ผลการประเมิน คะแนนเท่า กับ 81.17 คะแนน ผลการประเมิน เท่า กับ B ไม่ผ่า นเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

-2การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
จากผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังรายตัวชี้วัด ประกอบด้วย
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ
ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
คะแนน
1
การป้องกันการทุจริต
100.00
93.75
2
การเปิดเผยข้อมูล
100.00
86.00
3
การปฏิบัติหน้าที่
100.00
89.08
4
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
100.00
77.73
5
การใช้อานาจ
100.00
82.13
6
การใช้งบประมาณ
100.00
78.56
7
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
100.00
76.54
8
คุณภาพการดาเนินงาน
100.00
72.81
9
การปรับปรุงการทางาน
100.00
65.33
10
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
100.00
71.60
คะแนนสูงสุด ได้ 93.75 คะแนน คะแนนต่าสุด ได้ 65.33 คะแนน
จากผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง รายตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า 80
คะแนน จานวน 6 รายตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน และ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เห็นควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่นาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบชัดเจน
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้กาหนดนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยห้ามมิให้บุคลากรนาทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอานายความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน หรือ
การนารถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนาเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

-32. ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ขิงทางราชการจะกระทา
มิได้
2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เหตุผล กาหนดวันส่งคืน
2.3 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณ ภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน
ตามราคาที่ เ ป็ น อยู่ ใ นขณะยื ม โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ กรณี ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมือพัทยา แล้วแต่กรณีกาหนด
2.4 การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน ดาเนินการจัดหาไม่ทันการและหน่วยงานของ
รัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2.5 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนดจากหน่ วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้ นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเที่ยง การให้บริการ
ออนไลน์ การหาความร่ ว มมือกับ ประชาชนให้ มีอาสาสมัครช่ว ยให้ บริ การประชาชน จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้มีการจัดทาคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการใน
ช่วงเวลาพักเที่ยง โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการกับประชาชนประจาทุกส่วน
ราชการในช่วงเวลาพักเที่ยง
๒. หน่วยงานได้มีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคาร้องต่าง ๆ เพื่อให้บริหารแก่ประชาชนบน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในแต่ละปีงบประมาณ บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน โดยประชาชนไม่ต้องเดินทาง
มายังหน่วยงานเพื่อสอบถามรายชื่อดังกล่าว

-4ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่ ว ยงานต้อ งจั ดทาเว็บไซด์องค์ กร โดยต้อ งนาข้อ มูล ต่า ง ๆ ลงให้ ค รบถ้ว น เช่น ข้อมู ล
พื้นฐานขององค์กร แผนดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและ
ต่ออายุเว็บไซด์ให้ทันกาหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทาช่องทาง ESERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บ
ไซด์ได้
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้ดาเนินการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่ว นตาบลหนองสามวัง Facebook ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสามวังและได้ดาเนินการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสามวัง และได้กาหนดช่องทางการแจ้งข่าวสาร แจ้งเบาะแส ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่าวนตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
๒. หนังสือ/จดหมายส่งทางไปรษณีย์หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ (สายด่วน) 02-15๓๕๙๒๐
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง โทรศัพท์หมายเลข 0๘-๑๑๖๔-๕๙๑๐
๔. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง http://www.nongsamwang.go.th
๕. ร้องเรียนผ่าน www.facebook.com ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
๖. กล่องรับฟังความคิดเห็นรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เห็นควรนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และนาความรู้ที่ได้
รัยจากการอบรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
สานักงานปลัด อบต.
ที่ สป 7๒๙๐1/๘๑
วันที่ 2๓ มกราคม 256๓
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
1. เรื่องเดิม
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีก ารดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนน) และใน
ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
2. ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวก เพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity And Transparency
Assessment : ITA) และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)
และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
And Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องการประเมิน วิธีและขั้นตอนการประเมินฯ
และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมิน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้สามารถประเมิน
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไป

-2ตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบุงชี้ถึงการทุจริตหรือกระทาผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่
หน่ วยงานภาครัฐ มีธรรมาภิบ าลที่ดีย่ อมจะส่ งผลที่ดีต่อประชาชนและเทศได้ รวมไปถึงส่ งเสริมให้เกิดการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายรายงานผล
คะแนนดั งกล่ าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ 10/256 ๒
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการประกาศผลคะแนนดังกล่าว
ต่อสาธารณะ ซึ่งผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใส (ITA) ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลหนองสามวั ง
ผลการประเมินคะแนนเท่า กับ 8๑.๑๗ คะแนน ผลการประเมิน เท่า กับ B ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562
จากผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังรายตัวชี้วัด ประกอบด้วย
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ
ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
คะแนน
1
การป้องกันการทุจริต
100.00
93.75
2
การเปิดเผยข้อมูล
100.00
86.00
3
การปฏิบัติหน้าที่
100.00
89.08
4
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
100.00
77.73
5
การใช้อานาจ
100.00
82.13
6
การใช้งบประมาณ
100.00
78.56
7
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
100.00
76.54
8
คุณภาพการดาเนินงาน
100.00
72.81
9
การปรับปรุงการทางาน
100.00
65.33
10
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
100.00
71.60
คะแนนสูงสุด ได้ 93.75 คะแนน คะแนนต่าสุด ได้ 65.33 คะแนน
จากผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง รายตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า 80
คะแนน จานวน 6 รายตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน และ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เห็นควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่นาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบชัดเจน
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3. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้กาหนดนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของ
หน่วยงาน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยห้ามมิให้บุคลากรนาทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอานายความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน หรือ
การนารถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนาเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
4. ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ขิงทางราชการจะกระทา
มิได้
4.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เหตุผล
กาหนดวันส่งคืน
4.3 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน
ตามราคาที่ เ ป็ น อยู่ ใ นขณะยื ม โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ กรณี ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมือพัทยา แล้วแต่กรณีกาหนด
4.4 การยื มพั ส ดุ ประเภทสิ้ นเปลื องระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐ ให้ กระท าได้ เฉพาะเมื่ อ
หน่วยงาน
ของรัฐผู้มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน ดาเนินการจัดหาไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
มีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็น
ลายลั ก ษณ์ อักษร ทั้ง นี้ โดยปกติห น่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ยืมจะต้ องจัดหาพั ส ดุ เ ป็น ประเภท ชนิ ด และปริ มาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2.5 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนดจากหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ ของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเที่ยง การให้บริการ
ออนไลน์ การหาความร่ ว มมือกับ ประชาชนให้ มีอาสาสมัครช่ว ยให้ บริ การประชาชน จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้มีการจัดทาคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการใน
ช่วงเวลาพักเที่ยง โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการกับประชาชนประจาทุกส่วน
ราชการในช่วงเวลาพักเที่ยง
๒. หน่วยงานได้มีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคาร้องต่าง ๆ เพื่อให้บริหารแก่ประชาชนบน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน

-4๓. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในแต่ละปีงบประมาณ บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน โดยประชาชนไม่ต้องเดินทาง
มายังหน่วยงานเพื่อสอบถามรายชื่อดังกล่าว
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)
ด้านคุณภาพการดาเนินงานและการปรับปรุงการทางาน
หน่ ว ยงานต้อ งจั ดทาเว็บไซด์องค์ กร โดยต้อ งนาข้อ มูล ต่า ง ๆ ลงให้ ค รบถ้ว น เช่น ข้อมู ล
พื้นฐานขององค์กร แผนดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและ
ต่ออายุเว็บไซด์ให้ทันกาหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทาช่องทาง
E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
เว็บไซด์ได้
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ได้ดาเนินการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง Facebook ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสามวังและได้ดาเนินการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสามวัง และได้กาหนดช่องทางการแจ้งข่าวสาร แจ้งเบาะแส ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่าวนตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
๒. หนังสื อ/จดหมายส่ งทางไปรษณีย์ หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี
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๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ (สายด่วน) 02-15๓๕๙๒๐
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง โทรศัพท์หมายเลข 0๘-๑๑๖๔-๕๙๑๐
๔. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง http://www.nongsamwang.go.th
๕. ร้องเรียนผ่าน www.facebook.com ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
๖. กล่องรับฟังความคิดเห็นรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เห็นควรนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และนาความรู้ที่ได้
รัยจากการอบรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจนจิรา แต่งตัง้ )
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

/๑.หัวหน้าฝ่าย...

-๒๑. หัวหน้าฝ่าย :
- เห็นควรพิจารณา

...........................................................................................
...........................................................................................
(นางสาวกมลชนก ศงสนันทน์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

๒. หัวหน้าส่วน :
- เห็นควรพิจารณา

.................................................................................................
.................................................................................................
(นางสาววริษรา จงเจริญ)
หัวหน้าสานักปลัด

๓. ผู้บังคับบัญชา :
- เห็นควรพิจารณา

......................................................................................
........................................................................................
(นายสมเกียรติ พบลาภ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

- เห็นควรพิจารณา

......................................................................................
........................................................................................
(นายไพรัตน์ วิพัฒน์ครุฑ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

๔. ความเห็นผู้บริหาร :
- ข้อพิจารณา

( / ) ทราบและให้ดาเนินการปรับปรุงการทางานตามข้อเสนอแนะ
ของสานักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป
( ) ความเห็นอื่น..................................................................................
......................................................................................................

(นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

