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    องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

                      มีนาคม ๒๕๖4 



 

ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้ว จะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามา
จากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจ านงของ
ทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 
  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลสบ
ปราบ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าโดยกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ป.ป.ท. จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ี
ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
ได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการอนุมัติ อนุญาติ 

ด้านการจัดซือ้ จัดจา้ง 

ภารกิจหลัก 

  ในการประชุมคณะท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการด าเนินงานที่

ก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ     

ปี ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี ้

 ๑. กรอบหรอืภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ มี ๔ กระบวนการ 

    ๑.๑  Corrective  :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มปีระวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

    ๑.๒  Detective  :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง        

ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชีบ้างเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรอืใหข้้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผูบ้ริหาร 

    ๑.๓  Preventive  :  ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไป     

มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างใหท้ าการทุจริตเข้ามาได้อีก 

    ๑.๔   Forecasting  :  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน

เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยาการณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  

(Unknow Factor)  

 ๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจรติ ประกอบด้วย 

    ๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัต ิอนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    ๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

    ๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

 

 

  

                                                                                                                                  

                                                                                                                         
 

 

 

 

 



 ๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังน้ี 

 ๑. การระบุความเสี่ยง 

 ๒. การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 

 ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง 

 ๖. การจัดท ารายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง 

 ๗. จัดท าระบบการบริการความเสี่ยง 

 ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรอืค้นหาความเสี่ยงการทุจริตดว้ยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

 

 

          

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบวธิี 

ปฏิบัติกับองค์กรอื่น 

 

การออกแบบ 

สอบถาม 

Work Shop 

 

ถกเถียงหยิบยก 

ประเด็นที่มโีอกาสเกิด 

การระดมสมอง 

การสัมภาษณ์ 

 

เทคนิคในการ 

ค้นหาความเสี่ยง 

การทุจริต 

 

Risk Identification 

 

Risk Identification 



 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติครั้งนีใ้ช้วธิีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด

จา้งสามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้ 

 ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลักการจัดท าร่างขอบเขตงาน 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจริต 

-มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ

ให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง

อุปสรรค 

  

การก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะคุณสมบัติทางดา้น

เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน

ความจ าเป็นท าให้ตอ้งใช้

ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลักการก าหนดราคากลาง 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจรติ 

-มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ

ให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง

อุปสรรค 

 

ผลการประกวดราคา 

ราคากลางสูงกว่าราคา

ที่ประกวดได้เกินกว่า 

๑๕% 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจรับการจ้าง 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจริต 

-มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจข้องเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างเหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้

ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรอืการสรา้งอุปสรรค 

 

คณะกรรมการตรวจ

การจา้ง/คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ใช้เวลา

ในการตรวจรับงานมาก

เกินความจ าเป็น 

 

 

Know Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรอืมีประวัติ มีต านานอยู่แลว้ 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ) 
    



ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดง

สถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ

เสี่ยงในช่องไฟจราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หนว่ยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่ มอี านาจควบคุมข้ามหนว่ยงาน

ตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่

ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 ตาราง ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต  

งาน (TOR) 
    

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง 

 

    

๓. การจัดซื้อจัดจา้ง ขัน้ตอนการตรวจการจ้างตรวจ

รับพัสดุ 

    

                                                                                        

 

 

 

 

 



 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง

ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับ

ระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

        - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ

ป้องกัน ไม่ด าเนนิการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรอื ๓ 

        - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 

แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ

ทุจรติ ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขา่ย ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 

        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 

        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย 

Customer / User ค่าอยู่ที่ ๒ หรอื ๓ 

        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบ้ติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรอืกระทบด้านการเรียนรู้  องค์ความรู ้Learnin & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรอื ๒ 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง) 

               (Risk Level matrix) 

ขั้นตอนย่อยที่ม ี                          

ความเสียงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 

การเฝา้ระวัง 

ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

(จ าเป็น X รุนแรง) 

๑. การจัดซื้อจัดจ้า ขัน้ตอนการจัดท า

ร่างขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการก าหนด

ราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ

การจา้ง ตรวจรับพัสดุ 

๒ ๑ ๒ 

 

 



 

 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมิน    

การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ

การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ       

จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

         ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมก่ระทบถึงผู้ใชบ้ริการ / ผูร้ับมอบผลงาน 

                     องค์กรไม่มผีลเสียทางการเงิน 

         พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใชบ้ริการ / ผูร้ับมอบ    

                     ผลงานองค์กรแตย่อมรับได้ มีความเข้าใจ 

         อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง   

                     ผูใ้ช้บริการ / ผูร้ับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มคีวามเข้าใจ 

 ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยง 

การทุจริต 

คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยงระดับ

ต่ าปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

 ด ี ต่ า  (๑) ค่อนขา้งต่ า (๒) ปานกลาง(๓) 

 

พอใช้ ค่อนขา้งต่ า

(๔) 

 

ปานกลาง (๕) ค่อนขา้งสูง 

(๖) 

 

 ด ี ต่ า  (๗) ค่อนขา้งต่ า (๘) ปานกลาง(๙) 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มคีวามเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินความเสี่ยง Risk Control 

 Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในชอ่งค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ 

๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องค่อนข้างสูง ๖ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการ

ทุจรติก่อนเป็นอันดับแรก 

การจดัซือ้จัดจ้าง ขัน้ตอนการก าหนดราคากลาง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 

ตรวจรับพัสด ุ

การจัดซื้อจัดจ้าง ขัน้ตอนการท า 

TOR 



 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจรติดังกล่าว ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

อยู่ในระดับ ๒ – ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี พอใช้           

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวังและท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการ

ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้า

ระวังความเสี่ยงการทุจรติต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขยีว สีเหลือง สีแดง 

ขั้นตอนย่อยที่มคีวามเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขต

งาน (TOR) (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒) 

   

๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง

(ค่าความเสี่ยงรวม = ๔) 

   

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง

ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒) 

   

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณืที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ                          

นโยบายโครงการ กิจกรรมที่เตรยีมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจรติลดลง 

                                ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖ 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ   

กิจกรรมเพิ่มขึน้แผนใช้ไม่ได้ผลคา่ความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖ 

  

                                                                                                        

 

                                        

 

                                          

 

สีแดง 

สีเหลอืง 

 

เกินกว่าการยอมรับ 

ยังไม่เกิดเฝา้ระวัง

ต่อเนื่อง 

เกิดขึน้แลว้แตย่อมรับได้ 



   

 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน

กว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 

๗.๒ (สถานะสีเหลอืง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ

เกิดขึ้นแล้วแตย่อมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ 

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าควรเสี่ยงอยู่ในระดับ

ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังตอ่เนื่อง 

ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือ

การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลสบ

ปราบ 

 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน 

ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง / กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า

ร่างขอบเขตงาน (TOR) 

๒ -จั ดกิ จกร รมฝึ กอบ รม  ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น

คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและ

เฝ้าระวั งการทุจริต  เ ช่น พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ร้องเรียนทุจรติที่มปีระสิทธิภาพ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการก าหนด

ราคากลาง 

 

๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ

การจา้ง ตรวจรับพัสดุ 

๒ 

  

 

 

                     

 

 


