การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อนามากาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้มาจัดทาคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องที่ต้องดาเนินกิจการต่างๆตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง
เป็นการดาเนินกิจการของรัฐโดยใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของการกระจายอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๙ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่จะต้องมีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงาน การดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ เป็น
ต้น ทาให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งแยกแยะไม่ออกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การปฏิบัติตามคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จน
นาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์รวม ( Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารที่มีอานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น
ได้จาแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ( Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาด
การจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ใน
การบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทา
นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดาเนินการวิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบล
อ่างทอง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
อ่างทองทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส
และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ( Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงิน
ที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานครั้ง

ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ กาหนด
เกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับต่า

ช่วงคะแนน
๑๕-๒๔ คะแนน
๙-๑๔ คะแนน
๔-๘ คะแนน
๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (
Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundry) โดยที่
ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihool x Impact)

ใช้เกณฑ์ในการจัดระดับความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low)

คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกาหนด
๑-๓ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงได้

ปานกลาง(Medium)

๔-๘ คะแนน

เสี่ยงสูง(High)

๙-๑๔ คะแนน

เสี่ยงสูงมาก(Extreme)

๑๕-๒๕ คะแนน

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความ สีเหลือ
เสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม
มีมาตรการลดและ
สีแดง
ประเมินซ้า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

4

4

8

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

5

2

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เมือ่ พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง จึงได้กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
๓. การใช้รถราชการ
ซึ่งเป็นงานที่อาจทาให้เกิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ เมื่อมีโอกาส โดยมอง
ไม่เห็นว่าการกระทาดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความ
เสี่ยง

ลาดับความ
เสี่ยง

เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ
องค์กรเป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อ,จัดจ้าง ให้
สอดคล้องกับข้อบัญญัติ
งบประมาณและ
แผนพัฒนาของ อบต.
การจัดทาโครงการฝึกอบรมมีการ การจัดทาโครงการ
๒.การจัดทา
โครงการฝึกอบรม เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม ฝึกอบรมมีการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบ,ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบ สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ,
คุ้มค่างบประมาณ

๒

๔

๘
(ปาน
กลาง)

๑

๒

๒

๔
(ปาน
กลาง)

๑

๓.การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง

๒

๒

๔
(ปาน
กลาง)

๒

๑.การจัดหาพัสดุ

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุประจาปี,และ
ข้อบัญญัติงบประมาณ มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการและโอน
งบประมาณ

๑.ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางละเลย
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๒.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบารุง
รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ

เพื่อให้การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๓ การจัดการแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
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ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทาโครงการฝึ กอบรม
การใช้ รถยนต์สว่ นกลาง

จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
ลาดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
ลาดับ ๑ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
ลาดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง นาผลที่มากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๒. นาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทาคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๓

