
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ             กองวิชาการและแผนงาน                                   

ท่ี   ลพ 55605/ วันท่ี    
เร่ือง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน           
           รอบ 6  เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561-มีนาคม 2563 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563                . 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 5 มาราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากําหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลก้อเพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  เทศบาลตําบลก้อ ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกเทศมนตรีตําบลก้อ(นายชุมพร  มะโน)ได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานและ
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลก้อและให้คําม่ันท่ีจะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลก้อทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยท่ีใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงอาจทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลก้อ ได้เข้าใจเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

 

 



 
 

- ๒ -

2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดทําคู่มือ ได้ทํา คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ
กระทําท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ 
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําคู่มือกังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของเทศบาล
ตําบลก้อ 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงดังนี้ 
ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง  
  ระดับ ๓ หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
  ระดับ ๒ หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไม่สูง
มาก 
  ระดับ ๑ หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
สรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลก้อรอบ 
6 เดือน ประจําเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/3) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-3) 

มาตรการป้องกันความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านท่ี
ตนเองสนิทหรือร้านท่ีตนเองคุยได้
ง่าย 

3 3 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซ้ือวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/3) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-3) 

มาตรการป้องกันความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

2 2 -พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปัญหาและมีความจําเป็น
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทํางาน 

2 2 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การนําทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

3 3 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                         

การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้นําเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาชําระให้กับ
การเงิน แต่กลับนําเงินไปใช้ส่วนตัว 

3 1 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชําระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 3 3 -ใช้ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนท่ีอ่ืน 

การลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนําไปใช้มาก
เกินความจําเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
นํามันมากเกินความเกินความจําเป็น 

3 2 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็น
จริง 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/3) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-3) 

มาตรการป้องกันความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ท่ี
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมีญาติ
หรือคนรู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเส่ียง 
ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน เหตุการณ์

ความเสี่ยง 
การทุจริต 

 

เหตุการณ์นี้ 
เคยเกิดมาแล้ว

หรือยัง 
(ให้ทํา

เครื่องหมาย � 
ใน � ) 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการ/
กิจกรรม/
แนวทาง  

ในการป้องกัน
ความเสี่ยง 

(ท่ีจะดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ *ระดับความ

จําเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

(กรอก

ตัวเลข ๑ 

หรือ ๒  

หรือ ๓) 

**ระดับ
ความรุนแรง

ของ
ผลกระทบ 

(กรอก

ตัวเลข ๑ 

หรือ ๒ หรือ 

๓) 

ความเส่ียงการทุจริตท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

-รับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 ออกแบบ
กระบวนงาน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-แจ้งเหตุสาธารณภัย
ฉุกเฉิน 

ไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 ออกแบบ
กระบวนงาน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การขออนุญาตใช้รถ
ประชาสัมพันธ ์

ใช่ความสนิทกับ 
จนท.โดยไม่ขอ
อนุญาต 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 ควบคุมและ
รายงาน 

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 ออกแบบ
กระบวนงาน
โดยหัวหน้ากลุ่ม
งานออก
ตรวจสอบ 

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

-การขออนุญาต ร้ือ 
ถอน กอ่สร้าง อาคาร 

ไม่เป็นไปตาม
กระบวนการ 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

2 3 ควรมีเลขคุม
,ทะเบียน เล่มท่ี 
เลขท่ี 

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 
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 -การขึ้นทะเบยีน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

ไม่เป็นไปตาม
กระบวนการ 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 ออกแบบ
กระบวนงาน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

ความเส่ียงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
อํานาจและตําแหน่ง
หน้าท่ี 

-การโอน/ย้าย 
ข้าราชการท้องถิ่น 

จนท.ใช้อํานาจ
และตําแหน่ง
หน้าท่ีอยา่งไม่
เป็นธรรม 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

2 2 ออกแบบ
กระบวนงาน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การขออนุญาตใช้รถ
ประชาสัมพันธ ์

จนท.ใช้อํานาจ
และตําแหน่ง
หน้าท่ีอยา่งไม่
เป็นธรรม 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 แต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
รับคําร้องและ
ตรวจเอกสาร 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การรับชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

จนท.รับคําร้อง
และผู้ส่งมอบใบ
อนุญยาตตาม
คําร้องเป็นคน
เดียวกัน 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 แต่งต้ัง จนท.
เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
รับคําร้องและ
ตรวจเอกสาร 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การขออนุญาต ร้ือ 
ถอน กอ่สร้าง อาคาร 

จนท.ใช้อํานาจ
และตําแหน่ง
หน้าท่ีอยา่งไม่
เป็นธรรม 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

3 2 ควบคุมการลง
เลขรับในใบคํา
ขอให้ชัดเจน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การขึ้นทะเบยีน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

จนท.ใช้อํานาจ
และตําแหน่ง
หน้าท่ีอยา่งไม่
เป็นธรรม 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการ
ขึ้นทะเบียน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

ความเส่ียงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

-โครงการจัดซ้ือจัด
จ้าง ต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลก้อ 

จงใจละเลย
สาระสําคัญของ
เอกสาร
ประกอบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 1 จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การขออนุญาต ร้ือ 
ถอน กอ่สร้าง อาคาร 

การคิดค่าตรวจ
แบบและ
ค่าธรรมเนียมไม่
เป็นไปตาม
กฎหมาย 

� เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

2 2 ตรวจสอบข้อ
กฎหมายในกร
คิด
ค่าธรรมเนียม
และค่าตรวจ
แบบแปลน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

-การจา่ยเงินผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
และผู้ป่วยเอดส์ 

จนท.ยักยอกเงิน � เคยเกิดขึ้นแล้ว 
� ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

3 3 แต่งต้ัง จนท.
ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 
ประจําวัน 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

  เทศบาลตําบลก้อ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน่วยของรัฐท่ีร่วมขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและ
ดําเนินการสร้างจิตสํานึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมี
กระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี ประจําปี 2562 ดังนี้ 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตําบลก้อให้ท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท้ังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ
มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมท้ังการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

   2.5.3 การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนําไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซ่ึงเน้นการปล่อยทุรจิตเพ่ือให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตําบลก้อดําเนินการตามแนวข้อ 2.4 
ต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
             

(นางลภัสรดา  ดงคําฟู) 
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
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ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลก้อ 

.............................................................................................................................................................................
      

 

(นางสาวจตุพร  จาตา) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                 ปลัดเทศบาลตําบลก้อ 
 
 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 

............................................................................................................................................................................
      

 

 (นายชุมพร  มะโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 

 


