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ค าน า 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ความส าคัญและ
ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙  มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity & Transparency Assessment : 
ITA ) เพื่อให้ การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
นโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน  
โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence based Integrity & Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดท าข้อมูลตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนยังก าหนดเป็นค าถามในแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานยงั
ไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องป้องกนัและปราบปรามการทุจริตตามท่ีนโยบายของ
รัฐบาลท่ีอาจท าให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

นอกจากนี้  ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้  มา 
ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลต าบลประโคนชัยอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
********************************* 

1. ความเป็นมา  
ด้วยเทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไป   
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 
69/2557  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มี
ค าส่ังให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีท่ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2557  เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสงวหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการ 
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ประกอบกับท าให้ผล
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป  โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest : COI)  จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน  

การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 
ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบท่ีหลายไม่จ ากัดอยู่ท่ีตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

การวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก 

 

/การปฏิบัติงาน… 
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การปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของ
ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ของความเส่ียงต่างๆ  เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเส่ียง  ท้ังนี้  
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  พบว่ามีความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดจากความเส่ียง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบ้าง 
2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

  เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
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  เกณฑ์มาตรฐานระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โอกาสที่จะเกิดความสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

 
3.1  การบริหารจัดการตามหลัก 4  ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

  1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ :  เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย  และนโยบาย
ตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
  2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด :  ก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน  และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ  รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
  3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง :  เจ้าหน้าท่ีต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ  และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาให้มากท่ีสุดโดยฝ่ายบริหารต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน  พร้อมก าหนดนโยบาย 
  4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร :  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 
 3.2  แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  7  ขั้นตอน  ประกอบด้วย 
  1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กร  กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
  2) พัฒนานโยบาย  และกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
 

/3) ให้ความรู้แก่… 

5     (1) 

4      

3   (2)   

2  (4)  (3)  

1   (5)   
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ระดับความเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
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  3) ให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลต าบลประโคนชัยรวมถึงคณะผู้บริหาร 
  4) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  5) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนหน่วยงาน  และประชาชนทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6) บังคับใช้นโยบายท่ีก าหนด 
  7) มีการทบทวนมาตรการ  นโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 3.3  แนวทางการป้องกันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ระดับความเส่ียง  คือ การแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง  โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  
และน ามาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียง  โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile)  ดังนี ้
 

 เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 

ระดับ ระดับความเส่ียง 
ช่วงคะแนน 

การแสดงแถบสี มาตรการก าหนด 
ระดับความเส่ียง 

4 สูงมาก 15 - 25  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียงมีมาตรการลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน
ความเส่ียง 

3 เส่ียงสูง 9 - 14  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียงและมีมาตรการลด
ความเส่ียงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

2 ปานกลาง 4 - 8  ยอมรับความเส่ียง ควรมี
มาตรการควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ความเส่ียงเคล่ือนย้าย
ไปอยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

1 ต่ า 1 - 3  ยอมรับความเส่ียง ควรมี
มาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้
เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 

/ผลการวิเคราะห์... 
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 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี พ.ศ.2561 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

1 การรับผลประโยชน์
หรือการเรียกร้องส่ิง
ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

5 5 25 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และ
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับโดยการจัดโครงการ
อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาลแก่
บุคลากรในเทศบาล 
- ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 ผู้บริหาร บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานยงัขาด
ความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 3 9 - จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้
มีความรวบรัดและเข้าใจง่าย พร้อม
เผยแพร่แก่บุคลากรในเทศบาล 
- ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในการประชุมคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

3 การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว 

4 2 8 - มีการควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่าย โดยก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ลง
บันทึกการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด
และราย งานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

4 การรับงานนอกหรือ
การท าธุรกิจท่ีเบียด
บังเวลาราชการ/งาน
โดยรวมของ
หน่วยงาน 

2 2 4 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลุกฝัง
ค่านิยม และจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
- ให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ภายในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

5 การออกใบอนุญาต
หรือรับรองสิทธิ์ต่างๆ
ไม่เป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง 

3 1 3 - ผู้ปฏิบัติงานต้องท าตามกฎระเบียบ
โดยมีความเป็นกลาง 
- มีการจัดระบบตามล าดับก่อน-หลัง 
เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ 

 
 
 

/1)ปรับปรุงนโยบาย… 
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1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม  ชัดเจน  ลดโอกาสท่ีจะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2) คอยสังเกต  ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบใน 

กรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  อาจใช้ท้ังการติดต้ังกล้องวงจรปิด  และการใช้สายสืบภายใน 
  3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิธีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกนัการ
รวมกลุ่มหรือ  syndicate 
  4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลประโยชน์สูง 
  5) ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน 
  6) การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  7) ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  8) มีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ 
  9) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน  และผู้มารับบริการ  เพื่อประเมินผลการท างานและการ
คอร์รัปช่ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

*********************************** 
ตามที่เทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับ

ซ้อนข้ึนมา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ  ดังนั้น  เพื่อให้การปรับปรุงข้ันตอน / แนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เห็นควรปรับปรุงข้ันตอน / แนวทางการ
ปฏิบัติงานในการป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อนของเทศบาลต าบลประโคนชัย  และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อนใน ๕ กรณี ดังนี้  

๑. การแสวงหาผลประโยชนจ์ากราชการที่มิชอบ  
๒. การรับผลประโยชนจ์ากทางราชการที่มชิอบ  
๓. การใช้อทิธผิลเรียกผลประโยชน ์ 
๔. การใชท้รัพยส์ินของทางราชการ  
๕. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ  

 

นอกจากนี้เทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้จัดท าประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน  และได้ประกาศใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินตลอดจนพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลประโคนชัย  

การปรบัปรุงขั้นตอนการปฏิบตัิงานหรอืระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น  
เทศบาลต าบลประโคนชัย   มีคณะกรรมการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ของแต่ละต าแหน่งและได้มีประชุมเป็นประจ าทกุๆ ปี  หากมีปัญหา  อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่างๆ  คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือข้อทักท้วงมาเพื่อปรับปรุง
เพื่อสู่การแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนทัง้ ๕ กรณี  จากการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชนท์ับซ้อน  แต่ได้มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการก าหนดมาตรการการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มคีวามรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจา้ง  
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานเพิ่มข้ึน 

การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปรบัปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อนของเทศบาลต าบลประโคนชัยไม่มีข้อ

ร้องเรียน  ข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด  เมื่อไม่มีความเสี่ยงหรือมูลเหตุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จากการควบคุมภายในก็ไม่มคีวามเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว  แต่ได้มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรอืระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในเรื่องของการก าหนดมาตรการการตรวจสอบเจา้หน้าทีท่ี่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ 
จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานเพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ตามผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้ก าชับให้ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถ่ินรวม  
ถึงพนักงานจ้าง  ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัยทกุทา่นให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตร ี ตลอดจนหนงัสอืสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทจุริตให้มากที่สุด  

แนวปฏบิัตงิานในการตรวจสอบบุคลากรในหนว่ยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดช้ือจัดจ้าง  
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลประโคนชัย  จะมีการวางแผนส ารวจ 

ข้อมูลเบื้องต้นของเจา้หนา้ทีพ่ัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจดัชื้อจัดจา้งกับผู้เสนองานว่ามคีวามเกี่ยวข้องกันหรอืไม่อย่างไร 

/แนวปฏิบัติงาน… 
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มีการประเมินความเส่ียง  วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   เมื่อมีการด าเนินการ      
จัดช้ือหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการท างานก่อน  ระหว่างและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จส้ินกระบวนการก็ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท ารายงานผลการจัดช้ือจัดจ้างและมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ระมัดระวังไม่มีการแสวงหาประโยชน์  รับผลประโยชน์ในต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
เพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจท าให้การเสนอราคาในการจัดช้ือหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูล
ปรากฏ เทศบาลต าบลประโคนชัยจะด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

(ลงช่ือ)     วารุณี  พวงไพบูลย์                      
         (นางสาววารุณี  พวงไพบูลย์)  
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 
 (ลงช่ือ)  สุดเฉลียว  สง่าประโคน                          
         (นางสุดเฉลียว  สง่าประโคน)  

              ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

 
(ลงช่ือ)      บุญจันทร์  ทองแถม                              
            (นายบุญจันทร์  ทองแถม) 
         ปลัดเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
(ลงช่ือ)   ประสงค์  พวงไพบูลย์                     
         (นายประสงค์  พวงไพบูลย)์  

                 นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย    
 

 

 
 
 


