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เทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต โดยนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวงได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็น
แบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ง
ใส่ ในการบริหารงานของต าบลทุ่งหลวงและ ให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างและ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งหลวงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับ การบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

  3. การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้  

- การจัดท าและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระท า
ที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การจัดการความรู้ (Knowledge management:Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

  2. การจัดท าแนวปฏิบัติและประกาศนโยบายต่างๆ  
- ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
- ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   

  3. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และ สามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล      
ทุ่งหลวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ดังนี ้
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ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

โอกาสเกิด  
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 
 (1- 4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้างใน 
การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

-อาจเกิด
ข้อผิดพลาด
เนื่องจากระเบียบ
และข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการ
เปลี่ยนแปลง 
- อาจเกิด
ข้อผิดพลาด
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความ
ช านาญ 
 

4 4 - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ 
หรือการจ้าง 
- จัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารงาน
บุคคล 

อาจมีการรับบุคคล
ที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคล ทีมี่
ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 

4 4 - ประกาศรับสมัครและด าเนินการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
ฯลฯ 

4 4 - มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้
งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดท าประกาศมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

การใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

การใช้ทรัพยากร
มากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามัน
มากเกินความ 
จ าเป็น 

4 4 - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  
- มีการรายงานทุกครั้ง  
– สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม โดยประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 
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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การจัดซื้อจัดจ้าง
ในการจัด
โครงการ/ กิจกรรม 

-อาจเกิด
ข้อผิดพลาด
เนื่องจากระเบียบ
และข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการ
เปลี่ยนแปลง 
- อาจเกิด
ข้อผิดพลาด
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความ
ช านาญ 
 

- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ 
หรือการจ้าง 
- จัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 

- ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่ให้
เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ 
- ประกาศเทศบาลต าบล     
ทุ่งหลวง เรื่อง  มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

การบริหารงาน
บุคคล 

อาจมีการรับบุคคล
ที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคล ทีมี่
ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
 

- ประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้  

- ประกาศรับสมัครด าเนินการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสโดยการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
ฯลฯ 

- มีการท าทะเบียนควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดท าประกาศมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

- ทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายวัสดุและ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ  
- ประกาศเทศบาลต าบล     
ทุ่งหลวง เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
 

การใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

การใช้ทรัพยากร
มากเกินความ

- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  
- มีการรายงานทุกครั้ง  

-บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
-รายงานการใช้ 
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จ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามัน
มากเกินความ 
จ าเป็น 

– สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม โดยประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 

- ประกาศเทศบาลต าบล     
ทุ่งหลวง เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
- ใช้งานตามจริงและเท่าท่ี
จ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


