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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
เทศบาลตาบลหนองหิน
ประจาปี 2563
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ความเป็นมา
๑. ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงปี
พ.ศ.
๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปีอง
กันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดเป้าประสงค์หลักในการ เพิ่มระดับ
ชองค่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น (CPI) ชองประเทศไทยสู ง กว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ได้
น่า เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานชองหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มาไซในการประเมินการดาเนินงานชองส่วนราชการ เพื่อยกระดับความ
โปร่งใสซึ่ง จะสนับสนุนให้ค่า CPI ชองประเทศสูงขึ้น ซึ่ง เป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการดาเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้ห น่วยงานภาครัฐดาเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่ มีอประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒. เกณฑ์ การประเมิน ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานชองหน่ว ยงานภาครั ฐ (ITA) มี ก าร
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดาเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนชอง หน่วยงาน
โดยมีการประเมินหลักฐานเซิงประจักษ์ (Evidence - Based) ให้มีการดาเนินการวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เพื่ อ ก าหนดมาตรการส าคั ญ ในการป้ อ งกั น การ ทุ จ ริ ต
การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง นาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้มากาหนด
เป็นมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
คานิยาม ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความชัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญ หาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบันที่เป็นบ่อเกิดชอง
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการชาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึง สถานการณ์หรื อ
การกระทาชองบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ช้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาเกี่ย วช้องจนส่ง ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจ หรือการปฏิ บัติหน้ าที่ใ นตาแหน่ง นั้ น การกระทาดัง กล่า ว
อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่า
จะเป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐที่ต้อง
คานึงถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิ บัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ข อง
ตนเองหรือพวกพ้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน
การคอร์รัปชั่นคือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความชัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน”
แต่เป็นพฤติการณ์ที่อาจเป็นต้นเหตุชองการคอร์รัปชันได้
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เซ่น รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงินที่
ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้
๒. การทาธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เซ่น มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. การท างานหลั ง ออกจากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ส าธารณะ หรื อ หลั ง เกษี ย ณไปแล้ ว (PostEmployment) เซ่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมี อานาจ
ควบคุมกากับดูแล
๔. การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เซ่น ตั้ง บริษัทดาเนินการ
ธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
๕. การใช้ ส มบั ติ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว (Using Employer’s Property for
Private Usage) เซ่น การน่าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๖. การรับรู้ข้อมูลภาย'ใน (Inside Information) เซ่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ตนเอง
๗. การน่าโครงการสาธารณะลงในเขตเสือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงค้านผลประโยชน์ทับช้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเซิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเซิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข
หรือจานวนเงินที่ขัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
โอกาส
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๑
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ระดับ
ความรุนแรง
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษทางวินัยร้ายแรง
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่าง
กว้างขวาง
4
สูง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๒
น้อย
การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk)
๕
๕
๑๐
๑ (ร^
๒๐
๔
4
๘
๑๒
๑๖
๓
๓
๖
๙
๑๒
๒
๒
4
๖
๘
๑
๑
๒
๓
4
๑
๒
๓
๔
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๒๕
๒๐
๑ (ร?
๑๐
๕
๕

จากตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี เขียว เหลือง
ส้ม แดง จะทาให้สามารถกาหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้

5

ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก
ระดับความเสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ระดับความเสี่ยงต่า

ช่วงคะแนน
๑๕ - ๒๕

เขตสี
แดง

๙ - ๑๔

ส้ม

๔- ๘
๑- ๓

เหลือง
เขียว

มาตรการควบคุม
ต้ อ งมี ม าตรการควบคุ ม ความเสี่ ย งหรื อ
หลีกเสี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรั บ ความเสี่ ย ง แต่ ค วรมี ม าตรการ
ควบคุบมความเสี่ยง
ยอมรั

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวช้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวช้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย จึง ได้ น่า ความเสี่ย งเกี่ย วกั บการปฏิบั ติง านที่อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับช้อน โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ระดับ
โอกาส ผล
กระทบ ความ
เสี่ยง

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหา ๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวช้องค่อนช้างมาก (SL
พัสดุ
และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด
๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน
โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทาให้เกิด
ความผิดพลาดได้
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเช้าใจ ไม่เพียงพอ
หรือมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย

(SL

๑๖
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ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส ผล

๔) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ
๔) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑) การควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบเรื่อง
๒
(การเบิกค่าตอบแทนการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนด
เดินทางไปราชการ หรือการ
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ
ประชุม อบรม สัมมนา)
ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานน้อย
๓) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ
๔) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
๓. การน่าทรัพย์สินชองทางราชการ
๒
ไปใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นตั ว (รถยนต์ ๑) ผู้ปฏิบัติงานชาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ของทางราชการ วัสดุสานักงาน) ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เซ่น ร ะ เบี ย บ
สานั ก น ายก รั ฐ มน ตรี ว่ าด้ ว ย รถราชการ
๒) ชาดการควบคุม การกากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินชองทางราชการ
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ๑) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่
๒
หน้าที่โดยมิชอบชองเจ้าหน้าที่
ตนเองหรือบุคคลอื่น
๒) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่ทางราชการ

ระดับความเสี่ยง

๓

๖

๒
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๖
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การจัดลาดับความเสี่ยง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดสาดับความสาคัญ ของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดสาดับความสาคัญ ของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
๔. การน่าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
สาดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๑๖)
สาดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖)
สาดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖)
สาดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔)

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดสาดับความสาคัญ ของความเสี่ยง
อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดาเนินการแกไขหรือมีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า ง และการจั ด หาพัส ดุ อยู่ใ นระดับ ความเสี่ ย งสู ง มาก จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า
มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวช้องค่อนช้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มี ห ลายขั้ น ตอนบางกระบวนงานมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเพี ย งคนเดี ย วอาจท าให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดได้ ประกอบกั บ
ผู้ปฏิบัติงานชาดความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวช้อง หรือปฏิบัติง านด้วยความ ประมาท
เลินเล่อ
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม
กากับดู แล ตรวจสอบเรื่ องการเบิก จ่ายค่ าตอบแทนอาจเกิด ข้อผิด พลาดไม่เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่ กาหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเช้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
๓. การน่าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเช้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวช้อง และขาดการควบคุม กากับ
ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบชองเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการ ปฏิบัติ
หน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
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มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลาดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
มาก และระดับความ เสี่ยงปานกลาง ทาให้เห็นว่าเป็นความ เสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความ
เสี่ยง เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิขอบในหน่วยงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๑) จั ด ท าแผนการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แก่ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ ข้ า ใจระเบี ย บ ข้ อ
กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) กาหนดแผนอัตรากาลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔) หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ๔)
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยขอบ ด้วยกฎหมาย
โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกสุจริต
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นคูม่ ือในการปฏิบัติงาน
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบ
๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๓. การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) หัวหน้าหน่วยงาน
ต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายโดย
เคร่งครัด
๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๑) เผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบ
๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบ ต้องมีการดาเนินการทางวินัยและ
คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
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การกากับติดตาม
๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานกาชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๒.ให้หัวหน้าหน่วยงานกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกๆ
6 เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

