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๑.  บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
ความเสี่ยง  (Risk) คือ การวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ

ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ  งบประมาณ ก าหนดเวลา  และข้อจากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจากัดของทรัพยากร  การจัดการความเสี่ยงหรือ              
การบริหารความเสี่ยง (Risk managment) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ  วิเคราะห์ (Risk 
analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม  หน้าที่และ
กระบวนการทางาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ 
พนักงาน  หน่วยงานหรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  ในรูปแบบที่หลากหลาย  
จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด  ตัวอย่างการกระทาดังกล่าว  มีให้พบเห็นได้มากใน
สังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผล
เสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทาท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทาหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
เป็นหลัก 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่
การทุจริตมากเท่านั้น 

เทศบาลต าบลโนนสูง  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ  
กิจกรรม  หรือการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ       
หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

๒. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลต าบลโนนสูง  
๓. เพ่ือแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนสูง 

 

๒.  การวเิคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยง  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง               
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) และระดับความเสี่ยง                 
โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได ้
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  
๒ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
๑ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน   
๒ น้อยมาก ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม  
๔ มาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  
๕ มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

 
ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ า ๑ – ๓  คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔ – ๙  คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการควบคุม  

ระดับความเสี่ยงสูง ๑๐ – ๑๖  คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ๑๗ – ๒๕ คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ 
หยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

 
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
เทศบาลต าบลโนนสูง  ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ที่พบว่า มีความความ
เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 

๑. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  เช่น การนาบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพื่อการส่วนตัว
หรือการน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย  เป็นต้น  ในบางครั้งคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนสูง  โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการ  ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา  เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการและบางครั้ง
อาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 
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๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  เนื่องจาก หากพบขั้นตอนการกระท าท่ีไม่โปร่งใส  หรือการ

กระท าผิด หรือละเว้น หรือประมาท  จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม  รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายใน
องค์กร และอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ  
ประกอบกับ จะมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  อาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลเสียหายแก่
องค์กรอย่างร้ายแรงและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 

๓. การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง
ของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็นการให้
ของก านัลที่มีเง่ือนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ 

 

๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment Plan for Conflict 
of Interest) 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ซับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ ล าดับ 
(๑) การน า
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว  
 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลบางคน อาจมีการ
สั่งใช้บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโนนสูง โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
และสั่งใช้ในเวลาราชการ 
ทาให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา 
เบียดบังเวลาการปฏิบัติ
ราชการและบางครั้งอาจมี
การนารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย  

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลา
การปฏิบัติราชการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเร่ือง
ของการน าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  

๕ ๔ ๒๐ ๑ 

(2) จัดซื้อจัด
จ้าง และการ
จัดหาพัสดุ  
 

การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหา
พัสดุที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน  

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสด ุให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ ์
วิธีปฏิบัต ิและดาเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA)  

๕ ๓ ๑๕ ๒ 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ซับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ ล าดับ 
(3) การรับ
ผลประโยชน์
หรือการรับ
สินบนหรือรับ
ของขวัญหรือ
รับของก านัล
จากร้านค้าที่
มีมูลค่าสูง  
 

ฝ่ายจัดหาพัสดุรับ
ของขวัญของรางวัลหรือ
ของก านัลจากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูงเพื่อหวังขาย
สินค้าในอนาคตอาจนา
ไปสู่การจัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดมา
ทดแทน  

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสด ุ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร  

๕ ๑ ๙ ๓ 

 
๒.๔ การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

๕      
๔     (๑) 
๓     (๒) 
๒      
๑     (๓) 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  
(๑) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  ล าดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)  
(๒) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  ล าดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน)  
(๓) การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง  

ล าดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)  
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๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลโนนสูงและการจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้  

ล าดับที ่๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก  (ระดับความเสี่ยงสูงมาก  = ๒๐ คะแนน) มีความส าคัญท่ีควรต้อง
รีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เก่ียวข้องพบว่า เนื่องจาก พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนสูงส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาใน
พ้ืนที่และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่กล้าปฏิเสธ  ผู้บริหารควรกากับดูแลและก าชับให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 

ล าดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  (ระดับความเสี่ยงสูง  = ๑๕ คะแนน) มีความส าคัญท่ีควรต้องรีบแก้ไข  
โดยศึกษาปัญหาที่เก่ียวข้องพบว่า  บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ  ขาดการศึกษาระเบียบ  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้
บังคับในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสาย
อาชีพ ผู้บริหารจึงควรการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

ล าดับที ่๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง  
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง  = ๕ คะแนน) มีความส าคัญท่ีควรต้องแก้ไข  โดยศึกษา
ปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของของรางวัลที่มีมูลค่าสูง  เพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนภายในองค์กร 

 
๓.๑  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่
ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น   

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน  

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร  และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่องค์กรปลอด
จากการทุจริต 

 

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาให้บางกิจกรรมยังมี

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม  
๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  
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๓. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ  หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร  หรือ

องค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
 

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อ

จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต  

๒. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

๓. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์  หรือแนวทางปฏิบัติ  ที่เก่ียวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น                    
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  โดยอาจก าหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหัวหน้าทุกสานัก/กอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 


