
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม(ผลประโยชนทับซอน) 

************************* 

  ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)กําหนดตัวชี้วัดการปองกัน
การทุจริตโดยใหสวนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  กําหนดมาตรการ
ปองกันการจัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงามมีความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  และเปนไปตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  จึง
กําหนดมาตรการในการปองกันการจัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม(ผลประโยชนทับ
ซอน)  ดังนี้ 

1. การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม   หมายถึง    สถานการณท่ีผูมี 
อํานาจตัดสนิใจอยูในสภาพสับสนระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  โดยมีแรงจูงใจในการตัดสิน
จากประโยชนสวนตน  สงผลใหเกิดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจของผูนั้น  ขาดอิสระ  ไมเปนกลาง  เบี่ยงเบน
ออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2. พฤติกรรมแบบใดท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 
2.1 การรับผลประโยชน เชน การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบ 

ตางๆ สงผลใหเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 
2.2 การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือหาประโยชนใหกับตนเอง  ครอบครัว  หรือพวกพอง 
2.3 การรับงานนอก เชน การเปนท่ีปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง  การใชเวลา/ 

ทรัพยสินชองราชการในการทํางานนอกท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จากหนวยงาน 
2.4 การเปดเผยขอมูลลับของราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน เชน เปดเผยคุณลักษณะ 

เฉพาะ(Specification)ในกรณีการจัดซ้ือ-จัดจางของหนวยงาน 
2.5 การนําทรัพยสินของราชการไปใชในงานหรือกิจการสวนตัว 
2.6 การใชอิทธิพลโดยตําแหนงหนาท่ี  เพ่ือเรียกรับผลตอบแทนจนสงผลใหเปนคุณหรือโทษ 

แกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 
2.7 การทํางานหลังออกจาตําแหนง เชน การใชประโยชนจากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมา 

เรียกรับผลประโยชน/ผลตอบแทนใหกับตนเองหรอืพวกพอง 
3. หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

3.1 ปกปองผลประโยชน เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและ 
นโยบายงานในขอบเขตหนาท่ี  พิจารณา  ความถูกผิดไปอยางเปนกลาง  ไมใหผลประโยชนสวนตน/ทัศนคติสวน
บุคคลมาแทรกแซง 

3.2 สนับสนุนความโปรงใส  การเปดโอกาส 
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4. แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

4.1 การระบุรูปแบบผลประโยชนทับซอนท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร/หนวยงาน   ระบุวาในการ 
ทํางานมีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน  องคกร/หนวยงาน  ตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับ
ซอนท่ีเปนไปได  เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น ใหเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวม  
จะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

4.2 พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม  กําหนดกลยุทธเพ่ือแกปญหา  องคประกอบในการจัดการ 
ผลประโยชนทับซอน  คือความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ี รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน  ดังนั้น 
กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการ  ตองแยกชัดเจนระหวางความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให
ผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถรูไดวา “เม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน  และเกิดข้ึนในแบบใด”เปดเผย
ผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธิท่ีใช 

4.3 ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนาระดับสูง  โดยสอบถามขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย   
ผูรับบริการขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการทํางานท่ีมีการพัฒนาไปตามระยะเวลา  
นอกจากนี้ยังควรมีการเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชน
ทับซอนโดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ  และการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี  การเปดเผยและรายงานขอสงสัย
เก่ียวกับการประพฤติมิชอบ  และการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของภาครัฐ  เปนรากฐานของความเปนธรรม 

4.4 สื่อสารใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  ผูรับบริการ  ผูสนับสนุนองคกรทราบถึงความมุงม่ันใน 
การจัดการผลประโยชนทับซอน  องคกรจะตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอนและพัฒนาวิธีปองกัน ไม
วาจะเปนเรื่องขอมูลภายในหรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน  และตองแจงแกองคกรภายนอกให
ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  และผลท่ีตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน การยกเลิก
สัญญา/การดําเนินการตามกฎหมาย 

4.5 มีการบังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ  สรางความเขาใจวา อะไรคือ 
ผลประโยชนทับซอน  ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร  ผูบริหารจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและ
พัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

5. รูปแบบผลประโยชนทับซอน 
รูปแบบท่ี 1 รับผลประโยชน คือการรับสนิบนหรือรับของขวัญ เชนการรับของขวัญหรือ 

ของกํานัลท่ีมีคาอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ี  การท่ีบริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานใน
ตางประเทศของผูบริหารและอาจรวมถึงครอบครัว  การท่ีหนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงานจาก
บริษัทธุรกิจท่ีติดตอกับหนวยงาน  เจาหนาท่ีของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

รูปแบบท่ี 2 การทําธุรกิจกับตนเอง คือการทําธุรกิจกับตนเอง  ไดแก  การเปดบริษัทหากิน 
ซอนบริษัทท่ีตนเองทํางาน  ตัวอยางเชน จัดซ้ือสินคาของทางราชการจากบริษัทตนเองหรือครอบครัว 

รูปแบบท่ี 3 การทํางานหลังเกษียณ คือ  การทํางานหลังเกษียณ หรือการไปทํางานใหผูอ่ืน 
หลังออกจากงานเดิม  โดยใชอิทธิพลและความรูในตําแหนงเดิมมาใชเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม ตัวอยาง เชน 
กอนเกษียณเปนผูบริหารระดับสูงของสวนราชการไปรับงานเปนท่ีปรึกษาบริษัทหนึ่ง และใชอิทธิพล/ความรูใน
ตําแหนงเดิมใชขมขูปดบังความผิดของบริษัท  หรือทําเพ่ือประโยชนของบริษัทท่ีตนรับเปนท่ีปรึกษา 
 
 
 
          / รูปแบบท่ี 4 ....... 
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รูปแบบท่ี 4 การทํางานพิเศษ คือการทํางานพิเศษ  เชนการใชเวลาราชการไปทํางานธุรกิจ 

สวนตัว/ขายสินคาออนไลน  การเปดบริษัทกินซอนบริษัทท่ีตนเองทํางาน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมา
ขายแขง 

รูปแบบท่ี 5 การใชขอมูลภายใน   คือ   การใชขอมูลภายในหนวยงาน ใชขอมูลลับของ 
ราชการ เชนรูวาราชการจะตัดถนนบริเวณไหน  รูราคากลางของการเวนคืนท่ีดิน  แลวรีบจัดการใหนายหนาไปชิง
ไปซ้ือท่ีดินดักหนาไวกอนและนํากลับมาเสนอขายราชการเพ่ือใหไดกําไรหรือสวนตางๆ  

รูปแบบท่ี 6 การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว คือการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ/นายจางเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน การใชรถราชการไปทําธุระสวนตัว  การนําวัสดุครุภัณฑหลวง
ไปใชสวนตัว  รับ/เรียกรับของขวัญจากผูมาติดตอราชการ  การนําอุปกรณไฟฟาสวนตัวมาใชไฟฟาของราชการเพ่ือ
ประโยชนสวนตน  การใชคอมพิวเตอรของราชการรับทํางานสวนตัว  เปนตน 

รูปแบบท่ี 7 การนําเสนอโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง 
คือ การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง เชน การนํางบประมาณแผนดิน
ดําเนินการจัดทําถนน  สะพาน  เสาไฟฟา  ตามเขตท่ีตนหาเสียง 

รูปแบบท่ี 8 การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง คือ 
การใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม หรือการใชตําแหนงหนาท่ี
การงานเรียกผลตอบแทนเพ่ือเครือญาติหรือพวกพอง 

รูปแบบท่ี 9 การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ หรือหนวยงานรัฐ  
คือ การท่ีบุคคลปฏิบัติหนาท่ีเอาผลประโยชนสวนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ  เพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง  และ
เปนการเสียประโยชนของทางราชการ หรือหนวยงานราชการสวนอ่ืนๆ เชนซ้ือขายตําแหนง  จายผลประโยชนเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาของตน  ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 

6. แนวทางปฏิบัติและการกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียง 
6.1 มาตรการปองกันกรณีการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด 

1) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ   
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ.2544 

- มาตรา103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 

2) องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ตองมีการกําหนดนโยบายการใหหรือรับ 
ของขวัญ  ของบุคลากรในสังกัด  มีการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม  
โดยแสดงเจตนารมณในการงดใหหรือรับของขวัญโดยชัดเจน  ดวยวิธีการตางๆ เชน  การประกาศเจตนารมณโดย
ผูบริหารและเผยแพรประชาสัมพันธ  ตามชองทางตาง ๆเพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอราชการกับหนวยงานรับทราบ
เจตนารมณดังกลาว  เปนการปองกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 
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3) ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชาทุกระดับ  ตองตระหนักและใหความสําคัญ  รวมท้ังกํากับ 

ดูแล ตรวจสอบติดตาม  มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําการใดๆ  ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

6.2 มาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสิน/เวลา  ของราชการ 
1) ฝายท่ีเก่ียวของควรจัดทําระเบียบ  หลักเกณฑ  แนวทางปฏิบัติคูมือเก่ียวกับการใช 

ทรัพยสินฯ และเผยแพรประขาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยางท่ัวถึง  เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการดําเนินการ
ท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนินการเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  สรางความ 
ตระหนักรูเพ่ือปรับทัศนคติ  ปรับเปลี่ยนแนวคิด  สรางฐานคิดในการแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชน
สวนรวม  ใหแกเจาหนาท่ีครอบคลุมทุกระดับ 

3) ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องการใช 
ทรัพยสินฯ ใหเปนไปเพ่ือประโยชนตอราชการ  รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูใตบังคับบัญชา  และ
สอดสองดูแล  มิใหเกิดกรณีดังกลาว  ท้ังนี้ หากพบวาผูใตบังคับบัญชามีการกระทํากรณีนี้  จะตองพิจารณา
ปรับปรุงแกไข  ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดตอราชการ 

6.3 มาตรการปองกันกรณีการใชอํานาจหนาท่ี/การใชดุลพินิจ  ฝายท่ีเก่ียวของตองจัดทํา 
หลักเกณฑ  แนวทางปฏิบัติ กรณีท่ีเปนประเด็นความเสี่ยงขององคกรเก่ียวกับการใชอํานาจหนาท่ี/การใชดุลพินิจ  
ของเจาหนาท่ีและเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยางท่ัวถึง  เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการ
ดําเนินการท่ีถูกตอง และเปนมาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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                            (นายอินศร   บุญสาง) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 


