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คำนำ 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  
คู่มือส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดทำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปราม
และการสร้างเครือข่ายมุง่เน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ดำรงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
   

                 เทศบาลตำบลคำอาฮวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการ
ทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และหากเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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   การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมากและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การ
รับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง  
   ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างท่ีจะต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
   สำหรับประเทศไทยกำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบตัิตนของคนในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี สาระสำคัญท่ีมี
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
   2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
   4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
   5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 
 (พ.ศ.2560-2564) 
    7. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 4 ข้อ 10 กำหนดหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย ว่า “...มีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหน้าที่ของรัฐ หมวดที่ 5 มาตรา ๖๓ ว่า “... รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้
มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้างให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกมีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม  

บทที่ 1 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) คืออะไร ? 
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ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ตำ่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้
ความสำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ 
รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการ
บริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามท่ีกำหนดเอาไว้ 

   วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป 
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มีย ุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่ โกง ” เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำนึก สร้างจิตสำนึกที่ตัว
บุคคลรับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคม
และสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกัน
การทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือ
ปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมา
ลงโทษได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำที่จะกระทำการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได้กำหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐทุกหน่วยงานนำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักใน
การกำหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลัก
แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมา  
ภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ 

   สภาปฏิบัติการปฏิรูปแห่งชาติวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” คติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดในยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธี คิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีพฤติกรรมไม่ ยอมรับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกัน ปราบรามการทุจริต 
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
   โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ( Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ( Strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้นการ
พัฒนาที่ สมดุลใน 4 มิติ มติที่หยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ ( HumanWisdom) ด้วย
การพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง แรง
บันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560- 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต ” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) กำหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่
ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิด
แบบ Digital Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เทศบาลตำบลคำอาฮวน  มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มี
การบริหารงานที่ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสำนึก ปรับฐานความคิด
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและ
ยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปราม กำหนดมาตรการลงโทษ
ผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และ
สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ จึงกล่าวได้ว่า ระบบการคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่สร้างปัญหา
ให้แก่สังคม คือ ระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน ให้ได้
อย่างชัดเจน โดยมักจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน นำประโยชน์ส่วนรวมมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เห็นแก่ ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสำคัญกว่า
ประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำคัญท่ีจะนำไปสู่การทุจริต 
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   ดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวน  จึงมีการปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัดให้เกิดภาวะที่
เรียกว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต ” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวก
พ้อง ฯลฯ ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักและหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึกและ
เสริมสร้างจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ 2 คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการและประพฤติตนของข้าราชการ 
    เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ 1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 2.ยึดมั่นและทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 5.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม 6.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 7.ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในคู่มือฉบับนี้“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน “ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขัดกัน ทั้งนี้ได้อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในบทต่อไป 
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   สำนักงาน ก.พ. ได้ให้นิยามคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล 
(ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผล 
กระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติ
หน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตต่อไป 
   สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 
ให้คำนิยามของ Conflict of interest หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ว่าหมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ 
หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ท่ีจะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 
อำนาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่อง 
นั้นๆ 
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และท่ีสำคัญ
คือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
   มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ 
   1. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   2. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3. ผลประโยชน์ขัดแย้ง 
 
 
 
 

บทที่ 2 

นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับการขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   - สถานการณ์ท่ีผู้มีอำนาจตัดสินใจอยู่ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมโดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้น 
ขาดอิสระไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
2. พฤติกรรมแบบใดที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.1. การรับผลประโยชน์ เชน่ การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ส่งผล 
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
  2.2. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
  2.3. การรับงานนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้เวลา/ ทรัพย์สิน ของ
ราชการในการทำงานนอกท่ีไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน 
   2.4. การเปิดเผยข้อมูลลับของราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ในกรณีการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน 
   2.5. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว 
  2.6. การใช้อิทธิพลโดยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม        
 
3. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3.1. ปกป้องผลประโยชน์ 
    เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบายงานในขอบเขตหน้าที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปอย่างเป็นกลาง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน/ทัศนคติส่วนบุคคลมาแทรกแซง 
   3.2. สนับสนุนความโปร่งใส 
     การเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและความพร้อมรับผิด เช่น การเปิดความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ การโยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3.3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    ฝ่ายบริหารต้องสร้างระบบและนโยบาย เจ้าหน้าที่จะต้องจัดการเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ รวมทั้งผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 
  3.4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน การสร้างวัฒนธรรม
แห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ เช่น การให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การมีมาตรฐานส่งเสริมความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่รวมไว้ในข้อกำหนดบทลงโทษที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่ต้องทำ
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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4. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.1. การระบุรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนที่มักเกิดข้ึนใน องค์กร/หน่วยงาน 
    - ระบุว่าในการทำงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - องค์กร/หน่วยงาน ต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น 
    - ให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วม จะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น
เจ้าของ และร่วมมือกับนโยบาย 
  4.2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์เพ่ือแก้ปัญหา 
     องค์ประกอบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ความตระหนัก ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 
    - ต้องแยกชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบ ขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร 
 และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า “เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และเกิดขึ้นใน
แบบใด” 
     - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ 
     - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
   4.3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าระดับสูง 
     - โดยสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับสภาพการทำงานที่มีการพัฒนาไปตามระยะเวลา นอกจากนี้ยังควรมีการเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการสื่อสารว่าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
และการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ และการ 
บริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความเป็นธรรม 
   4.4. สื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรทราบถึงความมุ่งม่ันในการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - การทำงานกับองค์กรภายนอก (ภาคธุรกิจ/NGO) องค์กรจะต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อนและพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ 
และตอ้งแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลที่ตามมา หากไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น การยกเลิกสัญญา / การดำเนินการตามกฎหมาย 
   4.5. มีการบังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
     - สร้างความเข้าใจว่า อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน  ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร 
รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตำแหน่งที่ต่างกัน เช่น การติดต่อ
การร่วมทำงานกับภาคเอกชน 
     - ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหารจะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยง และพัฒนาวิธีการป้องกัน
ปัญหา ที ่
จะเกิดขึ้น 
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   การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
       Analog           Digital 
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บทที่ 3 

กระบวนการทางความคิด (Mind Set) 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

นำรถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

  ใช้น้ำประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

 

นำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 

นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ทำงาน 

 

 

  ไม่ใช้น้ำประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

 ไม่นำรถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

 

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

 

 

ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตทีท่ำงาน 

 

 
ไม่นำวัสดุครุภณัฑ์หลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

 

 

ไม่รับของขวัญจากผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

 

 

รับของขวญัจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน  สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ 
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นำมาปะปนกัน ไม่นำสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหา
ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
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หลักการ 4 ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่
ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์  
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  
   2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการต่าง ๆ 
เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
   3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  
   4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผูบ้ริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
    - ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน  
    - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ     
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน  
    - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางที่
ผิด  
    - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
 
 
 

บทที่ 4 

หลักการการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
    - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม  
    - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
    - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
    - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่
จะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและภารกิจอ่ืน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเทศบาลตำบลคำอา
ฮวนจึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
   2. ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
   3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
   4. ห้ามนำบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
   5. ห้ามนำข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
   6. ห้ามทำงานพิเศษที่ดำเนินกิจการหรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   7. หลังเกษียณไม่น้อยกว่า 2 ปี ห้ามทำงาน ซึ่งมีสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจนั้นอาจขัดหรือ 
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ทางราชการ กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ 
สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของ 
สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยใช้ความรู้ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือ 
หาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
   8. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหาก 
พบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการกำชับ ป้องปราม เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
   9. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน คอยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในภารกิจอ่ืนว่ามีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ หากพบให้รายงานผู้บังคับบัญชา
โดยด่วน 
 
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน 
   สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศเรื่อง ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดมาตรการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต รับหรือให้สินบน โดย
ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
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   1. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎระเบียบ 
และข้อบังคับของสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้
ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
โดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนและให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งตามช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ 
   4. การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
ตามกฎหมายที่กำหนด 
   5. บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือ
รับสินบนจากบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
   6. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินภารกิจอ่ืน ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการทุกชนิด 
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   7. การดำเนินการใดๆ ตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนให้
ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้นี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเห็นควรกำหนดใน
ภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้ 

แนวทางดำเนินงาน 
   สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมี
จิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่
สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
   ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้หรือรับสินบน ถือเป็นการกระทำผิด ซึ่ง
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิด
กฎหมายด้วย 
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   การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คนอ่ืนๆ ก็ทำเช่นนี้ ทำไม
ฉันจะทำบ้างไมไ่ด้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทำงาน ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่
เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษ
บ้าง” 

“ผมรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วยมารยาทจึงไม่
กล้าปฏิเสธน้ำใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทำลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตัวเอง” 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆ
เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น
ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเร่ือง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับ
โอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่
คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ 
แม้ว่าฉันจะให้คำแนะนำก็ตาม” 

 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ
ถูกดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่มิชอบ 
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แผนการดำเนนิการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีแผนงานในการออกมาตรการคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือเวียน 
ซึ่งต้องมแีนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการเก่ียวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2. การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   3. การป้องกันการรับสินบน 
   4. การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
   5. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  - กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
ช่องทางการแจ้งข้อมูล 
  1. สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือโทร 0-4264-0159 
  2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
  4. เว็ปไซต์ http://khamahuan.go.th/หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใส -ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริต 
 


