
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

********************************************** 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ทั้งนี้ ได้ 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานชองรัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย 
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง ได้
ก าหนดตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ ในเรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต หัวข้อ 0๔๗ มาตรการป้องกัน การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานชองหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็นจึงประกาศมาตรการป้องกัน การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค านึงถึงความส าเร็จ ของ
งานเป็นส าคัญและจะต้องไม่เห็นผลประโยชน์ของตนหรือบ าเหน็จรางวัลเป็นสิ่งส าคัญมากกว่า ผลประโยชน์
ชองส่วนรวมหรือของชาติ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น เรื่อง มาตรการ ป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วน รวม” หมายถึง 

สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือการ 
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมี 
ผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้น และเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งชอง ตน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าของส่วนรวม 

“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ือ 
อัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือ
เพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปใน การ
ได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้ 
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จา่ยในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้เป็น บัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาหรืออาจ 
ถือเอาไว้ได้ ข้อ ๓ แนวทางปฏิบัติการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

๑. ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็นประกาศการแสดง เจตจ านง
สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกทราบ 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและ 
ร่วมกันป้องกัน การกระท าที่เช้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ 
ละเลย เพิกเฉย ต่อการกระท าที่เช้าข่ายดังกล่าวตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

๔. ก าหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึง 
       ๔.๑ การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

                                        ๔.๒ การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือเรียกรับ หรือยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
                                        ๔.๓ การไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวช้องกับงานชองหน่วยงาน 
                                        ๔.๔ การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
ประโยชน์ชองพวกพ้องหรือครอบครัว 
                                        ๔.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ชองหน่วยงานไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
                                        ๔.๖ การไมใ่ช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
                                         ๔.๗ การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ชัดแย้ง
กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร 
                                         ๔.๘ การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้ คุณ
ให้โทษ การพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือก ปฏิบัติ 

5. ก าหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และกระท า 
อย่างโปร่งใส โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ือปกปิด การ
ให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง 

๖. ก าหนดให้มีซ่องทางเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ 
กระท าท่ีเขา้ข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกับผู้บริหารได้ 

๗. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความ 
เหมาะสมกับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง  
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ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมี 
ส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิด แต่
ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 

๘. ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือลดหรือป้องกันหรือให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๙. ก าหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยจัดท ารายงานประเมินความเสี่ยง และ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ  วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 

            (นางจันทร์ฉาย  วงศ์แก่นจันทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 


