
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง มาตรการต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  

เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

___________________ 
 

  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยถือเป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดความเป็นรูปธรรม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของ 
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยมีแนวนโยบาย ดังนี้ 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อพฤติกรรมอัน 
เป็นประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และไม่เบียดบังทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหา 
ประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ของทางราชการ 

4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการเพ่ือรับ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการให้โดยจรรยา
หรือเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม 

5. บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งาน 
ราชการ 

6. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ หรือข้อมูล 
ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปเพ่ือการอ่ืนอันมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 
แนวทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

ตามนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********************** 

 
1. หลักการ 
  การมผีลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม 
จนน าไปสู่การกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests :COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทางทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด        
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม การสร้างจิตส านึก และเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมในการท างานโดยยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
ส าคัญ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ตามนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
2. ค านิยาม 
 
ล าดับ ข้อความ ความหมาย 

1 ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความ
ขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

2 ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเอง
เกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา มีพฤติกรรมต่างๆ 
เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 

3 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์
สาธารณะ(Public interest) 

สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกในสังคม 
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ล าดับ ข้อความ ความหมาย 

4 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interests) 

ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล่าวคือเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วน
ตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

5 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
3. ขอบเขตการใช้บังคับ 
  แนวทางปฏิบัติองคการบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตามนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 

  4.1 ผู้บริหาร 
  1) สร้างและรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนโยบาย กระบวนงาน ข้อตกลง และการฝึกอบรมต่างๆ ที่
สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง 
  2) แสดงภาวะความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติและให้ความชัดเจนกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4) ก าหนดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ 
 

  4.2 ผู้บังคับบัญชา 
          1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 

  2) ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) จัดให้มีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  
  

4.3 ผู้ปฏิบัติ 
          1) ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

  2) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
  3) สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศการท างานที่มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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5. แนวทางปฏิบัติ 
5.1 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินทาง 

ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่ใช่ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เสียหายหรือเสียประโยชน์ 
เช่น 
  - การใช้วัสดุหรหือเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ ในเรื่องอ่ืนที่มิใช่งานราชการหรือน ากลับไปใช้เป็นการ
ส่วนตัว เช่น ซอง กระดาษ สก๊อตเทป ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
  - การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตัว 
  - การที่ผูม้ีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขาย และน าเงินมาใช้จ่ายส่วนตน ท าให้
ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 
 

5.2 การอาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
จะต้องไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือพวกพ้อง โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ของตน เช่น 
  - การอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้บริษัทของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวหรือผู้อ่ืน 
ได้รับงานโครงการจากหน่วยงาน 
  - การรับเครือญาติเข้าท างานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
  - การใช้สถานที่จัดฝึกอบรมเดิมบ่อยครั้ง 
 

5.3 การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด  
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่รับสินบน ของขวัญ ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์อื่นใดที่  
เกินความเหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
เช่น 
  - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทชนะการประมูลได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ของ
หน่วยงาน 
  - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาและได้รับการ
ตอบแทนในลักษณะความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 
  - การดูงานต่างประเทศกับบริษัทเอกชนที่ได้ชนะการประมูลรับงานโครงการต่างๆ  

- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยอ้างว่าจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
 

5.4 การใช้เวลาปฏิบัติราชการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อม จะต้องไม่ใช้เวลาราชการในการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานในอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจากหนว่ยงาน เช่น 

- การท างานที่ได้รับมอบหมายไม่เต็มที่ แต่ใช้เวลาราชการในการท างานพิเศษอ่ืนๆ 
 

5.5 การใช้ข้อมูลความลับของทางราชการเพื่อการอื่นอันมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น 
  - การที่เจ้าหน้าที่ที่จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนให้ได้เปรียบในการประมูล เพ่ือรับสิ่ง
ตอบแทนทีเ่ป็นประโยชน์ในรูปเงินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การน าข้อมูลของหน่วยงานไปขายให้บริษัทที่จะเข้ารับงานประมูล 
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6. การฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ 

  6.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ อาจถูกด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้อง 

  6.2 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยืดถือและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้อย่าง
เคร่งครัด 

  6.3 กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้ ให้รายงาน
พฤติกรรมพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไปยังงานทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

7. การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จะจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแนวทาง
ปฏิบัตินี้เป็นประจ าทุกปีและจัดให้มีการรทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งหรือตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


