
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เร่ือง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
........................................................... 

 ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐ ,  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ , พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 
๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร
และควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองควำมต้องกำรพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบรำชกำร ประกอบกับ ตำมที่เทศบำลต ำบลศรีธำตุได้จัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริต ๔ ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ และได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ของเทศบำลต ำบลศรี
ธำตุ เป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔  นั้น  

เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ พร้อมกับกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบำลต ำบลศรีธำตุ จึงได้ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือก ำหนดเป็นนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำล ฯ ให้
มีมำตรฐำนและยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติภำยในเทศบำลต ำบลศรีธำตุ   เป็นไปตำมเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต ตำม 
แนวนโยบำยของผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ  ในด้ำนควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดโอกำส ให้
ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลในทุกระดับ ดังนี้  

 ๑. ก ำหนดให้คณะผู้บริหำร ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรเทศบำล อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ  
บุคคลภำยนอกทรำบ  

  ๒. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรประพฤติตนเป็น แบบอย่ำงที่
ดีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงกำรสอดส่องดูแลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ ผู้ใต้บังคับบัญชำ  

  ๓. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงกำรสอดส่องและร่วมกัน  ป้องกัน กำร
กระท ำที่เข้ำข่ำยกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย  เพิกเฉยต่อกำร
กระท ำที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ  

  ๔. ก ำหนดจรรยำบรรณของบุคลำกรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  

   ๔.๑ กำรไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

   ๔.๒ กำรไม่อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น  



-๒- 

 

   ๔.๓ กำรไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ ผลประโยชน์อ่ืนใด 
ในกำรปฏิบัติงำนหรือเกี่ยวข้องกับงำนของหน่วยงำน  

   ๔.๔ กำรไม่น ำข้อมูลควำมลับของหน่วยงำน ไปแสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ พวกพ้อง
และครอบครัว  

   ๔.๕ กำรไม่น ำเงิน บุคลำกร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงำนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น  

   ๔.๖ กำรไม่ใช้เวลำงำน ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตน  

   ๔.๗ กำรไม่รับงำนและปฏิบัติงำนภำยนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงำน  ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรปฏิบัติงำนชั่วครำวหรือถำวร เว้นแต่จะได้รับกำรอนุญำตเป็นกำรเฉพำะจำกผู้บริหำร  

   ๔.๘ กำรไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรให้คุณให้โทษ กำรพิจำรณำ
ตัดสิน/อนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเป็นเหตุในกำรเลือกปฏิบัติ  

  ๕. ก ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพ่ือ หลีกเลี่ยงกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจำรณำถึงนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ และกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

  ๖. ก ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กองคลัง  กองวิชำกำรและแผนงำน  เป็นหน่วยงำนหลัก จัดอบรม
และสร้ำงช่องทำงกำรรับรู้แก่บุคลำกรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก และควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๗. ก ำหนดให้ หน่วยงำนหลักตำมข้อ ๖ ที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงระบบกำรบริหำรและระบบสนับสนุนที่ส ำคัญของหน่วยงำน จัดท ำคู่มือและแนวทำง 
ปฏิบัติในกำรหลีกเลี่ยงและป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ๘. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำและอนุมัติโครงกำร หรือ 
รับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลงนำมในแบบฟอร์มรับรองกำรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้
เสนองำนและผู้เสนอรำคำในโครงกำรหรือกำรด ำเนินกำรนั้น ๆ หรือเปิดเผยควำมมีส่วนเกี่ยวข้องและกำร มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ทรำบล่วงหน้ำ ซึ่งต้องได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะ หรือได้รับอนุมัติในหลักกำรจำก  ผู้บริหำรก่อนจึงจะ
เข้ำร่วมกำรพิจำรณำอนุมัติและด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวได้  

  ๙. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและบุคลำกรคณะจัดท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่สงสัยว่ำตนเองหรือ ญำติที่มี
ควำมเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของหน่วยงำน เป็นประจ ำทุกปี และทุกครั้งที่พบ
รำยกำรตำมที่ระบุ โดยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผู้บังคับบัญชำ  

  ๑๐. ก ำหนดให้กำรรับบริจำคต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ และหัวหน้ำหน่วยงำน และกระท ำ
อย่ำงโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบริจำคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นกำรบริจำค ที่ท ำขึ้นเพ่ือ ปกปิดกำรให้
สินบน และให้มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  

  ๑๑. ก ำหนดให้มีช่องทำงเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงำนภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อมูลทำงลับแก่  ผู้ดูแล 
เกี่ยวกับกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๑๒. ก ำหนดให้มีกระบวนกำรให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหำรและบุคลำกรที่รำยงำน  ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
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  ๑๓. ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงปกครอง และทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสม  ต่อ
ผู้บริหำรและบุคลำกรซึ่งถูกตัดสินว่ำได้กระท ำควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐำนะตัวกำรหรือผู้สนับสนุน หรือมีกำรรับรองข้อมูลกำรมีส่วนได้ส่วนเสียอัน  เป็นเท็จ
รวมถึงกำรเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด หรือกำรรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจัดกำร ให้ถูกต้อง  

  ๑๔. ให้กำรสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รำงวัลแก่ผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต 
มีธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๑๕. ก ำหนดให้งำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจัดท ำรำยงำนประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำร จัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในเพ่ือพิจำรณำ อย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครั้ง  

  ๑๖. ก ำหนดให้หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจ ก่อให้เกิดกำร
ทุจริตและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เพ่ือลดและ
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์  ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๑๗. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนกำร ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

  ๑๘. ก ำหนดให้หน่วยตรวจสอบภำยใน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใน กำร
ตรวจสอบและควบคุมภำยใน รวมถึง กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน  กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำง น้อย ปี ละ ๑ ครั้ง 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่     ๘     เดือน ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          
(นำยไพศำล   อุปมะ) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 
 
 
 


