
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนบุคคล  กบัประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 

 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

 



สารบัญ 
                                              หน้า 

๑.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
     กับประโยชน์ส่วนรวม   

๒.  หลักการปูองกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

๓.  แนวทางการปฏิบัติเพื่อปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
     ส่วนของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่    

๔.  ขั้นตอนการดําเนินการกรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่นําไปสู่การขัดกัน 
     ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

๕.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
     ส่วนรวม      
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คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 

 

๑.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วยบุคคล  กับประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๑.๑  ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of interest) 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์  (Conflict of interest)  คือ  
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ  (เช่น  ทนายความ  นักการเมือง  ผู้บริหารหรือ
ผู้อํานวยการของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ)  เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ  (professional  interest)  อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นกลาง/ไม่ลําเอียง  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่า
เขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

Conflict of interest  ในภาษาไทยให้ความหมายไว้  ๓  ประการ  คือ 
๑.  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.  ผลประโยชน์ขัดกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ความหมายของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  หมายถึง    สถานการณ์

หรือการกระทําของบุคคล  (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์

ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น  การกระทํา

ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา  หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่

เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้อง

คํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์

ของตนเองหรือพวกพ้อง) 

  แนวคิดทางวิชาการให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  ๑.  ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานหรืองค์การหรือต่อส่วนรวม  แต่ดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง  
ครอบครัวและพวกพ้อง 
  ๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ งในหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา  องค์กรพัฒนาเอกชน  และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบาย
ของชาติ  หน่วยงานราชการและองค์กรในระดับท้องถิ่น  ดังนั้น  ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหาย
ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท  และในบางกรณีความเสียหายมิได้ปรากฏออกมาในรูปของวัตถุ
แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 
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  ๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จํากัดเฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือดําเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย  เช่น  
การที่บุคคลดํารงตําแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงานอันก่อให้เกิดการทําบทบาทที่ขัดแย้งกัน  และมีการใช้
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
  ๔.  “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”  และ  “การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย”  (Policy Corruption)  
ต่างก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน  เนื่องจากทั้งสองรูปแบบต่างเป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่สําหรับ
มุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
 ๑.๒  ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 

ประกอบด้วย  รูปแบบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  การรับผลประโยชน์หรือของขวัญ  คือการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม  ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ  เช่น       
การลดราคาของที่ซื้อ  การเลี้ยงอาหารอย่างฟุุมเฟือย  ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
  ๒.  การหาผลประโยชน์ส่วนตน  หรือการใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น 
  ๓.  ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งที่ส่งผลเป็นคุณแก่ฝุาย
ใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔.  การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  ๕.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  เป็นการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
  ๖.  การทํางานพิเศษ  หรือการเป็นที่ปรึกษาและจ้างงานให้แก่ตนเอง  และรวมถึงการใช้เวลา
และเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกของตนหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงาน 
  ๗.  การทํากิจการหลังจากพ้นจากตําแหน่งหน้าที่  ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์จาก
หน่วยงานเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่ 
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๒.  หลักการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 เทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ได้จัดทําคู่มือปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปูองกันมิให้มีการประพฤติปฏิบัติในการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
สําหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่  จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเหมือง
ใหม่ที่จะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต และจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือเป็นเครื่องมือแสดงเจตจํานงทางการของเมืองของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยใน
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ให้
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒.๑  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑.  การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือนําคู่มือมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลเหมือง
ใหม ่
  ๒.  การจัดประชุม/สัมมนา  หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เป็นความเสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ตลอดจนสอดแทรกหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่มีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.  การทบทวนปรับปรุงกระบวนงานหรือระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  โดยให้บุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงขั้นตอน  แนวทางการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงกฎ  ระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติ  ตลอดจนลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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๓.  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 ๓.๑  ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กรณีการรับสินบน 
        ๓.๑.๑  เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ได้ยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ในหัวข้อดังนี้ 
   ข้อ  ๓  ในประกาศนี้  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  
หมายความว่า  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
   ญาติ  หมายความว่า  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน  ลุง  ปูา  น้า  อา  คู่สมรส  บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรม  หรือผู้รับบุตร
บุญธรรม 
   ประโยชน์อ่ืนใด  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  การรับความ
บันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
   ข้อ  ๔  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจาก
บุคคลภายนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ  ข้อบังคับ  ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาตามที่
กําหนดไว้ 
   ข้อ  ๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป 
    (๒)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
    (๓)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 
   ข้อ  ๖  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ  ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น
ของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท  ไม่ว่าจะระบุของส่วนตัวหรือไม่  แต่มีเหตุผลความ
จําเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่รับของรัฐผู้     
นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว  หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
นั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
สังกัดโดยทันท ี
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   ข้อ  ๗  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือมีราคา
หรือมูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๕  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
กอง/งาน โดยทันทีที่สามารถกระทําได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีไม่สามารถคืนให้ได้  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นลงมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่สังกัดอยู่  เมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
   ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์ไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ากอง/งาน  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป ได้แก่ ปลัดเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี หรือ
รายงานต่อผู้มีอํานาจตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ  ๘  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้  ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 ๓.๑.๒  เทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ได้ยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๔  ในหัวข้อดังนี้ 
  ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  ของขวัญ  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่
กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี  และให้หมายความถึง  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล  ให้โดย
เสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน้ําใจ  การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน  หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจน
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า
จะให้เป็นบัตร  ตั๋ว  หรือหลักฐานอื่นใด  การชําระเงินให้ล่วงหน้า  หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  ปกติประเพณีนิยม  หมายความว่า  เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน  และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความ
เสียใจ  หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  หน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุก
ระดับท้ังในราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้บังคับบัญชา  ให้หมายความรวมถึง  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการ
ภายในหน่วยงานของรัฐ  และผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชา
หรือกํากับดูแล 
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  บุคคลในครอบครัว  หมายความว่า  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน 
  ข้อ  ๕  เจ้าหน้าที่จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
  การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้  สําหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
  ข้อ  ๖  ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้  เว้นแต่เป็นการรับตามข้อ  ๕ 
  ข้อ  ๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมิได้  ถ้ามิใช่เป็นการรับองขวัญตามข้อ  ๘ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่  ผู้มาติดต่องาน
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
  ๒.  ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ  เช่น  การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการได้รับสัมปทาน  เป็นต้น 
  ๓.  ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม  หรือกํากับดูแล 
  ๔.  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ข้อ  ๘  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม  และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด
ไว้  สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   
 ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีความรู้  ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑.  การจัดทําคู่มือปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ 
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  ๒.  มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลตําบลเหมืองใหม่มีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล
เหมืองใหม่อย่างเคร่งครัด  พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔.  จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ที่เป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๕.  มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ให้กับประชาชนทราบ 
  ๖.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  โดยประกอบด้วยบุคคลภายนอกองค์กรและบุคคลภายในองค์กร  เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
  ๗.  จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนพฤติการณ์ของบุคลากรเทศบาลตําบลเหมืองใหม่
ที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินการกรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่น าไปสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 กรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่น าไปสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๑.  เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง  ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่  หาก
ส่วนรวมเสียประโยชน์บุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ควรหลีกเลี่ยง  เช่น  หากท่านเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด  ท่านควรถอนตัวออกจากการเป็น
คณะกรรมการ  หรืองดออกเสียงเนื่องจากการตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน  
แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดาท่านควรประกาศให้ทราบว่าท่านรู้ จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  เพ่ือ
แสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
 หากท่านพบเห็นคนใกล้ตัว/เจ้าหน้าที่ในสังกัด  ควรให้คําแนะนําด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ 
และผลหรือโทษของความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้งแนะนําวิธีการ
ปูองกันเพ่ือสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติงาน 
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 ๒.  เมื่อบุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  มีความสงสัยว่าบุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่
คนใดกระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 ๓.  เมื่อบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สงสัยว่าบุคลากรของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่กระทํา
การใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ให้ดําเนินการร้องเรียนต่อเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ 
 
๕.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๕.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐  (มาตรา  ๖๓)   
 มาตรา  ๖๓  รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้านหรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๕.๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (มาตรา  ๑๐๓) 
 มาตรา  ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํา นวนที่
คณะกรรมการ ปปช. กําหนด 
 บัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นตากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๐๓/๑  บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
 ๕.๓  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการท าความผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  พ.ศ. ..... 
 มาตรา  ๕  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  แต่การใช้ตําแหน่ง
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่มิให้ถือเป็นการกระทําตาม
มาตรานี้ 
 การกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 
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 ๑.  การกระทําที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่
บทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เว้นแต่ที่
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
 ๒.  การกําหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเอ้ือประโยชน์
เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน  คู่สมรส  บุตร  หรือบิดามารดามีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคล
ทั่วไปมีอยู่  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมี
ส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียปกติ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแล 
 ๓.  การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการ  การ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อํานาจหน้าที่โดยทุจริต 
 ๔.  การริเริ่ม  เสนอ  จัดทํา  หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต  หรือเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๕.  การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ  หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 
 มาตรา  ๗  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ  ของที่ระลึก  เงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย  แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม  เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ  
หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจํานวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ใน
ลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป  หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
 
 

วันที่ ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

              (นายเสวก   ภมร) 
      นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม ่

 
 
 
 
 


