
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน                 
ที่             พบ ๗๔๓๐๑/    วันที่   11 กุมภาพันธ์ 2563  
เร่ือง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อบต.บางจาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรียน  นายก (ปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน                
 เรื่องเดิม 

ตามท่ีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้ง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารในส่วนของ
การน าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT) การน าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน(OIT) และการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

 ข้อเท็จจริง 

  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ( OIT) ข้อ 042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ 

(1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 

(2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 

(3) มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียดต่างๆเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  

                   พร้อมทัง้น าไฟล์เอกสารไปติดตั้งไว้เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางหนา้ Website หลักของหน่วยงาน
เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยง URL ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมลนั้นๆในการตอบแบบส ารวจการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะต่อไป 

          ส าหรบัการรายงานผลการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้
อ านาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการด าเนินงาน 7.ประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร 8.การปรับปรุงการท างาน 9.การเปิดเผยข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนเตรียมการประเมินในรอบ
ปีงบประมาณถัดไปในการยกระดับคะแนนและคุณภาพของหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะ 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Website : http://www.bangchanphet.go.th  ต่อไป 

                                                                          
          ลงชื่อ............................................................  

          (นางสาวปิยดา อินทราพงษ์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 

http://www.bangchanphet.go.th/


 
 

 
 
ลงชื่อ..................................................                                 ลงชื่อ.................................................... 
 
          (นางทับทิม  แก้วชิงดวง)                                               (นางสาวลักขณา  เรืองทับ) 
            หัวหนา้ส านักปลดั                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  
   
 

                                                                                    

                                      ลงชื่อ.............................................................. 
     (นายเสถียร นิลทะสิน)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/กองคลัง -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1)ฝึกอบรมหรือประชุม  
พนักงานหน่วยงานเพื่อให้  
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์  
ทับซ้อน/จัดท าคู่มือฯ 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(3)ให้ความรู้เรื่องการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ  
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(4)การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/กองคลัง -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

5)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่  ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง  ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการ  ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง  
ประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติ  
หน้าท่ีและมีการจัดท าประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

6)การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมท่ี  จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

7)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมใน การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชน รับทราบ 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

8)มีการมอบหมายงาน  การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับ คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการท างาน  
(2)ผู้บริหารเน้นย้ าในท่ีประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมินเพื่อเพิ่มความ
ตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/กองคลัง 
/กองช่าง 

-รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ในการด าเนินการติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ให้ความรู้เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

โดย อาจารย์ อาคเนย์ กายสอน 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
 

  
 

 
 
 



 
นายก อบต.บางจาน มอบหมายงานการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามระดับคุณภาพของงานโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
วันที่ 15 มกราคม 2563 

 

 
 
 

    
 
 

 
 
 

 



 

คู่มือ 
การป้องกนัการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 

 
ค านิยามและแนวคดิเกีย่วกบัการขัดกนั ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม  

ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ค าวา่ Conflict of Interests มีการใชค้  าในภาษาไทยไวห้ลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” “ผลประโยชน์ขดักนั ” 

“ผลประโยชน์ขดัแยง้” หรือ “ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม” ถอ้ยค าเหล่าน้ีถือเป็น
รูปแบบหน่ึงของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อนัเป็นการกระท า  ท่ีขดัต่อหลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี(Good Governance) โดยทัว่ไปเร่ือง ผลประโยชน์ทบัซอ้น จึงหมายถึงความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อ การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
มีผลประโยชน์ส่วนตนอยูแ่ละได ้ใชอิ้ทธิพลตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตวั โดยก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อผลประโยชน ์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากดัวา่จะอยูเ่ฉพาะในรูปของตวัเงินหรือทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์ อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์น  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (conflict of interests)  
ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือการขดักนัของผลประโยชน์ ( conflict of interests) คือ สถานการณ์  ท่ีบุคคลผูด้  ารง

ต าแหน่งอนัเป็นท่ีไวว้างใจ (เช่น นกัการเมือง ผูบ้ริหาร ทนายความ หรือผูอ้  านวยการของ  บริษทัเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิด
ความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ทางวชิาชีพ  (professional interests) อนัส่งผลใหเ้กิดปัญหาท่ี
เขาไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นกลาง/ไม่ล าเอียง  ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึน อาจส่งผลใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจท่ีมี
ต่อบุคคลผูน้ั้นวา่เขาจะสามารถปฏิบติังานตาม ต าแหน่งใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดม้ากนอ้ยเพียงใด ภาษาไทย
ใชอ้ยู ่3 อยา่ง คือ  

๑. ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
๓. ผลประโยชน์ขดักนั ความขดัแยง้ (Conflict) สถานการณ์ท่ีขดักนั ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อนัเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไม่

สามารถตดัสินใจกระท า  อยา่งใดอยา่งหน่ึง ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ลงรอยกนัในเร่ืองความคิด แนวทางปฏิบติั
หรือ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บโดยเห็นวา่มีคุณค่าท่ีจะสนองตอบความ
ตอ้งการของตนเองหรือของ  กลุ่มท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจใหค้นเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความ
ตอ้งการทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ  
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเก่ียวกบัเงิน ( pecuniary) ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงเงินทองเท่านั้น แต่  ยงัเก่ียวกบัการ

เพ่ิมพนูประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น ท่ีดิน หุน้ ต าแหน่งท่ีรับงานจาก หน่วยงาน รวมถึงการไดม้าซ่ึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงิน เช่น สมัปทาน ส่วนลด ของขวญั หรือของท่ี แสดงน ้ าใจไมตรีอ่ืนๆ  



๒. ผลประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน (non-pecuniary) เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สงัคม วฒันธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการศึกษา สมาคม ลทัธิแนวคิด มกัอยูใ่น รูปความ  ล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั และมี
ขอ้สงัเกตวา่แมแ้ต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตวัก็จดัอยู ่ในประเภทน้ี  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  
ส่ิงใดก็ตามท่ีใหป้ระโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสงัคม ผลประโยชน์สาธารณะยงัหมายถึง  หลกัประโยชน์ต่อ

มวลสมาชิกในสงัคม  
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น  ปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นเกิดจากการพฒันาการทางการเมืองไทยเปล่ียนไป 

จากเดิมท่ี  นกัการเมืองและนกัธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกนั กล่าวคือในอดีต นกัธุรกิจตอ้งพ่ึงพิงนกัการเมือง เพ่ือให้  
นกัการเมืองช่วยเหลือสนบัสนุนธุรกิจของตน ซ่ึงในบางคร้ังส่ิงท่ีนกัธุรกิจตอ้งการนั้น มิไดรั้บการตอบสนองจาก  นกัการเมือง
ทุกคร้ังเสมอไป นกัธุรกิจก็ตอ้งจ่ายเงินจ านวนมากแก่นกัการเมืองในปัจจุบนั นกัธุรกิจจึงใชว้ธีิการเขา้  มาเล่นการเมืองเอง 
เพ่ือใหต้นเองสามารถเขา้มาเป็นผูก้  าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑต์่างๆ ในสงัคมได ้และท่ี  ส าคญัคือท าใหข้า้ราชการต่างๆ 
ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่  

ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interests)  
องคก์รสากล หรือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามความหมายวา่ 

เป็นความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทบัซอ้น มี ๓ ประเภท คือ  
1. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน และ สาธารณะเกิดข้ึน  
2. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีคนเห็น วา่ มีแต่จริงๆ อาจไม่มี

ก็ไดถ้า้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทน้ีอยา่งขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซ่ึงผลเสียไม่  นอ้ยกวา่การจดัการผลประโยชน์
ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง ขอ้น้ีแสดงวา่เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงแต่ จะตอ้งประพฤติตนอยา่งมี จริยธรรมเท่านั้น แต่ตอ้งท าใหค้นอ่ืนๆ รับรู้
และเห็นดว้ยวา่ไม่ไดรั้บประโยชน์เช่นนั้นจริง  

3. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเป็นไปได้  (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบนัอาจจะ ทบั  ซอ้นกบั
ผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

รูปแบบของผลประโยชน์ทบัซ้อน 9 รูปแบบ  
1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวญัจากบริษทัธุรกิจใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม  การสนบัสนุนค่า

เดินทางใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีไปประชุมทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงิน  บริจาคสร้างส านกังานจาก
ธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้ของหน่วยงาน หรือแมก้ระทัง่ในการใชง้บประมาณของรัฐเพ่ือจดัซ้ือ จดัจา้งแลว้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บของแถม หรือ
ประโยชน์อ่ืนตอบแทน เป็นตน้  

2) การท าธุรกิจกบัตนเอง หรือเป็นคู่สญัญา หมายถึง สถานการณ์ท่ีผูด้  ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ี
ท ากบัหน่วยงานท่ีตนสงักดั ตวัอยา่งเช่น การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีท าใหห้น่วยงานท าสญัญาซ้ือสินคา้จากบริษทัของตนเอง หรือจา้ง
บริษทัของตนเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดินของตนเองในการจดัสร้าง ส านกังาน สถานการณ์เช่นน้ีเกิดบทบาทท่ีขดัแยง้ เช่น เป็น
ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในเวลาเดียวกนั  

3) การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีหรือหลงัเกษียณ หมายถึง การท่ีบุคคลลาออกจาก  หน่วยงานของรัฐ 
และไปท างานในบริษทัเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีของ  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษทั โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  



4) การท างานพิเศษ ในรูปแบบน้ีมีไดห้ลายลกัษณะ เช่น ผูด้  ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษทั  ด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็นการ
แข่งขนักบัหน่วยงานหรือองคก์ารสาธารณะท่ีตนสงักดัหรือการรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการ  โดยอาศยัต าแหน่งในราชการ
สร้างความน่าเช่ือถือวา่โครงการของผูว้า่จา้งจะไม่มีปัญหาติดขดัในการพิจารณา จาก หน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสงักดัอยู ่ 

5) การรู้ขอ้มูลภายใน หมายถึง สถานการณ์ท่ีผูด้  ารงต าแหน่งสาธารณะใชป้ระโยชน์จากการรู้  ขอ้มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบวา่มีการตดัถนนผา่นบริเวณใด ก็จะเขา้ไปซ้ือท่ีดินนั้นในนามของ  ภรรยา หรือทราบวา่จะมีการ
ซ้ือขายท่ีดินเพ่ือทาโครงการของรัฐก็จะเขา้ไปซ้ือท่ีดินนั้นเพ่ือเก็งกาไรและขายใหก้บั รัฐในราคาท่ีสูงข้ึน  

6) การใชท้รัพยสิ์นของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตวั เช่น การน าเคร่ืองใชส้ านกังานต่าง ๆ  กลบัไปใชท่ี้บา้น 
การน ารถยนตร์าชการไปใชใ้นงานส่วนตวั  

7) การน าโครงการของรัฐลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมติั  โครงการไปลง
พ้ืนท่ีหรือบา้นเกิดของตนเอง หรือการใชง้บประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง  

8) การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพอ้ง ( Nepotism) หรืออาจจะ  เรียกวา่ ระบบ
อุปถมัภพิ์เศษ เช่น การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ใชอิ้ทธิพลหรือใชอ้ านาจหนา้ท่ีท าใหห้น่วยงานของตนเขา้  ท าสญัญากบับริษทัของพ่ี
นอ้งของตน  

9) การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน เพ่ือให้  เกิดประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีข่มขู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหห้ยดุท าการ ตรวจสอบบริษทัของเครือญาติ
ของตน 

แนวทางปฏิบัตเิพือ่ควบคุมและป้องกนัหรือลดความเส่ียงเกีย่วกบัการขัดกนั  

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 
1. การใหส้ตัยาบนั “การบริหารราชการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม ” การใหส้ตัยาบนั

ของผูบ้ริหาร ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการบริหาร  ราชการตามบทบาทภารกิจหนา้ท่ีรับผิดชอบให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562  

2. ประกาศส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการป้องกนัการทุจริต และการรับสินบน  ส านกังาน
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ไดมี้ประกาศ เร่ือง มาตรการป้องกนัการทุจริตและการรับสินบน โดยใหข้า้ราชการและบุคลากรทุก
ประเภทในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งดว้ยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดเวลา  

2.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต หรือการเรียกรับสินบน  โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการ  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3 การรับทรัพยสิ์นหรือรับประโยชน์อ่ืนใด จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือกฎ ขอ้บงัคบั ท่ี  ออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐรับได ้หรือเป็นการรับโดย  ธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑแ์ละจานวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

2.4 ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุน ส่งเสริม ใหข้า้ราชการและ  บุคลากรในสงักดัเห็น
ความส าคญัและมีจิตสานึกในการต่อตา้นการทุจริต 

 



ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายผลประโยชน์ทบัซอ้น ช่องทางการร้องเรียน  

1. ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยย์ติุธรรมชุมชนต าบลบางจาน 
2. เวบ็ไซตw์ww.bangchanphet.go.th หวัขอ้ “รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข”์  
3. ไปรษณียป์กติ (จดหมาย/เอกสาร)  
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) abtbaggan@gmail.com  
5. โทรศพัท ์032-770005 /โทรสาร 032-770005 ต่อ 15  
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