
 

 

          มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

ความเป็นมา            
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม ตามความในมาตรา  100                       
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์
ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสถานะ  
เอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม                   
ท่ีมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ  
ในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น          
  ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการท่ีบุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี                  
ของรัฐ(ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)                   
ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าท่ีหรือได้ปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ท่ีแยกออกมาจากการ 
ด าเนินการตามหน้าท่ีในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม      
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึงการท่ี  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติห้ ามไว้ และยังได้เข้าไป 
พิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ของรัฐ  
แต่เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของการ ด าเนินงานท่ีเป็น
กิจการส่วนรวมของรัฐ                            
รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   
  1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราว ในกิจการท่ีเป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์       
  2. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการ  
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าท่ี              
  3. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญต่อการก าหนด 
นโยบาย หรือการส่ังการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าท่ีและได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเอง ครอบครัว 
บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือ อาจจะส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  
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การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ            
  1. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะท่ีเข้ามามีส่วนได้เสียใน 
สัญญาต่างๆท่ีได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ          
  2. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว    
  3. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการฯนั้น ไปลงในพื้นท่ีของตน 
เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการฝ่าฝืน จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การกระท าต่างๆของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและคู่สมรสท่ีจะต้องห้ามกระท า
หรือห้าม ด าเนินกิจการ ตามท่ีมาตรา 100 ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบ
กับ บรรดาความผิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย                      
กฎหมายที่เก่ียวข้อง           
  1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา 100                    
ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีได้ท าไว้กับ 
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้                   
ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติ ห้ามการ
เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน 
ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการด าเนินกิจการ ในภายหลัง                  
อันเป็นเวลาท่ีต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติ ห้ามการด าเนิน
กิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะเดียวกันกับท่ีได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ ด าเนินกิจการไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้     
  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี    
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ท่ีเข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ                  
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ…ฯลฯ         
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ง สัมปทานจากรัฐ.. .ฯลฯ หรือเข้าเป็น คู่สัญญากับรัฐ. . .ฯลฯ                        
อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว        
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี   
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
  *ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     
  มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็น ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ี 
จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีได้รับ อนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        
  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชนจ ากัด
มอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า ร่วมทุน  
  มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม        
  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
  2. ประมวลกฎหมายอาญา         
  มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์  
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาท                
ถึงสองหมื่นบาท             
  3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.        
  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                    
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓                    
มีผล บังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓         
  ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้      
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ  วัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม          
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา เดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม   
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่      
  (๑) การลดราคา           
  (๒) การรับความบันเทิง          
  (๓) การรับบริการ  
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(๔) การรับการฝึกอบรม          
  (๕) ส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน         
  ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจาก  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้          
  - ตามกฎหมาย           
  - กฎ            
  - ข้อบังคับ           
  ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยา ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้          
  ข้อ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม ฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่                  
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท          
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป  
  ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ      
  - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว         
  - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ จ าเป็นท่ี
จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  รายงาน
รายละเอียดข้อ เ ท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ ดังก ล่าว ให้ ผู้บัง คับบัญชาทราบโดย เร็ ว                             
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น  
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด                  
โดยทันที             
  ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า 
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕            
  - เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้  นั้นสังกัด                 
โดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมและสมควรท่ีจะให้ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่       
  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น สิทธิของ
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว         
  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้     
  (๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า         
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  (๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งต้ังถอดถอน    
  (๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ     
  (๔) ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  (๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว.สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธ านสภา                        
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพื่อด าเนินการวินิจฉัยและมีค าส่ัง       
  ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง 
๒ ปี ด้วย             
  4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 
รู้เห็น ยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนด าเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด                                     
การวิเคราะห์ความเสี่ยง            
  1. เจ้าหน้าท่ีรัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์
ท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม        
  2. เจ้าหน้าท่ีรัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับเงิน ส่ิงของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต  
  4. เจ้าหน้าท่ีรัฐประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ  
ผลประโยชน์ได้             
  5. เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อท่ีดิน  
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้แก่ราชการในราคาสูงขึ้น        
  6. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรก  
ซ้อน โดยการใช้ต าแหน่งหน้าท่ี/อิทธิพลทางการเมือง กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง
และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะ                            
มาตรการป้องกัน            
  1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลต าบลจานแสนไชย ให้ท่ัวถึงและครอบคลุมท้ัง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ  มอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์          
  2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ๆ    
  3. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การทุจริต ความเส่ียงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ ปัจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน         
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4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอด
ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต      
  5. จัดประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลเป็นประจ า                
ทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน     
  6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความต้องการ 
ของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่เป็นการเอื้อ 
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง            
  7. จัดประชุมช้ีแจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน                      
ใน การลงพื้นท่ีพบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  

 

 

 

     (นายสุมล เง็กล้ี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง   

                       4 มกราคม 2562 


