มาตรการการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ ประจําป 2562
ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ความเปนมา
การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส ว นบุ ค คลและประโยชน ส ว นรวม ตามความในมาตรา 100
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลาวถึงประโยชนสวนบุคคล ประโยชน
สวนรวม และขอบเขตของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนี้
ประโยชนสวนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐในสถานะ
เอกชนไดทํา กิจ กรรมหรือไดการกระทําตางๆ เพื่ อประโยชน สว นตน ครอบครั ว ญาติ เพื่อนหรื อของกลุมในสังคม
ที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ เชนการประกอบอาชีพ การคา การลงทุน เพื่อหาประโยชนในทางการเงินหรือ
ในทางทรัพยสินตางๆ เปนตน
ประโยชน ส วนรวมหรื อประโยชนส าธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เปน เจาหนาที่
ของรั ฐ (ผู ดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อง ขา ราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ในหน ว ยงานของรัฐ )
ได ก ระทํ า การใดๆ ตามหน า ที่ ห รื อ ได ป ฏิ บั ติ ห น าที่ อั น เป น การดํา เนิ น การในอี กส ว นหนึ่ ง ที่ แ ยกออกมาจากการ
ดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมาย
เพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาผลประโยชนสวนรวม
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึงการที่
เจาหนาที่ของรัฐ ไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบตางๆตามที่กฎหมายบัญญัติหามไว และยังไดเขาไป
พิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชนของรัฐ
แตเมื่อเจาหนาที่ของรัฐพิจารณาไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝงหรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ หรือเขาไปเกี่ยวของในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ของการ ดําเนินงานที่เปน
กิจการสวนรวมของรัฐ
รูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
1. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราว ในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
2. การที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตางๆ เชน การรับของขวัญฯ และผลจากการ
รับทรัพยสินนั้น ไดสงผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หนาที่
3. การที่เจาหนาที่ของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซึ่งเปน ขอมูลที่มีความสําคัญตอการกําหนด
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาที่และไดใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว
บริวาร ญาติหรือพวกพอง และจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือ อาจจะสงผลใหการ
จัดซื้อจัดจางในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
2/การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานพิเศษตางๆ…
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การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานพิเศษตางๆ โดยใชเวลาในระหวางที่จะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ใหกับรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐ
1. การที่เจาหนาที่ของรัฐไดเขามาทําธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เขามามีสวนไดเสียใน
สัญญาตางๆที่ไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ
2. การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเปนเวลาตอเนื่องเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลว
3. การที่เจาหนาที่ของรัฐ ไดกําหนดโครงการสาธารณะและไดนําโครงการฯนั้น ไปลงในพื้นที่ของตน
เพื่อเอื้อประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการฝาฝน จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ การกระทําตางๆของเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสที่จะตองหามกระทํา
หรือหาม ดําเนินกิจการ ตามที่มาตรา 100 ไดกําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางอาญา ประกอบ
กับ บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต มาตรา 100
ได บั ญญั ติ ห า มเจ า หน า ที่ ของรั ฐ ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ หนว ยงานของรัฐ รวมถึ งการหามมีสว นไดเสี ย ในสัญ ญาที่ ไดทําไวกั บ
หน ว ยงานของรั ฐ และการห า มเป น หุ นส ว นหรือเปนผูถือหุน ในธุร กิจ ของเอกชน การหามรับ สัมปทานหรือคงถือไว
ซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออมรวมถึงการเปนผูถือหุน
หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญาในลักษณะดังกลาวและยังไดบัญญัติ หามการ
เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจของเอกชน เชน การท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ ของเอกชน
ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐนั้น และยังหามตลอดถึงการดําเนินกิจการ ในภายหลัง
อันเปนเวลาที่ตอเนื่องกันเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ มาแลวยังไมถึงสองป และไดบัญญัติ หามการดําเนิน
กิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิให ดําเนินกิจการไวดวย
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินคดี
(๒) เปนหุน สว นหรือผูถือหุนในหางหุนสว น หรือบริษัท ที่เขาไปเปนคูสัญ ญากับหนวยงานของรัฐ
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะ…ฯลฯ
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ ...ฯลฯ หรื อ เข า เป น คู สั ญ ญากั บ รั ฐ ...ฯลฯ
อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางของเอกชน ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง ตอประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวา
การดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนา ที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุน ทั้งหมดที่
จํา หน ายได ในบริษัทมหาชนจํ า กั ด ซึ่ งมิ ใช บ ริษัทที่เปน คูสัญ ญากับ หนว ยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา รวมทุน
มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย
เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
2. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ ป และปรับ ตั้งแตสองพัน บาท
ถึงสองหมื่นบาท
3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
มีผล บังคับใช เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
ขอ ๓ เปนบทนิยามความหมายของคําหรือขอความ ดังนี้
“การรั บ ทรั พย สิ นหรื อประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสัน ดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรว มบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก
(๑) การลดราคา
(๒) การรับความบันเทิง
(๓) การรับบริการ
4/(๔) การรับการฝกอบรม.......

4
(๔) การรับการฝกอบรม
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ ๔ ห า มมิ ให เ จ า หน า ที่ ของรัฐ ผูใด รับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนใดอันควรได
- ตามกฎหมาย
- กฎ
- ขอบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดย
ธรรมจรรยา ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป
(๒) รั บทรั พย สิ นหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใชญ าติมีร าคาหรือมูล คาในการรับจากแต
ละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ
- ผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
- มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความ จําเปนที่
จะตองรับ ไวเ พื่ อรั กษาไมตรี มิ ตรภาพ หรือความสัมพัน ธอัน ดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น รายงาน
รายละเอี ย ดข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ดั ง กล า ว ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบโดยเร็ ว
หากผู บังคั บ บั ญ ชาเห็ น ว า ไม มีเ หตุ ที่จ ะอนุ ญาตใหเจาหนาที่ผูนั้น ยึดถือทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวนั้น ไวเปน
ประโยชน ส ว นบุ คคล ให เจ า หน า ที่ของรั ฐ ผูนั้น สงมอบทรัพยสิน ใหห นวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้น สังกัด
โดยทันที
ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมูลคามากกวา
ที่กําหนดไวในขอ ๕
- เจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้น
ตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้นสังกัด
โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสมและสมควรที่จะให เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา ฯลฯ มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน สิทธิของ
หนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรค ๒ แลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลยผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการดังตอไปนี้
(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา
5/(2)กรรมการหรือผูบริหารสูงสุด….
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(๒) กรรมการหรื อผู บ ริ ห ารสูงสุด ของรัฐ วิส าหกิจ หรือ ของหนว ยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอีย ด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๔) ผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๕) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง สส. สว.สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น (สก.สจ.สท.อบต.) ให แ จ ง ต อ ประธานสภา
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกเพื่อดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่ง
ขอ ๘ หลักเกณฑ ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง
๒ ป ดวย
4. พ.ร.บ.วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐ
ผูใดฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิได
รูเห็น ยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
การวิเคราะหความเสี่ยง
1. เจาหนาที่รัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง แมวาประโยชน
ที่ไดรับจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือไมก็ตาม
2. เจาหนาที่รัฐดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดภาวะผลประโยชนทับซอน
3. เจาหนาที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจสงผลเปนการตอบแทนแกผูใหในอนาคต
4. เจาหนาที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพรอมกับการเปนเจาหนาที่รัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิดการขัดกันของ
ผลประโยชนได
5. เจาหนาที่ของรัฐไดทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพี่นองไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกลาว เพื่อขายใหแกราชการในราคาสูงขึ้น
6. เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ มีประโยชนสวนตนเขามาแทรก
ซอน โดยการใชตําแหนงหนาที่/อิทธิพลทางการเมือง กระทําการ/ตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจที่กอใหเกิดประโยชนตอ ตนเอง
และพวกพองมากกวาประโยชนสาธารณะ
มาตรการปองกัน
1. ส งเสริ ม ให มี การรณรงคและสร างความตระหนักคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลจานแสนไชย ใหทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง
หนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ มอบนโยบายของ
ผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ
2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกลในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเขารับการฝกอบรม เพื่อให
การปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฏเกณฑใหมๆ
3. การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห ปจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน
6/4.การสรางการมีสวนรวม..
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4. การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเกิดความ
รวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหารซึ่งเนนการปลอด
ทุจริตเพื่อใหเกิดพลังที่เขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต
5. จัดประชุมประจําเดือนระหวางผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาลเปนประจํา
ทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมใหแกประชาชน
6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรใหแตละหมูบาน ใชวิธีการจัดสรรงบประมาณจากความตองการ
ของประชาชนตามมติประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และไมเปนการเอื้อ
ประโยชนใหแกพวกพอง
7. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน
ใน การลงพื้นที่พบปะประชาชนในแตละหมูบาน กอนวันที่ 10 ของทุกเดือน

(นายดํารงค เภตรา)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง
12 มิถุนายน 2562

