
 
 
 

 
 

มาตรการการสรา้งจติส ำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 
องคก์ำรบรกิำรสว่นต ำบลบำ้นสรำ้ง  อ ำเภอบำ้นสรำ้ง  จงัหวดัปรำจนีบรุี 

ความเป็นมา 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา  100 

แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุ 
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมดังนี้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน 
เอกชนได้ทำกิจกรรมหรือได้การกระทำต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่ม 
มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้าเพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือการลงทุน 
ในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง  การที่บุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท ี่ 
รัฐ  (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน) ได ้
กระทำการใดๆ  ตามหน้ าที่ ห รื อ ได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่  อั น เป็ น การด ำ เนิ น การใน อีกส่ วนหนึ่ ง  ที่ แยก
ด ำเนินการตามหน้าที่ ในสถานะของเอกชน การกระทำการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสง ค์ 
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หมายถึงการเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบั

ญญัติห้ามและยังได้เข้าไว้พิจารณาดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกิจ 
กำรของรัฐเพ่ือประโยชน์ 

ของรัฐแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น ำ
ประโยชน์ส ่วนตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ 
ตามอำนาจหน้าท ี่ด ำเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 

รูปแบบของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส ่วนตน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆการรับของขวัญฯ   
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญก ำหนดนโยบาย 

หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์สำหรับตนเอง ครอบครัว 
บริวาร ญ าติหรือพวกพ้อง และจะส่ งผลกระทบท ำให้ การบั งคับ ใช้กฎหมายขาดประสิทธิภ าพ 
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมาให้เกิดขึ้น 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ ำ 
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

1. การที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐได้ เข้ามาทำธุรกิจกับหน่ วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่ เข้ามามี 
สัญญาต่างๆที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐ 



2. การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนำจ 
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กำหนดโครงการสาธารณะและได้นำโครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนท ี่ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนรวม 
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐการกระทำต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระทำหรือห้าม 
ด ำเนินกิจการ ตามที่มาตรา100ได้กำหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับ 
บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตำแหน ่ง 
ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มาตรา  100 
ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ เสียในสัญญา 
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทา น 
ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือดตัดตอน 
หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติาสัญญาใน  
ลักษณะ  ห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็ นคู่ สัญ ญาหรือมีส่ วน ได้ เสี ยในสัญ ญาที่ ท ำกับหน่ วยงานของรัฐที่ เจ้ าหน้ าที่ 

หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนษัทที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ…ฯลฯ 
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯอันมี 

ลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าบริษัท 
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน 
ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้การกำกับ  ดู แล  ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่ วยงานของรัฐที่ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐผู้ 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย 
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าห 
รัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ ง มาใช้บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค 
ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ 

มาตรา 100 ให้นำบทบัญญัติมาใช้บั งคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่ งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นท ั้งหมด
ที่มีจ ำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตราากัด๑๐๐(๒)ที่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา๑๐๐ มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ 



ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแลหรือตรวจสอบการดควบคุม ด ำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัท 
มหาชนจำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของร่วมทุน 

ม าต รา  ๑ ๐ ๓  ห้ าม มิ ให้ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งรั ฐ ผู้ ใด รั บ ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ ป ระ โย ช น์ อ่ื น ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตำม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลั กเกณฑ์และ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้ำที่หรือ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย 

2. ประมวลกฎหมายอาญา 
ม า ต ร า  ๑ ๕ ๒  ผู้ ใ ด เป็ น เจ้ า พ นั ก ง า น  มี ห น้ า ที่ จั ด ก า ร ห รื อ ดู แ ล กิ จ ก า ร ใ ด 

เข้ามีส่วนได้ เสียเพ่ือประโยชน์   ส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนเนื่ องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ ำคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ ถึงสองหมื่นบาท 

3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ขอ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกาศโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๓ 

ข้อ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมหรือประเพณี 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังค 

“ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหร เดียวกัน ลุง 
ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับ 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่าได้แก่ 
(๑) การลดราคา 
(๒) การรับความบันเทิง 
(๓) การรับบริการ 
(๔) การรับการฝึกอบรม 
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ๔ หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ 

- ตามกฎหมาย 
- กฎ 
- ข้อบังคับ 

ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย 
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแ

ต่ ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 



(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท ั่วไป  
ข้อ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 

- ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
-  มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความ 

 จ ำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บั งคับบัญ ชำ 
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น 
ประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
โดยทันท ี

ข้อ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดที่ ไม่ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมู 
ที่กำหนดไว้ในข้อ๕ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา    

ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ เจ้าหน้าที่ของรัฐผ  ู้
นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได้  เพ่ือให้วินิความจฉัยว่ามีเหตุผลเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินฯ
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็ 
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรค ๒ แล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์ส  ิน 
ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
(๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจอของหรอื
หน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัต่อผู ้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน 
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอให้แจ้งต่อคณะกรรมการานาจถอดถอน.ป .ปช. 
(๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง.สวสส.มาชิกสภาท้องถิ่น(สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภา 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง 
ข้อ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้รเป็นเจ้าหน้จากกาที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 

๒ ปี ด้วย 
4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ๑๐๐มาตราตรา๑๐๑ หรือมาตรา๑๐๓ 

ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา๑๐๐ 
วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน 
มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
มาตรการป้องกัน 



1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้ำนสร้ำง ให้ท ่ัวถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 
มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้  รวมทั้ งการจัดส่ งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ  ้ำง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ๆ 

3. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี ่ยง 
การปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริ ง 
ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสริมสร้ำง 
ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 
การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

5. จัดประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาสมาช ิกสภำท้องถิน่  และพนักงานส่วนตำบล 
เป็นประจำทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 

6. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความต้อง 
ของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและไม่เป็นการเอ้ือ 
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 

7. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
ใน การลงพื้นที่พบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน10ก่อนวันที่ของทุกเดือน 
 
 

                  สิบต ำรวจเอก 
(มำนะ  คล้ำยสิงห์) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง 
 


