
มาตรการการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ ประจําป 2562 

ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

ความเปนมา            

  การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามความในมาตรา 100                       

แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลาวถึงประโยชนสวนบุคคล ประโยชน

สวนรวม และขอบเขตของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนี้ 

  ประโยชนสวนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาท่ีของรัฐในสถานะ 

เอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดการกระทําตางๆ เพ่ือประโยชนสวนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุมในสังคม                   

ท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ เชนการประกอบอาชีพ การคา การลงทุน เพ่ือหาประโยชนในทางการเงินหรือ 

ในทางทรัพยสินตางๆ เปนตน          

  ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ หมายถึงการท่ีบุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ี                 

ของรัฐ(ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของรัฐ)                   

ไดกระทําการใดๆ ตามหนาท่ีหรือไดปฏิบัติหนาท่ี อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่ง ท่ีแยกออกมาจากการ 

ดําเนินการตามหนาท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมาย

เพ่ือประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาผลประโยชนสวนรวม      

  การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของเจาหนาท่ีของรัฐ หมายถึงการท่ี 

เจาหนาท่ีของรัฐ ไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบตางๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติหามไว และยังไดเขาไป 

พิจารณาดําเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชนของรัฐ  

แตเม่ือเจาหนาท่ีของรัฐพิจารณาไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝงหรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจ หรือเขาไปเก่ียวของในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาท่ีของการ ดําเนินงานท่ีเปน

กิจการสวนรวมของรัฐ         

                   รูปแบบของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม

     1. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราว ในกิจการท่ีเปนของสวนตน

เพ่ือประโยชนสวนตัวของ เจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสยีหายหรือเสียประโยชน    

     2. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตางๆ เชน การรับ

ของขวัญฯ และผลจากการ รับทรัพยสินนั้น ไดสงผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี          

      3. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซ่ึงเปนขอมูลท่ี

มีความสําคัญตอการกําหนด นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาท่ีและไดใชขอมูลนั้นเพ่ือ

ประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพอง และจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาด

ประสิทธิภาพหรือ อาจจะสงผลใหการจัดซ้ือจัดจางในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปน

ธรรม                                                                  
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การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดทํางานพิเศษตางๆ โดยใชเวลาในระหวางท่ีจะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีใหกับรัฐ

หรือหนวยงานของรัฐ            

  1. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดเขามาทําธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะท่ีเขามามีสวนไดเสียใน 

สัญญาตางๆท่ีไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ          

  2. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดทํางานในภาคเอกชน ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ีของ 

เจาหนาท่ีรัฐนั้น ในภายหลังอันเปนเวลาตอเนื่องเม่ือไดพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐแลว    

  3. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ไดกําหนดโครงการสาธารณะและไดนําโครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนท่ีของตน 

เพ่ือเอ้ือประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเรื่องท่ี

เก่ียวกับการฝาฝน จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ การกระทําตางๆของเจาหนาท่ีของรัฐและคูสมรสท่ีจะตองหามกระทํา

หรือหาม ดําเนินกิจการ ตามท่ีมาตรา 100 ไดกําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางอาญา ประกอบ

กับ บรรดาความผิดท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย 

                     กฎหมายท่ีเกี่ยวของ        

     1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต มาตรา 100                    ไดบัญญัติ หามเจาหนาท่ีของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการหามมีสวน

ไดเสียในสัญญาท่ีไดทําไวกับ หนวยงานของรัฐและการหามเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุนในธุรกิจของเอกชน การหามรับ

สัมปทานหรือคงถือไว                  ซ่ึงสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรง

หรือทางออมรวมถึงการเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือไดทําสัญญาในลักษณะ

ดังกลาวและยังไดบัญญัติ หามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจของเอกชน เชน การท างานในฐานะ

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ ของเอกชน ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐนั้น และยังหาม

ตลอดถึงการดําเนินกิจการ ในภายหลัง                  อันเปนเวลาท่ีตอเนื่องกันเม่ือไดพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาแลวยังไมถึงสองป และไดบัญญัติ หามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐในลักษณะเดียวกันกับท่ีได

บัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐมิให ดําเนินกิจการไวดวย 

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้     

  (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัต ิ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินคดี    

  (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท ท่ีเขาไปเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ                  

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ…ฯลฯ         

  (๓ ) รับสัมปทานหรือคงถือไว ซ่ึ งสัมปทานจากรัฐ ...ฯลฯ หรือเขาเปน คูสัญญากับรัฐ ...ฯลฯ                        

อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 

ท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว        

  (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางของเอกชน ซ่ึงอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ ปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง ตอประโยชนสวนรวม 

หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  



  เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี  
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา       

  *ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวา

การดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ     

  มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปน 

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท้ังหมดท่ี 

จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับ 

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        

  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึง

หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา รวมทุน  

  มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปน 

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป ดวยโดยอนุโลม        

  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ 

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

  2. ประมวลกฎหมายอาญา         

  มาตรา ๑๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชน 

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท                

ถึงสองหม่ืนบาท             

  3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.        

  เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ                    

พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓                    

มีผล บังคับใช เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓         

  ขอ ๓ เปนบทนิยามความหมายของคําหรือขอความ ดังนี้      

  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ 

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม 

หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม          

  “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดา 

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม  

  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก      

  (๑) การลดราคา           



  (๒) การรับความบันเทิง          

  (๓) การรับบริการ         
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(๔) การรับการฝกอบรม          

  (๕) สิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน         

  ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก 

ทรัพยสินหรือประโยชนใดอันควรได          

  - ตามกฎหมาย           

  - กฎ            

  - ขอบังคับ           

  ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดย

ธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี ้         

  ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้  

  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม ฐานานุรูป 

  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแต                 

ละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท          

  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป  

  ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ      

  - ผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว         

  - มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความ จําเปนท่ี

จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น รายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน ดั งกล าว ให ผู บั งคับบัญชาทราบโดยเร็ว                            

หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้น ยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน 

ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด                 

โดยทันที             

  ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมูลคามากกวา 

ท่ีกําหนดไวในขอ ๕            

  - เจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ

ความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น ตองแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้น

ตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู นั้นสังกัด                 

โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสมและสมควรท่ีจะให เจาหนาท่ีของ

รัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม       

  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา ฯลฯ มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสิน 

หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน สิทธิของ

หนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว         

  เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรค ๒ แลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ 



ประโยชนดังกลาวเลยผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการดังตอไปนี้     

  (๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา         
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  (๒) กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียด 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน    

  (๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ     

  (๔) ผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

  (๕) ผูดํารงตําแหนง สส. สว.สมาชิกสภาทองถ่ิน (สก.สจ.สท.อบต.) ใหแจงตอประธานสภา                        

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกเพ่ือดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่ง       

  ขอ ๘ หลักเกณฑ ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึง 

๒ ป ดวย             

  4. พ.ร.บ.วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐ

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน

หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิได 

รูเห็น ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

                                     การวิเคราะหความเส่ียง       

       1. เจาหนาท่ีรัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง แมวาประโยชนท่ีไดรับจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือไมก็ตาม   

       2. เจาหนาท่ีรัฐดํารงตําแหนงหรือทําหนาท่ีท่ีมีความเสี่ยง

ตอการกอใหเกิดภาวะผลประโยชนทับซอน   3. เจาหนาท่ีของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซ่ึงอาจสงผลเปน

การตอบแทนแกผูใหในอนาคต    4. เจาหนาท่ีรัฐประกอบอาชีพอ่ืนพรอมกับการเปนเจาหนาท่ีรัฐ 

ซ่ึงอาจกอใหเกิดการขัดกันของ ผลประโยชนได         

      5. เจาหนาท่ีของรัฐไดทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึง

บอกใหญาติพ่ีนองไปซ้ือท่ีดิน บริเวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหแกราชการในราคาสูงข้ึน    

      6. เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 

มีประโยชนสวนตนเขามาแทรก ซอน โดยการใชตําแหนงหนาท่ี/อิทธิพลทางการเมือง กระทําการ/ตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจ

ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ ตนเองและพวกพองมากกวาประโยชนสาธารณะ     

                       มาตรการปองกัน       

       1. สงเสริมให มีการรณรงคและสรางความตระหนัก

คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตใหกับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบล

จานแสนไชย ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนว

ทางการปฏิบัติงาน การ มอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสมัพันธ     

       2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือ

เปนกลไกลในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

กับการจัดซ้ือจัดจางเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับ

ระเบียบ กฏเกณฑใหมๆ      3. การจัดทําคู มือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตาม
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