ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
**********************************************
ด้วยยุท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ รัฐบริก ารประชาชนตามหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย โดยไม่ คานึงถึงอามิ สสินจ้าง ทั้ง นี้
ได้กาหนดให้ทุก หน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกั บ ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง กาหนดให้เจ้าหน้าที่ ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่ มิ ชอบ
โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีม าตรการป้องกั นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญจึงประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนคานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นสาคัญและจะต้อง
ไม่เห็นผลประโยชน์ของตนหรือบาเหน็จรางวัลเป็นสิ่ งสาคัญมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติ
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานครู อบต.
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
“การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม ” หมายถึ ง
สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือการ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามอ านาจหน้าที่ เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์ก ร แต่ตนเอง
มีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้น และเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าของส่วนรวม
“ของขวั ญ ” หมายความว่ า เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ให้ แ ก่ กั น
เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิท ธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่ จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไป
ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการ
ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวและไม่ว่าจะให้
เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
/"ทรัพย์สิน"...

-2“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์และวัตถุมีหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาหรืออาจ
ถือเอาไว้ได้
ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
3.1 กาหนดให้นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลศรีส าราญ ประกาศการแสดง
เจตจ านงสุจ ริต เสริม สร้างคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการบริห ารงาน โดยเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกทราบ
3.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ ดี การควบคุม กากับ ติดตาม สนับ สนุนและขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง สอดส่องดูแลเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์
ทับซ้อนของ ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง
และร่วมกันป้องกัน การกระทาที่ เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยไม่ละเลย เพิกเฉย ต่อการกระทาที่เข้าข่ายดังกล่าวตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ
3.4 กาหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ครอบคลุมถึง
1) การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น
2) การไม่ อาศั ย โอกาสในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เพื่ อ เรียกรับ หรื อยอมรั บ
ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
3) การไม่กระท าการใดๆ อัน เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
4) การไม่นาข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
ประโยชน์ของพวกพ้องหรือครอบครัว
5) การไม่ นาเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
6) การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
7) การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร
8) การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณ
ให้โทษ การพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติโครงการการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
3.5 กาหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และกระทา
อย่างโปร่งใส โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ทาขึ้นเพื่อปกปิด
การให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
/3.6 กาหนดให้ม.ี ..

-33.6 กาหนดให้มีช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกับผู้บริหารได้
3.7 กาหนดให้มีการดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความ
เหมาะสมกับ ผู้บ ริห ารหรือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่ เกี่ ยวข้องกับ การขัดกั นระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกั บผลประโยชน์ส่วนรวมทั้ง ในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมี การรับรองข้อมู ล
การมีส่วนได้ส่วนเสียอั นเป็นเท็ จ รวมถึงการเพิก เฉยต่อการกระท าผิด หรือ การรับ ทราบว่ามี ก ารกระท า
ความผิด แต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถูกต้อง
3.8 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดหรือป้องกันหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.9 กาหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยจัดทารายงานประเมิ นความเสี่ยง และ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ านการด าเนิ น งานที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต และการขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายทรงศิริ นราพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

