
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เร่ือง มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

และข้าราชการเทศบาลต าบลตลาด 

********************* 
ความเป็นมา 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท่าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกขนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติเพ่ือนหรือของกลุ่มใน
สังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทาง
การเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรอืประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชกา รพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)
ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติที่ห้ามไว้ และยัง
ได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ในการด าเนินการใดๆ คนอ านาจ
หน้าที่ของการค้าเป็นงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 

รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

๑. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  

๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผล
จากการรับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 

-๒-/๓. การที่เจ้าหน้าที่... 



-๒- 

๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบายหรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ให้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง
ครอบครัวบริวาร ญาติหรีอพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรีอ
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสีย
ในสัญญาต่างๆที่ใช้ท าไว้กันหน่วยงานของรัฐ  

๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ห้างานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว  

๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการนั้นไปลงในพ้ืนที่ของ
คนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้าม
ด าเนินกิจการ ตามที่มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับ
บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๑. หมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ได้
บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท าให้กับ
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้
ซึ่งสัมปทานหรือเจ้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดข้อสตนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือ
หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท ที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้
บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียโนฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชนเช่นการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการ
ด าเนินกิจการในภายหลังยันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี
ละได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีให้ด าเนินกิจการไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดผ้าเนินกิจการดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจท ากับแลควบคุมตรวจสอนด าเนินคดี  
-๓-/(๒) เป็นหุ้นส่วน.. 



-๓- 
 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ในหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ... ฯลฯ 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ... ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมี
ลักษณะผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท 
ที่วันสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยภาพรองผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง
ต่อประโยชน์สวนราม หรือระโยชน์ทางการหรือกระทบต่อความมีสีสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

* ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐรามวรรคสองโดยให้
ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกันการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งมิใช่ บริษัท ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มีให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการค่าเป็นงานซึ่งบริษัทจ ากัดหรือ 
บริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้ารวมทุน 

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

 
-๓-/๒. ประมวลกฎหมาย... 



-๓- 
 

๒. ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประ

โยชน์เส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้นต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท  

๓. ประกาศคณะกรมการ ป.ป.ช.  
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๓ ประกาศโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ข. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓  

ข้อ ๓ เป็นบทนียมครามหมายของค าหรือข้อความดังนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาต” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดานที่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดยีวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานคงคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่าได้แก่ 
   (๑) การลดราคา 
   (๒) การรับความบันเทิง  
   (๓) การรับบริการไม่การรับการฝึกอบรม 
   (๔) การรับการฝึกอบรม 
 (๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะะเดียวกัน 
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใด  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด จากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้  
- ตามหฎหมาย 
- กฎ 
- ข้อบังคับ 

ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามย

ฐานานุรูป  
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลยื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 

แต่ตะบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
-๔-/ (๓) รับทรัพย์สิน… 



-๔- 
 

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในใดที่กรให้นั้นในการให้ในลักษณะให้กันบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
- ผู้ให้มิให้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
- มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็น

ที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์กันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่บงรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันท ี

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ากว่า
ที่ก าหนดไว้ในขอ้ ๕  

      - เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้วินิจฉัย มีความจ าเป็น ความเหมาะสมและ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที กรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค  ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชกาวดังต่อนี้  

   (๑) ระดบัประทรวงหรือเทียบเท่า  
   (๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้งรายละ

เบียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งยอดถอน 
 (๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 (๔) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 (๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว. สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก. สจ. สท. อบต.) ให้แจ้งต่อ

ประธานสภาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง 
ข้อ ๘ หลักเกณฑ ์ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย  
 
 

-๕-/๔. พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกัน... 



-๕- 
 

๔. พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 

๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนิน
กิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

การวิเคราะห์ความเสียง  
           ๑. เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม   
           ๒. เจ้าหน้าที่รัฐต ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์

ทับซ้อน  
          ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐรันเงินสิ่งของหรือบริการซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต  
          ๔. เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ

ผลประโยชน์ได้   
          ๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการติดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงนอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน

บริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือหายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน  
          ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามา

แทรกซ้อน โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมืองกระท าการตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการป้องกัน  

๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการมอบนโยบาย
ของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๒. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกันระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

๓. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์
ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน  

-๖-/๔. การสร้างการ.. 



-๖- 

 

๔. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิด
ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้น
การปลอดทุจริต เพ่ือให้เกิดหลังที่เข็มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต  

๕. จัดประชุมประจ าเดือนระหว่างบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลเป็นประจ า
ทุกเดือน ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชน 

๖. การพิจารณาสบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการสรรงบประมาณจากความ
ต้องการของประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่
เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
                                                (นายดวน  ฤทธิ์จอหอ) 

    นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 


