
 

 
 
 

มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

************************************* 

ความเป็นมา 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวม 
และขอบเขตของการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท า
กิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์
กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สิน
ต่างๆ เป็นต้น 
 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้ประท าการ
ใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่
ในสถานะของเอกชน การกระท าใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณา
ด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการ
ส่วนรวมของรัฐ 
รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑. การน าทรัพย์ของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
 ๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการรับ
ทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย หรือ
การสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติ 

 
/หรือพวกพ้อง... 
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หรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ 
 ๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียในสัญญา
ต่างๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
 ๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการฯ นั้น ไปลงในพ้ืนที่ของตน เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพ้องพวก 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้ามด าเนินกิจการ ตามที่
มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ กฎหมายได้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติ ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ และ
การห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่ มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการด าเนินกิจการในภายหลังอันเป็นเวลาที่
ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการของคู่
สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการไว้ด้วย 
 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี 
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...ฯลฯ 

 
 

/(๓) รับสัมปทาน.... 
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมี
ลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไว้ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 * ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล  นอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ก าหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ  ความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
 ๒. ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท ถึงสองหมื่น
บาท  
  
 

 
/๓. ประกาศคณะกรรมการ... 



-๔- 
 

๓. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. ๒๕๔๓ 

ประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผล บังคับใช้ เมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
 ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า 
น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 
   (๑) การลดราคา  
  (๒) การรับความบันเทิง 
  (๓) การรับบริการ   
  (๔) การรับการฝึกอบรม  
  (๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจาก ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ใดอันควรได้  
  - ตามกฎหมาย  
  - กฎ  
  - ข้อบังคับ  
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  
 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ  
  - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว  
  - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน 
 

/รายละเอียดข้อเท็จจริง.... 



-๕- 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันท ี
 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่า ที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๕  
 - เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  ประโยชน์
นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้  นั้นสังกัด 
โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม ่ 

- ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น  สิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้  

(๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  

(๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด  ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 

(๓) ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

(๔) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๕) ผู้ด ารงต าแหน่ง สส. สว. สมาชิกสภาท้องถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.) ให้แจ้งต่อประธานสภาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมาชิกเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่ง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี 
ด้วย 

๔. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรค
หนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 

 

/การวิเคราะห์ความเสี่ยง... 



-๖- 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่
ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
 ๒. เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
 ๔. เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์
ได ้
 ๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ
โครงการดังกล่าว เพื่อขายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน 
 ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อน โดย
การใช้ต าแหน่งหน้าที/่อิทธิพลทางการเมือง กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและพวก
พ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะ 
มาตรการป้องกัน 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
 ๓. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการ
ทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 ๔. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือ
เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต
เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 ๕. จัดประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ าทุกเดือน 
ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 ๖. การพิจารณางบประมาณจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณจากความต้องการของ
ประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และไม่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
 ๗. จัดประชุมชี้แจงประชาชนในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน ในการลง
พ้ืนที่พบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 

 
นายบุญชู  สากุล 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม 
       28 เมษายน พ.ศ.2563 


