
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
เรื่อง  มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
------------------------------------------- 

 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์ส่วนรวมและขอบเขตของ
การกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 
 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรม
หรือได้กระท าการต่างๆเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ
ต่างๆเช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทรัพย์สินต่างๆเป็นต้น 
 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)ได้กระท าการใดๆตามหน้าที่
หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกอกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะเอกชน การ
กระท าการอันใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ตกอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการในกิจการ
สาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาได้มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจในการด าเนินการใดๆตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
 รูปแบบของการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของ 

    รัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่นการรับของขวัญฯ และผลจากการรับทรัพย์สินนั้น  
    ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย หรืการสั่งการตาม 
    กฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวก 
    พ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายประสิทธิภาพหรืออาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 
    เกิดการเอื้อประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพอเศษต่างๆโดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
 ๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาต่างๆท่ี 

    ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ใน 
   ภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 



-๒- 
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการนั้นไปลงในพ้ืนที่ของตนเพื่อเอ้ือประโยชน์ 
    ส่วนตนและพวกพ้อง 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลละประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ การกระท าการต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้ามด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ ได้
ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที ่
    ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐและการ 
    ห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็น 
    คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน 
    ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมี 
    ส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆในธุรกิจของเอกชนเช่น การท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
    ที่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นและยังห้ามตลอดถึงการด าเนินกิจการภายหลัง 
    อันเป็นเวลาต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีและได้บัญญัติห้ามการด าเนิน 
    กิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับท่ีได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการ 
    ไว้ด้วย 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น 
     เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ  ด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...ฯลฯ 
(๓) รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน  
     ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ 
     เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การ 
     ก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
     เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดนสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ 
     ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 • ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาบังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



-๓- 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่ อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 ๒. ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 ๓. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๐๓ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๓ 
      ข้อ ๓ เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ  ดังนี้ 
       “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม 
        “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดามารดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
        “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 
          (๑) การลดราคา 
          (๒) การรับความบันเทิง 
          (๓) การรับบริการ 
          (๔) การับการฝึกอบรม 
          (๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
      ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันควรได้ 
 - ตามกฎหมาย 
 - กฎ 
 - ข้อบังคับ 
 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
       ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
       (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช้ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ 
                      ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
       (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
       ข้อ ๖ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
  - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
  - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ 
                        



-๔- 
             จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงาน 
             รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก 
             ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ 
             เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
             ผู้นั้นสังกัดโดยทันที่ 
       ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่ก าหนด 
       ไว้ในข้อ ๕ 
       - เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ 
         ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
         ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่   
        ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมและ 
        สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
       ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที กรณีไม่สามารถคืนให้ได้ ต้องมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

        เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวเลยผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

        (๑) ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
        (๒) กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานรัฐ 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

      ประกาศ  ณ วันที่  ๑๐   มกราคม   พ.ศ. 256๕ 
 

                      
 

      (นายสอิ้ง   เอ่ียมละออง)  
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ 
 


