ประกาศเทศบาลตาบลวังหว้า
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
..............................................
เทศบาลตาบลวังหว้า มีเจตนารมณ์ให้การดาเนินงาน มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงได้ประกาศเจตจานง สุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 3
ตุล าคม 2561 และเพื่อ ให้ เ กิ ด การด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่า งเป็ น รู ป ประธรรมชั ดเจนและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบล
วังหว้าจึงเห็นควรประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศบาลตาบลวังหว้า

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพล
ตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย ด้วยการใช้ อานาจใน
ตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลัก ขององค์กร หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หมายถึงอะไร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 มาตรา 4 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ” ดังนั้น พนักงานบริษัทฯ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
พระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2542 มาตรา 100 กาหนดไว้ว่า “ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการจัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
(1) เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้
นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
ตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอานาจ กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัด
ตอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
ถือ สัมปทานจากรัฐอยู่ เช่นกัน
(4) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขั ดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อยกเว้นมาตรา 100
มาตรา 101 “กรณีพ้นจากการดารงตาแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สามารถเป็นผู้ถือหุ้น ไม่
เกิน 5% จากจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายในบริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน ของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
มาตรา 102 “กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือ
บริษัท มหาชนจากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้
มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัดที่ กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือร่วมทุน”

-2หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ความผิดต่อ ตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
การกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
1. การรับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน การรับของขวัญหรือของกานันที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผล
ต่อ การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้อิทธิพล การใช้อิทธิพลใน ตาแหน่งหน้าที่ไปดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของ ตนเอง หรือการช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหายให้ทางานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
3. การท างานหลังออกจากตาแหน่ง คือ การทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิมโดยใช้
ความรู้ หรืออิทธิพลที่มีงานเดิม หาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอานโยบายหรือแผนงานของบริษัทเดิมไป
ช่วยบริษัท ใหม่
4. การรับงานนอก เช่น การเปิด บริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเองทางาน หรือการรับงาน
ส่วนตัว จนไม่มีเวลาทางานประจา หรือเป็นพนักงานขายแต่เอาสินค้าของตัวเองมาขายแข่ง
5. การรู้ข้อมูลภายใน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่ วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สาคัญของ
ฝ่าย ที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ทาให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
เสียเปรียบ
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ร่วมกันสร้างจิตสานึกและช่วยกันเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เป็นเรื่องผิด
- ช่วยกันเฝ้าระวังและตรวจสอบ ไม่ยอมรับให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
- เพิ่มความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ รวมทั้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หากจะต้องให้หรือรับของขวัญเพื่อเป็นสินน้าใจ จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่หาก
มี ความจาเป็นต้องรับไว้ จะต้องทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุ ดรับทราบถึงความเหมาะสมและความ
จาเป็น
- ยึดมั่นในหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

