มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
---------------------------พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ้งเน้นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซือ้ จัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบตั ิดังนี้
1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กาหนด
3.กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. ห้ามมิให้บคุ ลากรภายในหน่วยงานใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ดาเนินงานโครงการที่เอื้อ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยบกับตัวเลินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
6.เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ดังนี้
6.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่นอ้ ง ญาติ เพื่อน ฯลฯ
6.2 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่า มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่
6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงานหรือโครงการทั้ง
ผลประโยชน์สว่ นตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม
7.ให้หัวหน้าหน่วยงาน กากับ ดูแล การปฏิบิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น ความผิดทางวินัย
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
---------------------การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ
ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เทศบาลตาบลห้วยกระบอก ได้กาหนดวิธีการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้ดังนี้
-การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล
-การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล
-การเสนอให้มีการออกเทศบัญญัติท้องถิ่น
-การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เทศบาลจัดเก็บเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน
-การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่างๆ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
(1)ติดตามการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ว่าดาเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม
ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่
(2)ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล
ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่
(3)ขอทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลหากเห็นว่าทางานไม่โปร่งใส
(4)การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น
(5) ตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่
(6)คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของเทศบาลที่ทาให้ประชาชนเดือดร้อน
(7)ถอดถอนผูบ้ ริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
--------------------ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูล พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ของ
รัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก จึงได้กาหนดมาตรการจัดการในกรณีพบการทุจริตในเทศบาลตาบลห้วย
กรับอก เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนด
แนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอกถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีมูลหรือไม่
๑.๑ กรณี มี มู ล ให้ ท าบั น ทึ ก เสนอผู้ บ ริ ห ารและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ
ดาเนินการตามระเบียบ/กฎหมายกาหนด
๑.๒ กรณี ไม่มี มู ล คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปผลตามพยานหลักฐาน ส่งกลับไปยังผู้
ร้องเรียนทราบผล
2. กรณีมีมูลให้ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการสอบสวนลงความเห็น
๒.๑ พิจารณาลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
๒.๒พิจารณาลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๓. เสนอ กทจ.จังหวัดราชบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจริง
พิจารณาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้บริหารเทศบาล ออกคาสั่งลงโทษตามที่ผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ
๕. ให้ทุกกลุ่มงานในเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้าอีก
๖. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

มาตรการป้องกันการรับสินบน
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ หรือ
จาแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิด รวมถึงสามารถแก้ไข
ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
เทศบาลตาบลห้วยกระบอกจึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นทีจ่ ะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ที่เกีย่ วเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถกู ต้อง ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ถูกต้อง
/ตามกฎหมาย.........

-2ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การ
ดาเนินการรับนักเรียน เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้าน การทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ สินบนในทุก
รูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
จะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอืน่ ใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ทใี่ ห้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ดาเนินการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ ให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/
๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
/8.เจ้าหน้าที่.........

-3๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก การปฏิบัติหน้าที่
นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
----------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลห้วยกระบอก มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดาเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่จะทาให้การพิจารณาใช้อานาจขาดความเป็น
กลาง บริห ารงานด้ วยความซื่ อสั ตย์สุจริต มีมาตรการป้องกัน การทุ จริต มีการแสดงเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมี
เหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ได้กาหนดตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต โดยให้หน่วยงานจัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ใน
หัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ” นัน้
เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอานาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคาสั่งใน
เรื่องต่างๆเป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ เทศบาลตาบล
ห้วยกระบอก จึงได้กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้
๑. ระดับผู้บังคับบัญชา การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้
๑.๑ หลั ก ข้ อ เท็ จ จริงอั น เป็ น สาระส าคั ญ ซึ่ งการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ เท็ จ จริงนั้ น ต้ อ งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
๑.๒ หลักข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจภายใต้หลัก
ข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
๒. ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากการปฏิบัติตามหลัก ข้อ ๑.๑-๑.๓ แล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้อีก
๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะนาไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
๒.๒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
สะดวกในการสืบค้นเพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการดาเนินงาน
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง
การให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
๔. ทุกส่วนงานต้องส่งเสริมวิธีการต่างๆเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เช่น การพิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ การนาแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นต้น

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อน ภารกิจของรัฐ ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญ ยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการ ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่ า เทศบาลตาบลห้วยกระบอกจะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ
และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ ดีกินดีและสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมี
หลักการสาคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการ
สาคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกระบอก จะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเพื่อเสริมสร้างความสาคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
2. ยึ ด มั่ น ในค่ า นิ ย มสร้ า งสรรค์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตาบลห้วยกระบอก เพื่อการประพฤติตนและ ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม
3 .ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตาบลห้วยกระบอก คือ
“เราจะพัฒนาตาบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็น หนึ่งเดียว”

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
-----------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ได้ให้ความสาคัญ ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายรั ฐ บาลซึ่ ง ได้ ก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ และมี
เจตนารมณ์ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
๑. ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ต้องมีความเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น หมายถึ ง การี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ ส่ วนรวม ผลประโยชน์ ทั บซ้ อนมีห ลายรูป แบบไม่จากัดอยู่ในรูปข องตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง
เพราะเป็ นการแสวงหาประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลโดยการละเมิดต่ อกฎหมาย ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้ าที่ ไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสิน ใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป
๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กระทาที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
๓. พฤติ ก รรมที่ เข้ าข่ ายการขั ด กั น ระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
/(1)การรับทรัพย์สิน.....

-2(๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพ ย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
(๒) การเข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(๓) การกาหนดนโยบาย การเสนอหรือให้ความเห็นชอบกฎหมาย ระเบียบ กฎใดๆอันเป็นการ
เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา
(๔) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ใช้อานาจหน้าที่โดยทุจริต
(๕) การริเริ่ม เสนอ จัดทา อนุมัติโครงการของหน่วยงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๗) การคับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่มี
ผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะ
ระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจานวนที่สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป

มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักใน
การกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการ
ในการสร้าง จิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบั ญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก จึงได้กาหนดมาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร
ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกทีด่ ี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

