ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
.............................................................
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จึงกำหนดมาตรการภายในเพื่อ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
นับแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสนั้นไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่ว ยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้ อ ง
การเบิกจ่ายของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่ าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางและพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของเทศบาล
ตำบลเขื่อนบางลางถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ผู้ที่ ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ผู้ที่ ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ เครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีก ลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
(๓) ดำเนินการจัดหา
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง
(๕) การทำสัญญา
(๖) การบริหารสัญญา
/3. ห้ามมิให้...

-2๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ผู้ ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และ
ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบนเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ทุกภารกิจ
ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบนโดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ซึ่งการ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขื่ อนบางลาง จะต้องไม่เสนอจะให้ห รื อรับสิ นบนจากเจ้าหน้ า ที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด
๕. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๖. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ ทันที
๗. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้ง
เบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก หรือรับสินบนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
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-33. มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว
(ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศและสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ในองค์กร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองานเพื่ อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจั ดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โ ดยให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรภายในกองคลัง ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ใช้อำนาจในตำแหน่งที่ดำเนินงานหรือ
โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินละไม่เกี่ยวกับเงิน
๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดำรงตำแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๒.๑ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๒.๒ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับ
สินบน การใช้ข้อมูลลับทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่นๆ
4. มาตรการการใช้ดุจลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้รับบริการแล
ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตามโครงสร้ า งและภารกิ จ ที ่ ก ำหนดไว้ ซึ ่ ง ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ บ ริ ห ารโดย
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจ
ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการมี
อำนาจทางปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต
อนุมัติหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใช้ดุลยพินิจอย่างพอเพียง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ
ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้
ดังนี้
/1.กำกับ...

-41. กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
2. กำกั บ ดู แ ลกระบวนการบริ ห ารบุ ค คล ตั ้ ง แต่ ก ารสรรหาหรื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ล ากร
เลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ในการบริหารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม
มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้
1. ผู้ที่รับผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลเขื่อนบางลาง www.banglangdamcity.go.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วยโครงสร้าง บุคลากร ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีแ ละการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
และขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น
2. ผู้ได้ร ับ มอบหมายงานตามข้ อ ๑ มีห น้าที่เ ผยแพร่ข ้ อ มูล ข่ าวสารผ่า นช่ อ งทางอื ่น ๆ เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
3. สำนัก/กองต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่รับผิดชอบ ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. ให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้ม ีก าร
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
5. ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิ ติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ
6. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
มี แ นวปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ด การเรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต /แจ้ ง เบาะแส ด้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงได้กำหนด หลักเกณฑ์
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขึ้น ซึง่
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่าข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในเทศบาลตำบล
เขื่อนบางลาง
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
/ประพฤติมิชอบ…

-5“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าว
ด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิช อบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่
ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลรายละเอียด ต่อไปนี้
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์หรือการกระทำทั้งหลายตามสมควรที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
- ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
- ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ
- ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้จัดหาพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียนได้
สำหรับกรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิ จารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
ช่องทางทีผ่ ู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลการร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เลขที่ 199 ถนนศรีบางลาง
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ www.banglangdamcity.go.th
๓) ร้องเรียนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
/4) ร้องเรียน...

-6๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7328 1012 โทรสาร 0 7328 1012
5) ทางไปรษณีย์
6) ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
7. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมี
ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบการใช้อ ำนาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ได้ก ำหนดวิธ ีการให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ ดังนี้ เช่น
- การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล
- การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล
- การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
- การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เทศบาลฯ จัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน
- การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ
- การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น
- เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยต่างๆ
- เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ในการจัดทำแผน
การจัดงานประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
- การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตรวจรับงานใน ส่วนของภาคประชาชน
- เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน
8. มาตรการในการสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก แก่ บ ุ ค ลากรทั ้ ง ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสร้ า งจิ ต สำนึก และความตระหนั ก ในการปฏิบ ั ต ิร าชการตามอำนาจหน้ า ที่ ใ ห้บ ั ง เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
- การประชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานเทศบาล พนั ก งาน และลู ก จ้ า ง ของเทศบาล
ประจำเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชขการ และคณะผู้บริหารได้มอบนโยบายในการ
บริหารงานแก่ส่วนราชการในสังกัด
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
- กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
- การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์และอกสารประชาสัมพันธ์
/สร้างจิตสำนึก...

-7- สร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก ที ่ จ ะไม่ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความใน
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวถึงประโยชน์
ส่วนบุคคล ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สถานะ เอกชนได้ทำกิจกรรมหรือได้การกระทำต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มใน
สังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงิน
หรือ ในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ(ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)
ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์ห รื อ มี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไป
พิจารณาดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ของรัฐ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้นำประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของการ ดำเนินงานที่
เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ
รูปแบบของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจาก
การ รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี ความสำคัญต่อการกำหนด
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส ำหรับตนเอง
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรือ อาจจะ
ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓
(นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง

