บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล
ที่ ลย 52801/วันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปี 2563
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
1.เรื่องเดิม
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2559 ให้ ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดาเนินของหน่วยงาน
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดาเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหนองหินเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้
2.ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลหนองหินได้ดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้
2.1 การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกเทศบาลต าบลหนองหิ น ได้ ป ระกาศเจตจ านงว่ า จะเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการและความโปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของเทศบาลตาบล
หนองหิน และให้คามั่นที่จะนาพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลหนองหิน ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
2.2 กฎระเบีย บและแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการจัด ซื้ อ จั ดจ้ าง การเงิน และบั ญ ชี โดยที่ ใ น
ปัจ จุ บัน กฎระเบีย บและข้ อบั ง คับ ต่ า งๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การเบิก จ่ ายเงิ น การจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง มี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบั ญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
2.3 การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลหนองหิน ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

-๒2.4 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้
- การจัดทาคู่มือ ได้ทา คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทาที่ เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนาคู่มือกัง กล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจาเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของเทศบาลตาบลหนองหิน
(www.nonghin.go.th)
2.4.2 การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และสามารถ
สรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหนอง
หินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน/การดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย

4

4

การจัดโครงการ/ มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว

4

4

-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจาเป็น
ลาดับแรก

การบริหารงาน
บุคคล

4

4

-มีการประกาศรับสมัคร
และดาเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

4

4

-มีการทาทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทางาน

การนาทรัพย์สิน เช่นการใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
ของราชการมาใช้ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
ในเรื่องส่วนตัว

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง

-๓ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-5)

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นาเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาชาระให้กับ
การเงิน แต่กลับนาเงินไปใช้ส่วนตัว

4

4

-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชาระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง

การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง

4

4

-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นที่อื่น

การลงพื้นที่
การใช้จัดสรรทรัพยากรนาไปใช้มาก
ตรวจสอบ
เกินความจาเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
ข้อเท็จจริง(Case) นามันมากเกินความเกินความจาเป็น

4

4

-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ
-มีการรายงานทุกครั้ง
-สร้างจิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรม

-การใช้รถ
-การใช้คน

-ใช้งานตามความเป็น
จริง

การจัดประชุม
ดูงาน สัมมนา
ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่

2

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ

3

1

-สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ
-วิทยากรมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ

3

-ผู้ปฏิบัติต้องทาตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง

-๔2.5 การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตาบลหนองหินได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและ
ดาเนินการสร้างจิตสานึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมี
กระบวนการดาเนิน การที่สาคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริต ประจาปี 2563 ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตาบลหนองหินให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึก อบรม เพื่อให้การปฏิบัติง านถูกต้อ ง มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส และสอดคล้องกับระเบีย บ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
2.5.3 การจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การทุจริต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน
2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิด ความร่วมมื อเป็น ผู้เฝ้า ระวัง การแจ้ง เบาะแส และมีสื่อ รณรงค์สร้า งความรู้ความเข้ าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตาบลหนองหินดาเนินการตามแนวข้อ 2.4
ต่อไป
รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช)
นิติกรชานาญการ

-๕ความเห็นของนายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
แจ้งทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลหนองหินถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
--------------------------------------ด้ ว ยรั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร การอ านวยความสะดวก
และตอบสนอง ความต้องการของประซาซน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็ นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งซาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ให้เทศบาล
กาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตาบลหนองหิน จึง มีมาตรการกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ และไม่เผยแพร่
ข้อมูล ตาม มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๔ พระราชบั ญ ญัติ ข้ อมูล ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาและพัฒนาเวปไซต์ซองหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมซองบุคลากร/ทรัพยากร
ใน หน่วยงาน
๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๔ ให้ค วามส าคั ญ กั บการคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุค คล การรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ย
บนเว็ปไซต์
๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
(๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ
(๔) กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน การไข้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานซองหน่วยงาน
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(๗) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๒.๒ ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิด
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างซัดเจน
๓. กาหนดกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่ง ตั้ง คณะทางานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการดาเนินงาน สรุปปั ญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จานวนข่าวที่เผยแพร่
จานวนผู้เข้าซมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
----------------------------------------------------------------

เทศบาลตาบลหนองหิน เห็นสมควรส่ง เสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญชองข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บัง คับบัญชา และสมาชิกหรือ
บุคคลใน ครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ
และการแสดงความยิ นดี ในโอกาสเลื่ อนตาแหน่ ง ในระดั บสู ง ขึ้น อั นเป็น สาเหตุ หนึ่ ง ของการขัด กัน ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วน บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ ผู้บัง คับบัญชาทุกระคับ ในสังกัดเทศบาล
ตาบลหนองหินและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดง
ความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัส ถ์ และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เทศบาลตาบลหนองหิน จึงไต้กาหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บัง คับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าปีนกฎระเบียบ
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก'เจ้าหน้าที่ชองรัฐ ดังนี้
๑.ห้ามบุคลากรทุกระดับในสัง กัดเทศบาลตาบลหนองหิน ให้ชองขวัญ แก่ ผู้บัง คับบัญ ชาหรือ
บุคคล ในครอบครัวชองผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ หรือประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดย
การให้ ชองขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๒. การรับของขวัญหรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. ห้ามบุคลากรทุกระคับในสังกัดเทศบาลตาบลหนองหินยินยอมหรือ!เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครั วของตนรับ ชองขวัญ หรื อประโยชน์ อื่น ใดจากผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งในการปฏิ บัติ หน้ าที่ เว้น แต่ เป็ นการรั บ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณี นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๔. ห้ามเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๔, ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทา
จิตอาสา แทนการให้ชองขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าปีนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-2๖. เทศบาลตาบลหนองหินคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน เมื่อผู้โดพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตาม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหินทันที
๗. ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการการรับของแถม
----------------------------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควร เพี่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของเทศบาลตาบล
หนองหิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คณะกรรมกกรวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญ ชีกลาง และไม่ขั ดกับ เรื่ องผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม เทศบาลตาบลหนองหิ น
จึงกาหนดมาตรการการรับของแถม เพี่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวัง
ไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในลังกัดเทศบาลตาบลหนองหิน ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุภาครัฐ พ,ศ.๒5๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามควบใบพระราชบัญญัติฯขอบเขต
รองงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น
๒. เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
แล้ว หากผู้เสนอรายนั้น ประสงค์ จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่า การมอบของแถม
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความ
จานงในการปริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ค. 2562 หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ทั้งนี้ในการมอบของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินภารตรวจรับพัสดุ และ ให้นาพัสดุ
ลงบัญชีหรือทะเบียนเพี่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบ่ริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย
จึงประกาศมาเพี่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

7 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลหนองหิน
--------------------------------------ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟ้ง
ความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายในการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิขอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบ
การประเมิ น ในเกณฑ์การประเมินที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวขี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส โดยมี
ประเด็นการตรวจ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ระบุไว้ ดังนี้
๑) มีช่องทางรับฟ้งความคิดเห็น
๒) มีการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตาบล
หนองหิ น ที่ จะปฏิบั ติร าชการโดยให้ ความส าคั ญ และเปิด โอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย เข้ ามามีส่ วนร่ วมและ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึง ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จึงกาหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประซาซน
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองหิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประซาซน หมายถึ ง กระบวนการที่ ป ระชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี โอกาสเข้ า ร่ ว มในกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของการบริห าร ตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู้ ข้ อมู ล การ
ปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วม
คิดแนวทาง การแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๒. ระดับการมีส่วนร่วม
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลหนองหิน ใน ๕ ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้

-2ระดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่า
เป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่นาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และ เข้าถึ งได้
ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว จากรัฐสู่ประซาซน
ระดับ ที่ ๒ การมี ส่วนร่ วมในระดับ การปรึก ษาหารือ เป็น การมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานซองรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการการรับฟ้งความคิดเห็น
ซองประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนาข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วง ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ
ระดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจ มีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้ อมูล ระหว่าง
รัฐกับประซาขนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายซัดเจน โดยประซาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด นโยบายการ
วางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอานวยความสะดวก และยอมรับ
การเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่ วมระดับนี้อาจจะดาเนินการ ในรูปแบบ
กรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ ๔ การมีส่ว นร่วมในการสร้างความร่ วมมือ เป็ นการให้ค วามส าคัญ กับ บทบาท
ของประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้ง แต่ ก ารระบุ ปั ญหา พั ฒนาทางเลื อ ก และแนวทางแก้ ไ ข รวมทั้ง การเป็น ภาคี ใ นการด าเนิ นกิ จ กรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่ภาครัฐสัญญากับ ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ใน
การดาเนินงานร่วมกัน และนาแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ระดับที่ ๕ การมีส่วนในระดับเสริมอานาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชน
มีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผล
ผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับ สูงสุดนี้ เน้นให้ประชาซนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดาเนินภารกิจ และหน่วยงานภาครัฐ มี
หน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้ น ประโยชน์ฃองการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ
และ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม
๓.๑ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ จัดให้มีซ่อ งทางและกิจกรรมให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจให้ซัดเจน
๓.๒ ให้จัดทาและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย

-3๓.๓ กาหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่ วนร่วม หรื อรับฟ้ง ความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ในภารกิจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดาเนินงาน ระหว่าง
ดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน
๓.๔ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภายนอก โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้ าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง
ช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบ
๓.๕ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการดาเนินงานต่อนายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน ทุก ๓ เดือน
(รายไตรมาส)
ประกาศฉบับนี้ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประซาซนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริห ารราชการของเทศบาลตาบลหนองหิน ตามการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานซอง หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) สาหรับการมีส่วนร่วม
ของภาคประซาซน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้
ดาเนินการให้เป็นไป ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายนั้นกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลหนองหิน
…………………….…………………..……………
เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดชื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลหนองหิน จึง กาหนดมาตรการป้องกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางใบการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้ อิทธิพลในฐานะและต าแหน่ง หน้าที่ที่เกี่ยวข้ อง ในการจัดหาหรือ การใช้ ข้อมูลนาไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งกาหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใบชองหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓0 วับทาการหลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบกาหนด
๓. กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดชื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มี ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ดาเนินโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและทั้งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดารงตาแหน่งทีห่ าหน้าที่ทับซ้อน
7. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๘. ให้เจ้ าหน้า ที่พัส ดุรายงานผลการด าเนิน การปฏิบัติ ง านเพื่อ ป้องกั นผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่

2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทาผิดทางวินัยของเทศบาลตาบลหนองหิน
--------------------------------------ด้วยการทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซองเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูป แบบหนึ่ งของการขัด กั น ระหว่า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม และเป็ น เรื่ อ งที่ เ ชื่ อ มโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐอันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร เทศบาลตาบลหนองหินตระหนักและมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันเพื่อการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบลหนองหิน ๔ มาตรการสาคัญ คือ (๑) มาตรการการใช้รถ
ราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อให้บุคลากรชองเทศบาลตาบลหนองหิน ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. มาตรการการใช้รกราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ, ๒๔๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2530 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538 ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2541 โดยเคร่งครัด
๑.๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
และหากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยหรือมีราชการจาเป็นเร่ง ด่วนให้ทาบันทึกขออนุญ าตหัวหน้า
ส่วน ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
๑.๓ ห้ามช้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่ว นตัว หรือให้บุคคลอื่น
นาไปใช้นั่งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิก 'จ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บารุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๒.๑. ให้จัดทาคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่ม/งานต่าง ๆ ของเทศบาล
ตาบลหนองหิน ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิ กจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติง านนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
๒.๒. ให้ทุกส่วนงาน มีการกากับคูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข และเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน
๒.๓. ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการเบิกจ่าย เพื่อ
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. มาตรการการจัดทาโครงการ!!กอบรม ศึกบาดูงาน ประขม และสัมมนา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติด้งนี้

-2๓.๑. การจั ดท าโครงการ!กอบรม ศึ กษาดูง าน ประขุม และสัม มนา ให้ มีเ ป้าหมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานจ่าเป็นการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประขุม และสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปั ญหา
และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์การอย่างชัดเจน
๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกาหนด การเบิก - จ่ายตรงกับ
ข้อเท็จจริง ทั้งต้านกิจกรรม จานวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ห้ามเบิกเกินสิทธิหรือเบิก โดย
ไม่มีสิทธิ
๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดาเนิน โครงการ
อย่างเคร่งครัดทุกโครงการ
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๔.๑, มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อจั ดจ้าง หรือจั ดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดาเนินการจัดหาทั้งในหน่วยงาน หรือการสื่ อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ มีกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการก าหนดราคากลาง ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาผล ขั้ น ตอนการตรวจรั บ โดยการจั ด ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการร่วม
๔.๓. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ว่ามีความเกี่ยวข้องในเชิงทุน เชิงบริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติกับผู้เสนองานหรือไม่
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่
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(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

