ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
--------------------------เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้ อ O47 ซึ่ ง ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดทามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
1. กาหนดให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยประกาศเจตจานงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ
2. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า ง ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การประพฤติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้อ งกัน
การกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย เพิกเฉย
ต่อการกระทาที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. กาาหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
4.1 การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
4.3 การไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ ผลประโยชน์
อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
4.4 การไม่นาข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวก
พ้องและครอบครัว
4.5 การไม่นาเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น
4.6 การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร
4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่ว นตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้ คุณ ให้ โ ทษ การ
พิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
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5. กาหนดให้งานการเจ้าหน้าที่จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยพิ จ ารณาถึ ง นโยบายความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองบางกรวยและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดให้งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้
แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. กาหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ หรือ
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยความมีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้บริหารก่อนจึงจะเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติ
และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้
8. กาหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่ว นได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ออก
จากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้
ส่วนเสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
9. กาหนดให้ผู้บริหารและบุคลากร ผู้จัดทารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มี
ความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี และทุกครั้ง
ที่พบรายการตามที่ระบุ โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
10. กาหนดให้ มีช่องทางเพื่ อ ให้ บุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูล ทางลั บ
แก่ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
11. กาหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่รายงาน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
12. กาหนดให้มีการดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม
ต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ทั้ งในฐานะตัว การหรือผู้ สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย
อันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือการรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดาเนิน การ
จัดการให้ถูกต้อง
13. ให้ ก ารสนั บ สนุ น ยกย่ อ ง ชมเชย ให้ ร างวั ล แก่ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่มี ค วามซื่ อตรง
ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
14. กาหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทารายงานประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
15. กาหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิด
การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลด
และป้ องกัน ความเสี่ย งด้านการดาเนิน งานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

-๓-

16. กาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่า งผลประโยชน์ส่ ว นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
17. กาหนดให้หน่วยตรวจภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการในการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมผู้บริหารทราบอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

