ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
------------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เพื่อให้สอดคล้องกับการวัด
ระดั บ คุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใส ตามประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ซึ่งได้ยึดถือประโยชน์ของ
ชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวม ในการด าเนิ น งานภายในองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การการขั ด กั น ระหว่ า
ผลประโยชน์ส่วนตนดับผลประโยชน์ส่ วนรวมในส่วนทีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ และการใช้อานาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ การให้ และการรับของขวัญ สินน้าใจ เพื่อ
หวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงได้กาหนดมาตรการที่ใ ช้ในการปฏิบัติงาน ในการ
ดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
และไม่ทาให้เกิดกระทาความผิ ดวินัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้กาหนดมาตรการ
กลไกการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ดังนี้
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ความเกี่ยวข้องของบุ คลากรของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย กับผู้ เสนองานในการจั ดซื้อจัดจ้าง
หมายความว่า
(1) เป็นคู่สมรสหรือคู่หมั้นของผู้เสนองาน
(2) เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการี ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ พี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้
เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้แทน หรือตัวแทนของผู้เสนองาน
(4) เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน
(5) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในการเข้าเป็นผู้เสนองานที่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(6) เป็นกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ (1) – (5) ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเป็นการทาให้ผู้เสนองานได้เปรียบ
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ให้งานพัสดุและคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรผู้เสนองาน
3. ห้ ามไม่ให้ บุคลากรในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เป็นสัญญาหรือมีส่ ว นได้เสี ยในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานที่บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม หรือดาเนินคดี
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-24. บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในครั้งนั้นไม่ได้
5. เมื่อผลการตรวจสอบตามข้อ 2 หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานรายอื่น
ให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และเจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งต่อไป
6. ผู้บั งคับบั ญชาได้รับรายงานตามข้อ 5 ให้รีบสั่ งการเพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธ รรมและเพื่อ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากรในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ต้องเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ในการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ
อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
1. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องไม่อาศัยอานาจหน้าที่รับหรือ
ให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ตามกฎหมาย
2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลในครอบครัว รับหรือให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าของตน
3. กรณีที่มีความจาเป็นจะต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ
ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นนั้น จะต้องมีมูลค่าแต่ละ
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
4. การให้ของขวัญ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ตามข้อ 4 หากเสี่ยงต่อความเป็นกลางใน
การปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรือในอนาคตจะกระทาไม่ได้
5. เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ และเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัด บุคลากรในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้
บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
แนวทางปฏิบัติในการเรี่ยไร
1. ห้ามไม่ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จัดให้มีการเรี่ยไรที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
2. ห้ามใช้ หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ราชการปรากฏในการเรี่ยไร
3. ห้ามใช้อานาจหน้าที่ในฐานะของพนักงานของรัฐ สั่ง ขอร้อง บังคับ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นใด ช่วยทาการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
4. ห้ามเรี่ยไร เพื่อซื้อของขวัญ ของฝาก ของอภินันทนาการ การเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสต่างๆ
5. ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ทรัพยากรของรัฐในการเรี่ยไร
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-3การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ผู้ใดไม่
ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ฯ อาจถูกดาเนินการทางวินัย ทางละเมิดและอาจต้องถูกดาเนินคดีอาญาแล้วแต่กรณี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

