ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
--------------------------------------------------เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต
ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานใน
ทุกระดับ ดังนี้
1. กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประกาศเจตจำนงในการบริหาร
องค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติ
ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี การครอบคลุ ม ถึ งการประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี การควบคุ ม กำกั บ
ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และ
ร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยไม่ล ะเลยเพิ กแฉยต่อการกระทำที่เข้าค่ายดังกล่ าว ตลอดจนให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
4.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น
4.2 การไม่ อ าศั ย โอกาสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ เรี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ
ผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4.3 การไม่ ก ระทำการใด ๆ อั น เป็ น การเบี ย ดบั ง ผลประโยชน์ ที่ เป็ น ตั ว เงิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
4.4 การไม่น ำข้อมูล ความลั บของหน่วยงาน ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่ว นตัว
ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว
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4.5 ไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น
4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
4.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก
ผู้บริหาร
4.8 การไม่นำความสัมพันธ์ ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
5. กำหนดให้ งานทรัพยากรบุคคลจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดให้ งานกฎหมายและคดี และคณะกรรมการดำเนิ น งานขององค์ ก าร
บริห ารส่วนตำบลสะพลี จัดอบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนัก
และความรับ รู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ เรื่อ งการขั ดกั น ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7. กำหนดให้งานกฎหมายและคดี จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยง
และป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในส่วนของพันธกิจและระบบที่
รับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
และระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ
และนำไปปฏิบัติ
8. กำหนดให้ การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บั งคับบัญ ชา และหั วหน้ า
หน่วยงานและกระทำการอย่างโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจน และจะต้องไม่เป็น
การบริจาคที่ทำขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็น
จริง
9. กำหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลลับ
แก่ผู้บ ริห าร เกี่ย วกับ การกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
10. กำหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่
รายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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11. กำหนดให้ มี ก ารดำเนิ น การทางวิ นั ย ทางปกครอง และทางกฎหมาย
ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการ
รองรับข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด
12. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำหนดให้ ง านตรวจสอบภายใน สนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ มี ก ระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ส.ต.ท.
(จรัญ จันทร์นิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

