
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโคก 
เรื่อง มาตรการป้้องก้ นการข้ ดก้ นระหว้ างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวม้

ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
-------------------------------------------------------------------------------- 

เพ ้ื่อ ให้้การดำ เน้ิน งานของ เทศบาลต าบลบ ้าน โคก ้เป้ น ไปตาม เจตจานงสุ้จ ร ้ิต้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
ตามแนวนโยบายของผู้้บร้ิหารเทศบาลต าบลบ้านโคก้ในด้้านความโปร้ งใส้สามารถตรวจสอบได้้เปิดโอกาส
ให้ผู้ร้ บบริการ หรือผู้มีส วนได้เสียเข้ามาม้ีส วนร วมในการด าเนินงานของหน วยงานในทุกระด้ บ ด งนี้ 

1. กำหนดให้้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก ประกาศเจตจานงในการบร้ิหาร้องค้ กรอย้ าง
ซื้ อส้ ตย้ สุ้จร้ิต โปร้ งใส และเป้ นไปตามหล้ กธรรมาภิบาล โดยเผยแพร้ ประชาส้ มพ นธ ให้้บุ้คลากร้ผู้ร้ บบริการ 
ผู้มีส้ วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ 

2. กำหนดบทบาทหน้้าที้ ของผู้้บร้ิหาร ในระด้ บต้ าง ๆ ให้้ครอบคลุ้มถ้ึงการประพฤต้ิตน้
เป้ นแบบอย้ างทีดี่ การควบคุ้ม ก าก้ บ ต้ิดตาม สน้ บสนุ้น และข้ บเคลื่อนการด าเน้ินการเพื่อป้้องก้ นการข้ ดก้ น้
ระหว างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวม้รวมถ้ึงการสอดส้ องดู้แลเกี่ยวก้ บผลประโยชน้ ท้ บซ้้อน้
ของผู้ใต้บ งค บบ ญชา 

3. ก าหนดบทบาทหน้้าทีข่องบุ้คลากรทุ้กระด้ บ ให้้ครอบคลุ้มถ้ึงการสอดส้ อง และร้ วมก้ น 
ป้้องก้ นการกระทำที่เข้้าข้ ายการข้ ดก้ นระหว างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวม โดยไม้ ละเลย้
เพ้ิกเฉยต อการกระท าท้ี่เขา้ข ายด งกล าว ตลอดจนให้ความร วมม้ือในการตรวจสอบข้อเท จจริงต าง ๆ 

4. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทกุระด บ ให้ครอบคลุมถึง 
4.1 การไม ใช้ต าแหน งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน ใดๆ้ให้แก้ ตนเอง หรือผู้อื่น 
4.2 การไม้ อาศ้ ยโอกาสในการปฏิบ้ ต้ิหน้้าที่เพื่อเร้ียกร้ บ หร้ือยอมร้ บผลประโยชน้ ใด ๆ้

ให้แก้ ตนเองหรือผู้อื่น 
4. 3 การไม้ กระท าการใด ๆ อ้ นเป้ นการเบ้ียดบ้ งผลประโ ยช น้ ที่เป้ นต้ วเง้ิน หร้ือ้

ผลประโยชน อื่นใดในการปฏ้ิบ ติงาน หรือเก้ี่ยวข้องก้ บงานของหน วยงาน 
4.4 การไม้ นำข้้อมู้ลความล้ บของหน้ วยงาน ไปแสวงหาผลประโยชน้ ส้ วนต้ ว ประโยชน  

ของพวกพ้้องและครอบคร ว 
4.5 ไม นำเงิน บุคลากร และทร พย ส้ินใด ๆ  ของหน วยงานไปใช้้เพ้ื่อประโยชน ส้ วนตนหรอืผู้อื่น 
4.6 การไม ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน ส้ วนตน 
4.7 การไม้ ร้ บงานและปฏิบ้ ต้ิงานภายนอก ที่ก้ อให้้เก้ิดผลประโยชน้ ข้ ดแย้้งก้ บหน้ วยงาน้

ไม ว าจะเป็นการปฏ้ิบ ติงานช้ ่วคราวหรือถาวร เว้้นแต จะได้ร บการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
4.8 การไม้ นำความส้ มพ นธ ส้ วนต้ ว มาประกอบการใช้้ดุ้ลพน้ิจในการให้้คุ้ณให้้โทษ การ 

พ้ิจารณาต ดส้ิน/อนุม ติโครงการ การด าเนินการจ ดซื้อจ ดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเล้ือกปฏิบ ติ 
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5.ก าหนดให้้งานทร้ พยากรบุ้คคลจ้ ดท าคู้ ม้ือเกี่ยวก้ บการปฏิบ้ ต้ิงานของบุ้คลากรเพื่อ้
หล้ีกเลี้ ยงการข้ ดก้ นระหว างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวม้โดยพิจารณาถ้ึงนโยบายความ้
ข ดแย้งทางผลประโยชน ของเทศบาลต าบลบ้านโคก และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบ งค บ ที่เก้ี่ยวข้อง 

6. ก าหนดให้้งานกฎหมายและคดี และคณะกรรมการดำเน้ินงานของเทศบาลต าบลบ้าน
โคก จ ดอบรมและสร้างช้ องทางการร บรู้แก้ บุคลากร เพ้ื่อสร้้างความตระหน้ ก และความร บรู้ ความ้เข้าใจ
เกี่ยวก บเรือ่งการข ดก้ นระหว้ างผลประโยชน ส้ วนตนก บผลประโยชน ส้ วนรวม 

7. ก าหนดให้งานกฎหมายและคด ีจ ดท าคู ม้ือและแนวทางปฏิบ ติในการหล้ีกเลี่ยงและป้้องก้ น้
ข้ ดก้ นระหว้ างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวมในส้ วนของพ้ นธะก้ิจ้และ้
ระบบที่ร้ บผ้ิดชอบ โดยพ้ิจารณาถ้ึงนโยบายความข้ ดแย้้งทางผลประโยชน้ ของเทศบาลต าบลบ้านโคก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ 
และระเบ้ียบ กฎหมาย ข้้อบ้ งค้ บที่เกี่ยวข้้อง้ตลอดจนสื่อสารให้้บุ้คลากรที่เกี่ยวข้้องร้ บทราบ และนำไป้
ปฏ้ิบ ติ 

8. ก าหนดให้การร บบริจาคต้องได้ร บการอนุม ติจากผู้บ งค บบ ญชา และห วหน้าหน้ วยงานและ 
กระท าการอย้ างโปร้ งใส โดยม้ีว้ ตถุ้ประสงค้ ในการบร้ิจาคท่ีช ดเจน และจะต้้องไม้ เป้ นการบร้ิจาคที่ท าขึ้นเพ้ื่อ้
ปกปิดการให้ส้ินบน และให้มีการบ นทึกข้อมูลทางบ ญชีที่ถู้กต้องตามความเป็นจร้ิง 

9. กำหนดให้้ม้ีช้ องทางเพ่ือให้้บุ้คคล หร้ือหน้ วยงาน ภายนอก สามารถแจ้้งข้้อมู้ลล้ บแก  
ผู้บริหาร เกี่ยวก บการกระทาท้ี่เข้าข้ ายการข ดก้ นระหว้ างผลประโยชน ส้ วนตนก บผลประโยชน ส้ วนรวม 

10. กำหนดให้้ม้ีกระบวนการให้้ความเป้ นธรรม และปกป้้องผู้้บร้ิหารและบุ้คลากรที่รายงาน้
ให้ขอ้มูลเกี่ยวก บการข ดก้ นระหว้ างผลประโยชน ส้ วนตนก บผลประโยชน ส้ วนรวม 

11. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวิน้ ย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม้
ต อผู้บริหารและบคุลากรซึ่งถู้กต ดส้ินว้ าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องก บการข ดก นระหว้ างผลประโยชน ส วนตน้
ก้ บผลประโยชน้ ส้ วนรวม ท ้งในฐานะต้ วการหร้ือผู้้สน้ บสนุ้น หร้ือม้ีการร้ บรองข้้องมู้ลการม้ีส้ วนได้้ส้ วนเส้ีย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
อ นเป็นเท จ รวมถ้ึงการเพกิเฉยต อการกระทำผิด 

12. ให้้การสน้ บสนุ้น้ยกย้ อง ชมเชย ให้้รางว ลแก้ ผู้้บร้ิหารและบุ้คลากรที่ม้ีความซ่ือตรง้
ซ่ือส้ ตย  สุ้จร้ิต ม้ีธรรมาภ้ิบาลในการปฏ้ิบ้ ต้ิงาน สน้ บสนุ้นการข้ บเคลื่อนการดำเน้ินการเพื่อป้้องก้ นการทุ้จร้ิต้
และการข ดก้ นระหว้ างผลประโยชน ส้ วนตนก บผลประโยชน ส้ วนรวม 

13. กำหนดให้้งานตรวจสอบภายใน สน้ บสนุ้นและส้ งเสร้ิมให้้ม้ีกระบวนการตรวจสอบและ้
ควบคุ้มภายในทีเ่หมาะสมและม้ีประส้ิทธ้ิภาพในการป้้องก้ นการข้ ดก้ นระหว้ างผลประโยชน้ ส้ วนตนก้ บ้
ผลประโยชน ส้ วนรวม 

จึงประกาศให้ทราบและปฏ้ิบ ติโดยท ่วก น 
 

 

ประกาศ ณ้ว้ นที่ 12 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 

 

                                                   (นายสุรัตน์  เหล่าคนค้า) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 


