ประกาศเทศบาลตําบลหวยกะป
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต มาตรการปองกันการรับสินบน
มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกะป พ.ศ. 2562
.......................................................
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่กําหนดใหสวน
ราชการมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพื่อทําหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกะป
เพื่อใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกะป
เปนไปตามอํานาจหนาที่และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เทศบาลตํ าบลหวยกะปจึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการจัดการเรื่องร องเรียนการทุจริต มาตรการปองกัน
การรับสินบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มาตรการ
ตรวจสอบการใช ดุ ล พิ นิ จ กรณี เ กิ ด การทุจ ริต และประพฤติมิ ช อบของเจา หนา ที่ ของสํา นัก งานเทศบาล
ตําบลหวยกะป ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลหวยกะป เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ
การจัดการเรื่องรองเรีย นการทุจ ริต มาตรการปองกันการรับสิน บน มาตรการปองกันการขั ดกัน ระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ของสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกะป พ.ศ. 2562”
ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ลูกจาง
ภารกิจ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะป
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ป ฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบั ติ
อยางใดอยางหนึ่งในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ ง อย างใดอย างหนึ่ ง ซึ่ งมุงหมายจะควบคุ มดูแล การรับ การเก็บ รักษา หรือการใช เงิน หรื อ
ทรัพยสินของทางราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และให
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย
“ขอรองเรียน” หมายความวา ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะป และขอกลาวหาของเจาหนาที่ที่ไมได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
เปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
/”สินบน”...

-2“สินบน” หมายความวา ทรัพยสินหรื อประโยชน อยางอื่นที่ใหแกเ จาหน าที่ของ
เทศบาลตําบลหวยกะป เพื่อใหกระทําการหรือละเวนไมกระทําการตามที่ผูจายเงินสินบนตองการ
“ผลประโยชน ทั บ ซ อน” หมายความวา ความขั ดแยง กัน ระหวา งผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมในสถานการณหรือการกระทําของเจ าหนาที่เทศบาลตํ าบลหวยกะป ซึ่งมี
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น โดย
คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยที่เห็นสมควรของเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยกะป
“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ
และนํ าเรื่ อ งร องเรี ย นเข า สู กระบวนการสอบสวนขอ เท็จ จริง แจงตัก เตือ น ดํา เนิน คดี หรืออื่น ๆ ตามข อ
กฎหมาย ระเบียบ พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผล หรือความคืบหนาของการดําเนินการ ภายในเวลา
สิบหาวัน
ขอ 3 หลักเกณฑและมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ดังนี้
3.1 เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยกะป ไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดระเบียบ หรือไมถูกตองตาม
กฎหมาย
3.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงและมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหวยกะป ตองมีพยานหลักฐานชัดแจงและใชถอยคําสุภาพ
3.3 ชองทางการรองเรียนการทุจริต ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง
ดังนี้
(1) รองเรียนโดยทําเปนหนังสือสงขอรองเรียนดวยตนเองโดยตรง ที่สํานักงาน
เทศบาลตํ า บลห ว ยกะป เลขที่ 9/29 หมู ที่ 4 ตํ า บลห ว ยกะป อํ า เภอเมื อ งชลบุ รี จั ง หวั ด ชลบุ รี
รหัสไปรษณีย 20130
(2) รองเรียนผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลหวยกะป
(3) รองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลหวยกะป www.huaykapi.go.th
(4) รองเรียนผานเฟซบุกเทศบาลตําบลหวยกะป
ขอ 4 ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลหวยกะป เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริต และเมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
ตําบลหวยกะปรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ขอ 5 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะปเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลหวยกะปตรวจสอบขอเท็จจริง
/ขอ 6...

-3ขอ 6 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับ แตงตั้งมีห นาที่ร วบรวมขอเท็จ จริงที่
เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป วามีการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหเสนอความเห็น
ตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยกะปและยุติเรื่อง
ข อ 7 ในการพิ จ ารณาไตส วนขอเท็จ จริงใหดํา เนิน การอยางลับ และตองเป ดโอกาสให
เจาหนาที่ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม
ขอ 8 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 7 เสร็จสิ้นกระบวนการแลว ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลหวยกะปแจงใหผูรองเรียนทราบภายในสิบหาวัน
ขอ 9 ในกรณีที่เรื่องรองเรียนเปนเรื่องอยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของเทศบาลตําบล
หวยกะป ใหสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน
ขอ 10 หลักเกณฑและมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้
(1) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปตองปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยไมรับ
สินบนหรือผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางออม
(2) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปจะตองไมเรียกรอง จัดหา รับสินบน
หรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น
(3) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปจะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวา
จะทําให หรือรับสินบนหรือผลประโยชนอื่นใด โดยมีจุดประสงคเพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําอัน มิชอบด วยหนาที่และกฎหมาย จนสงผลกระทบตอประโยชนส าธารณะของสวนรวม
เสียหาย
(4) เจ าหน า ที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหว ยกะปตองไมล ะเลยหรือเพิกเฉยตอการ
กระทําที่เขาขายเปนการรับสินบนหรือผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ เมื่อผูใดพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
การรับสินบนใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลหวยกะปเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
(5) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปผูใดรับสินบนหรือผลประโยชนอื่นใด
จะตองถูกดําเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ และอาจตองถูกดําเนินการทางอาญา
ข อ 11 หลั ก เกณฑ แ ละมาตรการป อ งกั น การขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนกั บ
ผลประโยชนสวนรวม ดังนี้
(1) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปตองปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไมเขาไป
เกี่ยวของกับการมีผลประโยชนทับซอนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม
(2) เจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหวยกะปตองไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํา
กับเทศบาลตําบลหวยกะป ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบในฐานะที่เปนเจาหนาที่ไมวาในทางตรงหรือ
ทางออม
/(3) เจาหนาที่...

