-2ระเบียบวาระที่ 1 :
ประธาน
:
ที่ประชุม

:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ผมเรียกประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากตอนนี้มีงานหลายๆงานที่จะต้องดาเนินการและติดตาม
งานกันอยู่หลายๆเรื่อง จึงต้องเรียกประชุมปรึกษาหารือ หรือหาข้อสรุปร่วมกันครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
ประธาน
:
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร
ที่ประชุม
:
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1.1 เรื่อง การตั้งศาลพระพรหม ณ สานักงานเทศบาลแห่งใหม่
ประธานฯ

ที่ประชุม

:

:

ในขณะนี้การดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะคงเหลือก็ในเรื่องของการตบแต่งภายใน และการตั้งศาลพระพรหมศาลตายาย ในเรื่องของ
การตั้งศาลซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ปกปักรักษา คุ้มครอง ผมต้องการศาลพระ
พรหมแบบทรงดุสิต และก็ทาด้วยหินอ่อน ศาลตายายทรงมหาเศรษฐี ให้มขี นาดใหญ่
เหมาะสมกับสานักงานแห่งใหม่
รับทราบ
3.1.2 เรื่อง การติดตามงานแต่ละกอง/สานัก

ประธาน

:

ที่ประชุม

:

ปีงบประมาณ 2562 นี้ก็ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 3 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะหมด
ปีงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกกอง/สานัก เร่งรัดดาเนินการ หรือติดตามงานที่ยังคงค้างอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นโครงการทีก่ ันเงินไว้ หรือโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้ง
งบประมาณไว้ ยังไม่เห็นมีโครงการเสนอมา ทุกวันนี้ผมเองต้องคอยตอบคาถามประชาชนว่า
เมื่อไหร่จะทาถนนเส้นนั้น เส้นนี้เสียที ทั้ง ๆ ทีไ่ ด้ตง้ั โครงการไว้ในแผน ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติ เงินก็มีเพียงพอในการเบิกจ่ายแล้ว แต่ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวสักที ให้ทุกกองไป
ศึกษาดูสิว่า มีที่ไหนบ้างที่มีการจ้างวิศวกรในการเซ็นต์รับรองแบบ ออกแบบ เขียนแบบ
แล้วเค้าทากันอย่างไรบ้าง ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูฝน จะมี
โครงการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลายตัว
รับทราบ
3.3.1 เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

ประธาน

:

จากการที่ผมได้ไปเข้าร่วมประชุมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครร่วมกับสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลบางม่วง
/ผมเห็นด้วย......

-3ผมเห็นด้วยและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผมและ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเพื่อเป็นการยกระดับเทศบาลตาบลบางเลนให้เป็น
หน่วยงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และที่สาคัญยิ่ง
คือ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ประกอบ
กับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการทางานของสานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องการให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดนาร่องในเรื่อง
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงาน
ผมจึงขอกาหนดเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบล
บางเลนยึดถือปฏิบัติ และขับเคลื่อนตามเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ให้บรรลุ นโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด โดย “ประกาศเจตจานง” มีองค์ประกอบ
ดังนี้
ข้อ 1. นโยบาย
เทศบาลตาบลบางเลน ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลน
โดยมีประกาศแสดง “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ตาบลบางเลน ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2. มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอัน ที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานความมีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงานและการมีการสื่อสารภายใน
หน่วยงานได้กาหนดมาตรการ และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานของเทศบาลตาบลบางเลนให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม – ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ
คุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
/5.หลัก..........

-4(5) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทางานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่
มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาชน
2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(4) การยืนยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๓ กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างทุกคน
ข้อ ๔ วิธีดาเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย
มาตรการและแนวทางที่กาหนด เทศบาลตาบลบางเลนจะได้ดาเนินการและขอกาหนดดังนี้
๔.๑ นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตาบลบางเลน แจ้งให้
บุคลากรทุกคนรับทราบ
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตาบล
บางเลนเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจานงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆได้แก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานเทศบาล ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางเลน
ข้อ ๕ การบังคับใช้
ให้ประกาศ “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
/เทศบาล.....

-5เทศบาลตาบลบางเลนจึงขอประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงาตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน ดังนี้
ข้อ ๑ เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคามั่น
ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากความทุจริตและ
ความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลนทุกคน
มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส
เป็นการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และ
เที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความ
สุจริตเที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยง
ธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด
ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลน มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลงาน การปฏิบัติงานพร้อม
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ
2. มุ่งมั่นในการบริหารงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่
/จะปฏิบัติ.....

-6จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลน ปฏิบัติตนตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยว กับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับ
สินบน และการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลน ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลน ไม่ทนต่อ
การทุจริต อับอาย และเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริต ได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และ
เที่ยงธรรม
2. ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
3. มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลบางเลน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
2. มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
3. มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5. ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
/2.6 ด้าน.....

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน.
ปลัดปุณยนาถ.

-72.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาล
ตาบลบางเลนทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้ผู้บริหารและพนักงานของ
เทศบาลตาบลบางเลนเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงาน ตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการช่องทางการ
สื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็ปไซต์ เป็นต้น
2. ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น
ผมขอให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/สานัก ช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่า
เจตจานงดังกล่าวที่ผมได้กาหนดออกมาทั้งหมดนี้ ทุกคนเห็นว่าเป็นอย่างไร ดีหรือไม่
หรือติดขัดตรงประเด็นไหนอย่างไร ขอให้ทุกคนช่วยกันคิด วิเคราะห์และนาเสนอ เพื่อจะได้
ปรับ แก้ไข
ในเมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอให้ผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ช่วยกัน
บริหารงานให้เป็นไปตามเจตจานง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และนาไปปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรม โปร่งใส และนาไปประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ให้บรรลุตามนโยบายหรือเจตจานงที่กาหนดต่อไป
รับทราบ
3.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
มอบท่านปลัด ชี้แจง
จากการที่เข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครร่วมกับสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ในวันนั้น ในการประชุมมีการรวมกลุ่มกันทางาน
และออกไปพรีเซ้นต์ด้านหน้า ในเรื่องของมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกลุ่มของเทศบาลตาบลบางเลนก็ได้มีการนาเสนอ และ
วิทยากรบรรยายได้แนะนาแนวทางว่าเราควรที่จะมีการกาหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นด้วย. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เราควรกาหนดมาตรการ เพื่อให้พนักงานในองค์กรยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
/2.วางตัว......

ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

-82. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบได้
4. คานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
5. การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมจากผู้ขาย
ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ
7. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
8. ไม่ให้ข้อมูลภายใน ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพวกพ้องของตน
9. ปฏิบัติต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแลกาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและหากพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณา
แก้ไข ยกเว้น หรือดาเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ
ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อดาเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง หรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที
12.ให้หัวหน้าสานักปลัดหรือผู้อานวยการกองทุกกองเป็นหน่วยตรวจสอบประเมินความ
เสี่ยง เพื่อคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบความเหมาะสมและรายงานผู้บริหาร
มีท่านใดจะเพิ่มเติมมาตรการข้อใดอีกหรือไม่ เพราะผมจะให้จัดทาเป็นประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดหรือลงเว็ปไซต์ เปิดเผยข้อมูลให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การติดตามการดาเนินงาน
ตอนนี้ก็ไตรมาสที่3 จะเข้าสู่ไตรมาสที่4 แล้ว ผมเห็นว่ายังมีโครงการอีกหลายๆ
โครงการที่ตั้งอยู่ในเทศบัญญัติ ขอให้ทุกสานัก/กอง เร่งรัดดาเนินการ รวมถึงโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ที่ติดขัดอยู่ในเรื่องของการเซ็นต์รับรองแบบจากวิศวกร ขอให้ทุกท่านช่วยกัน
/ศึกษา.......

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5

-9ศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถทาได้ด้วยวิธีการใด และมีที่ไหน
บ้างที่เค้ามีการจ้างวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบ ลองสอบถามเค้าดูว่าทาวิธีใด อย่างไร
เพราะบางโครงการเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ขอให้เร่งรัดด้วย
รับทราบ
เรื่อง อื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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