
 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
เร่ือง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับ                  

ผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
............................................. 

  ตามท่ีได้แต่งต้ังคณะท างานวิ เคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบั ติงาน ท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และปรับปรุงขั้นตอน 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกท้ังส่งเสริมวินัย  
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงได้จัดท ามาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และเป็นมาตรการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
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แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  การป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันถือเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ เนื่องจาก การทุจริต
คอรัปช่ันเป็นปัญหาท่ีส าคัญของประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างค่านิยม ปลูก
จิตส านึกให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปช่ัน ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความ
ร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นช่องทางของการทุจริตคอรัปช่ันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีส าคัญ  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพลจึงให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) การค านวณราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหาร
สัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน  ดังนี้ 

  ๑. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขต ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม โดยความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้  ได้แก่ 
การประเมินมูลค่าโครงการสูงเกินความเป็นจริง  การก าหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อข้าราชการ  นักการเมืองหรือภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขั้นนี้ ได้แก่  การออกแบบโครงการท่ีเอื้อ
ประโยชน์ มีอคติ หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายหนึ่งรายใด ท าให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วม
ประมูล 
  ๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียดของ
โครงการ และคัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยความเส่ียงในการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้  ได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ หรือข้อมูลท่ีเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ  
การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า  ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล  รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว 



  ๔.ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญา  เป็นขั้นตอนท่ีผู้ชนะการประมูลหรือคู่สัญญาจะต้อง
ด าเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามท่ีตกลงในสัญญา  โดยโอกาสเส่ียงในการทุจริตในช้ันตอนนี้ ได้แก่ 
การส่งมอบสินค้าท่ีไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) หรือรายละเอียดของโครงการท่ีก าหนด
ตามสัญญา 

  การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐท่ีไม่โปร่งใสจะน าไปสู่การทุจริตคอรัปช่ันต่างๆ มากมาย เช่น การ
ติดสินบน การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชน์ ไปจนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิด
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้อ านาจหรือตัดสินใจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ราชการ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมประมูล 
คู่สัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหลายในสัญญา 

  ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างท่ีดีควรค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส กรรประมูล
แข่งขันที่เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบจัดซื้อจัดจ้างท่ีดีควรค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
  ๑ กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีดีควรครอบคลุมและเป็น
ท่ียอมรับของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีการก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์และข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นท่ีรับรู้โดยท่ัวกัน 
  ๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพร้อมๆกับ
ระบบการบริหารจัดการโครงการภาครัฐ เพื่อให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและ
จะต้องถูกบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  ๓. การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลการด าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม 
  ๔. ระบบควบคุมการตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากท้ังภายใน
และภายนอกเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการควบคุมและ
ตรวจสอบท่ีดีจะต้องมีการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติ
หน้าท่ี บทลงโทษส าหรับการทุจริตจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนและมีการบังคับใช้ 
  ๕. กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานท่ีสามารถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ท้ังหน่วยงานท่ีเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ 
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแลโครงการ 
  ๖. การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความเป็น
มืออาชีพจากการฝึกฝนและช้ีแนะและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ในองค์กร 
โดยระบบการบริหารราชการจะต้องเอื้อให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
  ๗. มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยต้องมี
บทบญัญัติท่ีเกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคว่ าบาตรเป็น
หนึ่งในมาตรการทีรัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ 



  โดยสรุป การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีไม่ซื่อสัตย์ ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส าคัญจะน าไปสู่การทุจริตคอรัปช่ันในรูปแบบต่าง ๆ และในทุกระดับช้ัน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจ านวนมหาศาล และไม่เพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลถึงภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือขององค์กร  ดังนั้น ส่ิงส าคัญท่ีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน
ในการจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐคือความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานความผิดท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครองพยาน การเข้าร่วมกระบวนการการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความส าคัญกับการทุจริตคอรัปช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างจริงจัง จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยส่วนรวมในท่ีสุด 

แนวคิดทฤษฎี 
  จาการศึกษาวิจัยพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีลักษณะและรูปแบบ ๖  ประการ ดังนี้ 
  ๑.   การรับสินบน 
        การรับสินบนเป็นการยอมรับเงิน ท่ีผิดกฎหมายหรือคุณค่าอื่นๆ หรือแลกกับส่ิงท่ี
ต้องการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้มีการกระท าตามหน้าท่ีในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลโดย
ผู้ให้สินบนมีเจตนาท่ีจะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และผู้รับหรือเจ้าหน้าท่ีมีเจตนา
ท่ีจะกระท าตาม เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าท่ีต้องการผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทาง
การเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ระยะยาว 
  ๒.   การใช้อิทธิพลส่วนตัว 
        การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ ส่วน
ใหญ่เกิดจากการใช้อิทธิพลทางอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซง
กระบวนการท างานตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่นและ
กลุ่มการเมืองท่ีสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น  จากการกระท าดังกล่าวได้สร้างความล าบากใจให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดท่ีหน่วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบข้อบกพร่อง ผู้ท่ีจะต้องรับผิดคือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเท่านั้นเอง 
  ๓.  การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
       เจ้าหน้าท่ีมีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ใช้ข้อมูลลับเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์
ขัดแย้งกันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีจะรักษาความลับนี้ไว้ แต่เจ้าหน้าท่ีก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
  ๔.  การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
       นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าท่ีการงานไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็น
ขอบเขตท่ีว่า นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองในผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
ประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัวซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้
ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง 



  ๕.  การรับของขวัญ 
      การรับของขวัญ  การยอมรับของขวัญ  การยอมรับความสะดวกสบาย ท่ีอาจส่งอิทธิพล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับ
สินบน  ซึ่งการให้ของขวัญท่ีท ากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการท่ีจะให้ แต่มี
เจตนาท่ีจะก่อให้เกิดการเอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น 
  ๖.  ความเก่ียวพันธ์ทางเครือญาติ 
       การเกี่ยวพันธ์ทางเครือญาติ  จากผลการศึกษาสถานการณ์ท่ีบุคคลสาธารณะอาจอยู่ใน
ต าแหน่งต่างๆ ในท้องถิ่น  เช่น  ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะมีเครือญาติท่ีท าธุรกิจ
ด้านต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น วัสดุส านักงาน  รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมือมีเครือญาติท่ีท าธุรกิจอยู่ก็อาจท าส่ิงท่ี
ต้องการให้แก่เครือญาติ  หากคิดเป็นประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์
พิเศษท่ีมีการใช้อิทธิพลส่วนตัว  เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลท่ีจะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจาก
การท าสัญญาหรือการอื่นใดซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น 
      ปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน
พัสดุ  คือ ค่านิยมของคนไทยท่ีเริ่มเปล่ียนไป  การเห็นแก่ตัว  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมมีมากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริต ก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้ง
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดผู้กระท าผิดได้ 
      จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานดังนี้ 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  เพื่ อ เป็ น ก ารป้ อ งกั น ผลป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อ น ใน ก าร จัดซื้ อ จั ด จ้ างตาม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Market  :  e-market) 
และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Bidding  :  e- bidding)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พลจึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
  ๑.   ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ท้ังประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
  ๒.  ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี
ด าเนินงานหรือโครงการท่ีเอื้อผลประโยชน์กับตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน 
  ๓.   ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลด ารงต าแหน่งท่ีท าหน้าท่ีทับซ้อน 
  ๔.   ในกรณีท่ีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก
ปฏิบัติ  คือ 
        (๑)   การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพลว่างานเรื่องใดท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
        (๒)   การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าท่ีตัดสินใจหรือท างานท่ีบุคลากรมี  
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
        (๓)   การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าท่ีในการท างานท่ีมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน 
(Removal)  เช่น  ลาออกจากต าแหน่งหน้าท่ีซึ่งขัดแย้งกัน  เป็นต้น 



        (๔)   ให้ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพลถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลเป็นประจ า 
        (๕)   การับของขวัญเป็นการส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท  
หากสูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
  ๑.  ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล  ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ  พี่  น้อง  เพื่อน  คู่แข่ง ศัตรู 
  ๒.   ตรวจสอบสถานท่ีอยู่   สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์ หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
  ๓.   ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 
  ๔.   ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่  เช่น 
การับสินบน  การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  การด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การรับ
ของขวัญหรืออื่น ๆ 
 
 

------------------------------------------- 
 
   



รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
------------------------------------- 

 
       ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

      วันท่ี.................................................................. 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ  
...............................................................................................และแต่งต้ังผู้มีรายช่ือต่อไปนี้เป็นคณะกรมการ
และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   

 ๑.  .................................................................  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                        
 ๒.  .................................................................  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                          
 ๓.  .................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง                                          
 ๔.  .................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง                                          
 ๕.  .................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง                                          
 ๖.  .................................................................  ต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................. ...
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ได้
ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า  บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน  
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  จึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมกาและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 
 
     (ลงช่ือ)....................................................................... 
      (.................................................................) 
       ผู้อ านวยการกองคลัง   
       
 
 
หมายเหตุ  :  ให้ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถึงความ 
       เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน                                


