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เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................
ตามที่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และปรับปรุงขั้นตอน
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นต าบลเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลจึงได้จัดทามาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และเป็นมาตรการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถูผา ผาปริญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
-----------------------------------แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ เนื่องจาก การทุจริต
คอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างค่านิยม ปลูก
จิตสานึกให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและการ
ป้อ งกั นผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ น ซึ่ ง กระบวนการปฏิบั ติ ง านจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ นค้ า บ ริ การและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นช่องทางของการทุจริตคอรัปชั่นและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สาคัญ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองพลจึงให้ความสาคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) การคานวณราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหาร
สัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนการกาหนดขอบเขต ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่
การประเมิ นมูลค่าโครงการสูง เกินความเป็นจริง การก าหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอื้ อ
ประโยชน์ต่อข้าราชการ นักการเมืองหรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่
เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นนี้ ได้แก่ การออกแบบโครงการที่เอื้อ
ประโยชน์ มีอคติ หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายหนึ่งรายใด ทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่ วม
ประมูล
๓. ขั้ น ตอนการคั ด เลื อกผู้ เ ข้ า ร่ วมประมู ล เป็ น ขั้ น ตอนในการเปิ ดเผยรายละเอี ย ดของ
โครงการ และคัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่ว มการประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ
การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทาให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ เข้าร่วมการประมูล รวมไปถึง การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว

๔.ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการประมูลหรือ คู่สัญญาจะต้อง
ดาเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงในสัญ ญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในชั้นตอนนี้ ได้แก่
การส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) หรือรายละเอียดของโครงการที่กาหนด
ตามสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่ไม่โปร่งใสจะนาไปสู่ การทุจริตคอรัปชั่นต่างๆ มากมาย เช่น การ
ติดสินบน การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชน์ ไปจนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิด
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้อานาจหรือตัดสินใจ โดยคานึง ถึง ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้กาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมประมูล
คู่สัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในสัญญา
ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส กรรประมูล
แข่งขันที่เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
๑ กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรครอบคลุมและเป็น
ที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการกาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพร้อมๆกับ
ระบบการบริหารจัดการโครงการภาครัฐ เพื่อให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและ
จะต้องถูกบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๓. การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลการดาเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม
๔. ระบบควบคุมการตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากทั้งภายใน
และภายนอกเป็นรากฐานที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการควบคุมและ
ตรวจสอบที่ดีจะต้องมีการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติ
หน้าที่ บทลงโทษสาหรับการทุจริตจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนและมีการบังคับใช้
๕. กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานที่สามารถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานที่เป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์
ผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ
๖. การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความเป็น
มืออาชีพจากการฝึกฝนและชี้แนะและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
โดยระบบการบริหารราชการจะต้องเอื้อให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
๗. มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ โดยต้ อ งมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคว่าบาตรเป็น
หนึ่งในมาตรการทีรัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สาคัญจะนาไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจานวนมหาศาล และไม่เพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลถึงภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น สิ่งสาคัญที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น
ในการจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐคือความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแก้ไขกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
เช่น การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครองพยาน การเข้าร่วมกระบวนการการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความสาคัญกับการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างจริงจัง จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยส่วนรวมในที่สุด
แนวคิดทฤษฎี
จาการศึกษาวิจัยพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมีลักษณะและรูปแบบ ๖ ประการ ดังนี้
๑. การรับสินบน
การรั บ สิ น บนเป็ น การยอมรั บ เงิ น ที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ คุณ ค่ า อื่ น ๆ หรื อ แลกกั บ สิ่ ง ที่
ต้องการจากเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการกระทาตามหน้าที่ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลโดย
ผู้ให้สินบนมีเจตนาที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้รับหรือเจ้าหน้าที่มีเจตนา
ที่จะกระทาตาม เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ต้อ งการผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทาง
การเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
ระยะยาว
๒. การใช้อิทธิพลส่วนตัว
การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ ส่วน
ใหญ่ เกิ ดจากการใช้อิ ทธิ พลทางอ านาจหน้ าที่ ของผู้ บริห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นเข้า มาแทรกแซง
กระบวนการทางานตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่นและ
กลุ่มการเมืองที่สนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น จากการกระทาดังกล่าวได้สร้างความลาบากใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดที่หน่วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบข้อบกพร่อง ผู้ที่จะต้องรับผิดคือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นเอง
๓. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้ข้อมูลลับเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์
ขั ด แย้ ง กั น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ข้ อ มู ล นั้ น เป็ น ความลั บ ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งมาก และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะรักษาความลับนี้ไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ
๔. การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบอยู่ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็น
ขอบเขตที่ว่า นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองในผลประโยชน์ ที่จะได้รับ
ประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่ วนตัวซึ่ง นักการเมืองท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้
ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง

๕. การรับของขวัญ
การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ การยอมรับความสะดวกสบาย ที่อาจส่งอิ ทธิพล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับ
สินบน ซึ่งการให้ของขวัญ ที่ทากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญ นั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้ แต่มี
เจตนาที่จะก่อให้เกิดการเอนเอียงในการกระทาบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น
๖. ความเกี่ยวพันธ์ทางเครือญาติ
การเกี่ยวพันธ์ทางเครือญาติ จากผลการศึกษาสถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะอาจอยู่ใน
ตาแหน่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะมีเครือญาติที่ทาธุรกิจ
ด้านต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น วัสดุสานักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมือมีเครือญาติที่ทาธุรกิจอยู่ก็อาจทาสิ่งที่
ต้องการให้แก่เครือญาติ หากคิดเป็นประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์
พิเศษที่มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับ รางวัลจาก
การทาสัญญาหรือการอื่นใดซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น
ปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน
พัสดุ คือ ค่านิยมของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมมีมากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริต ก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้ง
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดผู้กระทาผิดได้
จากแนวคิดทฤษฎีดัง กล่า ว องค์การบริ หารส่ว นตาบลเมือ งพลจึง ก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานดังนี้
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่ อเป็ น การ ป้ อ ง กั น ผลปร ะโ ยชน์ ทั บ ซ้ อ น ใน ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding) องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
พลจึงกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. ห้ ามมิ ให้ เจ้า หน้า ที่พัส ดุจั ดซื้อ จัดจ้ างกับผู้ เสนองานที่ มีความเกี่ยวข้อ งกับ บุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
๒. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่
ดาเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน
๓. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลดารงตาแหน่งที่ทาหน้าที่ทับซ้อน
๔. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก
ปฏิบัติ คือ
(๑) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองพลว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการทาหน้าที่ตัดสินใจหรือทางานที่บุคลากรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) การแก้ไขสถานะของตาแหน่งหรือหน้าที่ในการทางานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
(Removal) เช่น ลาออกจากตาแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น

(๔) ให้ผู้อานวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพลถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลเป็นประจา
(๕) การับของขวัญเป็นการส่วนตัวให้กระทาได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
หากสูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๑. ตรวจสอบ ชื่อ -สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู
๒. ตรวจสอบสถานที่ อ ยู่ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านของผู้ เ สนองานว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
๓. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๔. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น
การับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญหรืออื่น ๆ
-------------------------------------------

รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
กับองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
วันที่..................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งพลจะด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามโครงการ
...............................................................................................และแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

.................................................................
เจ้าหน้าที่พัสดุ
.................................................................
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
.................................................................
กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
.................................................................
กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
.................................................................
กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
.................................................................
ตาแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....................................................................................
ตาแหน่ ง ผู้อ านวยการกองคลัง องค์ การบริ หารส่ว นต าบลเมื อ งพล อาเภอพล จั ง หวัด ขอนแก่ น ได้
ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดัง กล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมกาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................................
(.................................................................)
ผู้อานวยการกองคลัง

หมายเหตุ : ให้ผู้อานวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

