
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวของกับ 

ผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 
------------------------------------- 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ไดจัดทําคูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน และคูมือการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/ รองทุกข (เรื่อง รองเรียนท่ัวไปและ

เรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ข้ึน 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง และลูกจางเปนไปอยาง 

สุจริตโปรงใส รวมถึงเปนการสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และปองกันการทุจริตในองคกร องคการบริหาร- 

สวนตําบลลําคอหงษ  จึงจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง

ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2562 ข้ึน เปนหลักและใชเปน

แนวทาง ในการปฏิบัติงาน และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีแกหนวยงานตอไป 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

                            ประกาศ  ณ วันท่ี 10  มกราคม พ.ศ.2562 

 

                                                            (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการปองกนัผลประโยชนทับซอน 
และแนวทางการตรวจสอบบคุลากรถึงความเกีย่วของ

กบัผูเสนองานในการจดัซือ้จดัจาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 



 

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------------------------- 

 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันละปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ ปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในองคกร สงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน การทํางานท่ีดี ตลอดจนชวยสราง
ความเชื่อม่ันของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอองคกร ดังนั้น องคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  จึงดําเนินการ
จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการ ตรวจสอบบุคลากรถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําลําคอหงษ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของตอไป  

แนวคิดทฤษฎี 
 จากการศึกษาวิจัยของนายกิตติภูมิ บัวเพชร เรื่อง การแสวงหาผลประโยชนทับซอน ในการ

บริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบวา การแสวงหา ผลประโยชน
ทับซอนในงานพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะและรูปแบบอยู 6 ประการ ดังนี้  

1. การรับสินบน  
    การรับสินบนเปนการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณคาอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ สิ่งท่ีตองการ 

จากเจาหนาท่ีท่ีไดมีการกระทําตามหนาท่ีในการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล โดยผูใหสินบน
มีเจตนาท่ีจะบิดเบือนวัตถุประสงคการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี และผูรับ หรือ เจาหนาท่ีมีเจตนาท่ีจะกระทํา
ตาม เปนสถานการณเม่ือเจาหนาท่ีตองการผลประโยชนสวนตน ซ่ึงอาจ เปนผลประโยชนทางการเงินหรือ
ประโยชนอ่ืนๆ โดยตองกระทําการท่ีขัดตอกฎหมาย หรือเพิกเฉยใน การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหไดซ่ึงผลประโยชน
นั้น ซ่ึงจะสงผลเสียตอภาพลักษณและการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลในระยะยาว     

2. การใชอิทธิพลสวนตัว  
การใชอิทธิพลสวนตัวในการแสวงหาผลประโยชนทับซอนในการบริหารงานพัสดุ สวนใหญจะเกิดจาก

การใชอิทธิพลทางอํานาจหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ินเขมมาแทรกแซงกระบวนการ         ทํางานตามระเบียบ
พัสดุฯ สวนใหญมีจุดประสงคเพ่ือผลประโยชนสวนตนของผูบริหารทองถ่ิน และ กลุมการเมืองท่ีสนับสนุน
ผูบริหารทองถ่ิน จากการกระทําดังกลาวไดสรางความลําบากใจใหกับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง 
เพราะเม่ือใดท่ีหนวยตรวจสอบมาตรวจสอบพบขอบกพรอง ผูท่ี จะตองรับผิดคือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทานั้น
เอง  

 



3. การใชขอมูลลับของทางราชการ  
เจาหนาท่ีมีสวนรูเห็นในขอมูลลับของทางการ ซ่ึงเจาหนาท่ีนั้นไดใชขอมูลเพ่ือ ประโยชนของเจาหนาท่ี

ไมวาจะเปนประโยชนทางการเงิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ โดยปกติแลว ผลประโยชนขัดแยงกันจะเกิดข้ึนเม่ือ
ขอมูลนั้นเปนความลับท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก และเจาหนาท่ี ผูนั้นเปนผูรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีจะรักษา
ความลับนั้นไว แตเจาหนาท่ีก็ไดใชขอมูลเพ่ือประโยชนของ เจาหนาท่ีไมวาจะเปนประโยชนทางการเงินหรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ  

4. การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 นักการเมืองทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีผลประโยชนเก่ียวกับหนาท่ี การงานไมวาจะทางตรง

หรือทางออม ซ่ึงมีความขัดแยงโดยตรงตองานท่ีรับผิดชอบอยู ผลประโยชน ขัดกันนี้แสดงใหเห็นขอบเขตท่ีวา 
นักการเมืองทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ินตองควบคุมตนเองใน การตัดสินใจในประโยชนท่ีจะไดรับ 
ประเด็นนี้เหมือนกับการใชอิทธิพลสวนตัว ซ่ึงนักการเมืองทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นจะเปนผู
ควบคุมผลลัพธนั้นเอง  

5. การรับของขวัญ 
 การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ และความสะดวกสบายท่ีอาจสงอิทธิพล ตอผูบริหารทองถ่ิน

หรือพนักงานสวนทองถ่ินใหมีอคติตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี อาจมองวาเปนเรื่อง รับสินบน ซ่ึงการให
ของขวัญนี้ทํากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการใหของขวัญนั้นไมไดตองการท่ีจะให แตมีเจตนาท่ีจะกอใหเกิด
การเอนเอียงในการกระทําบางอยางอันเนื่องจากการใหนั้น  

6. การเก่ียวพันทางเครือญาติการเก่ียวพันทางดานเครือญาติ 
 จากผลการศึกษา สถานการณท่ีบุคคลสาธารณะอาจอยูในตําแหนงตาง ๆ ใน ทองถ่ิน เชน ตําแหนง

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาตําบล ก็จะมีเครือญาติท่ีทําธุรกิจดานตาง ๆ ในทองถ่ิน เชน 
วัสดุสํานักงาน รับเหมากอสราง เปนตน เม่ือมีเครือญาติท่ีทําธุรกิจอยู ก็อาจทําสิ่งท่ีตองการใหแกญาติ หากคิด
ในประเด็นของผลประโยชนขัดแยงกัน อาจจะเรียกไดวาเปน ระบบอุปถัมภพิเศษท่ีมีการใชอิทธิพลสวนตัว 
เปนการเก่ียวของกับการใชอิทธิพลท่ีจะใหไดรับการ สงเสรมิไดรับรางวัลจากการทําสัญญาหรือการอ่ืนใด ซ่ึง
ญาติของตนไปมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนนั้น 

 ปญหาท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีสงผลตอการแสวงหาผลประโยชนทับซอนในการ บริหารงานพัสดุ คือ 
คานิยมของสังคมไทยท่ีเริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแกตัวเห็นแกประโยชนสวนตน มากกวาประโยชนสวนรวมมือ
มากข้ึน นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความ ซับซอนมากยิ่งข้ึน จนบางครั้งกฎหมายท่ี
บังคับใชอยูไมสามารถเอาผิดกับผูท่ีกระทําความผิดได  

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว องคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  จึงกําหนดมาตรการ ปองกัน
ผลประโยชนทับซอนดานการจัดซ้ือจัดจางและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง ความ
เก่ียวของกับผูเสนองาน ดังนี้  

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน  
เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2538 และท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน รวมถึงการ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส Electronic Bidding : e-bidding) องคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  จึงกําหนดมาตรการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้  



1. หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองานท่ีมีความเก่ียวของกับบุคลากร ภายในองคการ
บริหารสวนตําลําคอหงษ  ท้ังประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอ การปฏิบัติหนาท่ี 

 2. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  ใชอํานาจในตําแหนงหรือ หนาท่ี
ดําเนินงานหรือโครงการท่ีเอ้ือผลประโยชนกับตนเอง ท้ังท่ีเก่ียวกับเงินและไมเก่ียวกับเงิน  

3. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  ดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ี ทับซอน  
4. ในกรณีท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  มีผลประโยชนใหใชหลัก ปฏิบัติ คือ 
    (1) การเปดเผย (Discloser)ตอหัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  

วางานเรื่องใดท่ีมีผลประโยชนทับซอน 
    (2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการทําหนาท่ีตัดสินใจหรือทํางานท่ี บุคลากรมีผลประโยชนทับ

ซอน  
    (3) การแกไขสถานะของตําแหนงหรือหนาท่ีในการทํางานท่ีมีผลประโยชน ขัดแยงกัน (Removal) 

เชน ลาออกจากตําแหนงหนาท่ีซ่ึงขัดแยงกัน เปนตน 
    (4) ใหผูอํานวยการกองคลังมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  ถึง

ความเก่ียวของกับผูเสนองาน พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกัน ผลประโยชนทับซอนตอนายก
องคการบริหารสวนตําลําคอหงษ  เปนประจํา 

    (5) การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน 3,000.- บาท หากสูงกวา
นั้นตองรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน  
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรใน หนวยงานหรือไม 

เชน ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน เปนตน  
2. ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือ เก่ียวของกับ

บุคลากรในหนวยงานหรือไม  
3. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน สวนตนเองและ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม  
4. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การรับสินบน 

การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การรับของขวัญหรืออ่ืน ๆ 
 

 


