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มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
------------------------------------ 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจน
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึง
ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  
แนวคิดทฤษฎี  
 จากการศึกษาวิจัยของนายกิตติภูมิ  บัวเพชร  เรื่อง  การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า การแสวงหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล มีลักษณะและรูปแบบอยู ่ 6  ประการ  ดังนี้  
 1. การรับสินบน  
  การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณค่าอ่ืน  ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้อง 
การจากเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการกระท าตามหน้าที่ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยผู้ให้
สินบนมีเจตนาที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่   และผู้รับหรือเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะ
กระท าตาม  เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือประโยชน์อื่น ๆ   โดยต้องกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่     เพ่ือให้ได้ซึ่งผล 
ประโยชน์นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะยาว    
  2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว  
   การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุส่วนใหญ่
จะเกิดจากการใช้อิทธิพลทางอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามาแทรกแซงกระบวนการท างานตาม
ระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มการเมืองที่
สนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น จากการกระท าดังกล่าวได้สร้างความล าบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเมื่อใดที่หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ผู้ที่ จะต้องรับผิดคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
นั่นเอง 
  3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  
    เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ โดยปกติแล้ว  ผลประโยชน์ขัดแย้งกันจะ
เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่



จะรักษาความลับนั้นไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน
หรือประโยชน์อื่น ๆ  
  4. การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
   นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบอยู่ผลประโยชน์ขัดกันนี้  แสดงให้เห็น
ขอบเขตที่ว่า นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองในการตัดสินใจในประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัว ซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้
ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง  
 5. การรับของขวัญ  
   การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่อาจส่งอิทธิพลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่องรับสินบน  ซึ่งการให้
ของขวัญนี้ท ากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้ แต่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิด
การเอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น  
 6. การเกี่ยวพันทางเครือญาติการเกี่ยวพันทางด้านเครือญาติ  
   จากผลการศึกษาสถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะอาจอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ใน ท้องถิ่น เช่น 
ต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาต าบล ก็จะมีเครือญาติที่ท าธุรกิจด้านต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น เช่น วัสดุส านักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อมีเครือญาติที่ท าธุรกิจอยู่ ก็อาจท าสิ่งที่ต้องการให้แก่
ญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้อิทธิพล
ส่วนตัว เป็นการเก่ียวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการ ส่งเสริมได้รับรางวัลจากการท าสัญญาหรือการอ่ืน
ใด ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น  
   ปัญหาทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน
พัสดุ คือ ค่านิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมมือมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้ง
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระท าความผิดได้  
   จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจึงก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเอง ทั้งที่เก่ียวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน  
 3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  
 
 



 4. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีผลประโยชน์ให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ   
   (1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน 
(Removal) เช่น ลาออกจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น  
  (4) ให้ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นประจ า  
  (5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท หาก
สูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
 1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน เป็นต้น  
 2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  
 3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  
 4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับ
สินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรือ
อ่ืน ๆ 

  



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ 

ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
------------------------------------- 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ไดป้ระกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติ 
งานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เป็นไปอย่าง 
สุจริตโปร่งใส รวมถึงเป็นการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหาร-
ส่วนต าบลช่อผกา จึงจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขึ้น  เป็นหลักและใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงานต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

 

(นายส ารวย   บ่อไทย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 


