ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชน์สวนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
องคการบริหารสวนตําบลเสาเภา มีเจตนารมณใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
มีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได นายกองคการบริหารสวนตําบลเสาเภา จึงไดมีประกาศ
เจตจํานงการป้องกันและต่อต้านทุจ ริตคอร์รัปชั่น ในการบริหารงานขององคการบริห ารสวนตําบลเสาเภา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ดังนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเปนรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่อง การปองกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
องคการบริหารสวนตําบลเสาเภา จึงเห็นควรประกาศมาตรการปองกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้
1. เจาหนาที่ ข ององคการบริ ห ารสวนต าบล ตองเขาใจความหมายของความขั ด กั น ทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชน์สวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เกิ ด ผลประโยชน์ ส วนตั ว โดยก อให เกิ ด ผลเสี ย ต อผลประโยชน์ ส วนรวม
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนมีห ลากหลายรู ป แบบ ไมจํ ากั ดอยู ใ นรู ปของตัว เงิน หรื อทรัพ ย์สิ น เทานั้น แตรวมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได
2. แนวทางการจั ด การเพื่อ ปองกั น ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ นใหเจาหนาที่ ข องรั ฐ ยึ ดในหลั ก
4 ประการ คือ
2.1 ปองกันผลประโยชน์ สาธารณะ : การทําเพื่อประโยชน์ ของสาธารณะเปนหนาที่หลั ก
ตัดสินใจ และใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไมใหผลประโยชน์สวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นและทัศนคติส วนบุคคล
ปฏิ บั ติ ต อบุ ค คลอยางเปนกลาง ไมมีอ คติ ลํ า เอีย งดวยเรื่อ งศาสนา อาชี พ จุ ด ยื น ทางการเมื อ ง เผาพั น ธุ
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจาหนาทีไ่ มเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
2.2 สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด : การปองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความรับผิดมีวิธีการต
าง ๆ เชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปดเผยผลประโยชน์สวนตน
หรือความสั มพัน ธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา อันจะทําใหเจาหนาที่ร วมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนได้เสีย
2.3 สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะทอนถึงหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การจัดการ
ตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการใชระบบและนโยบาย และ เจ
าหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและหัวหนาหนวยงานตองประพฤติตน ให
เปนแบบอยางดวย

3. ขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตาบล
3.1 เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ไมพึงรับสิ่งตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
ที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ
3.2 เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยไมนําเรื่อง
ของการเงินและการเมืองเขามาเกี่ยวของ
4. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
การดําเนินการเพื่อปองกันความขัดกันทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหนวยงาน โดยส
งเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชน์ ทับซ้อน
สามารถแยกแยะประโยชน์สวนตนและผลประโยชน์สวนรวมได รวมถึงเจาหนาที่ที่ไมมีพฤติกรรม เขาขายมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชน์ สวนตน
และประโยชน์สวนรวม ดังนี้
1. เปนคูสัญญา หรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ โดยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
2. เปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือถือหุนในบริษัท ที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนเองปฏิบัติ
หนาที่ ซี่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
3. รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู หรือเปนคูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน ไมวา
ทางตรงหรื อทางออม ทั้งนี้ หามเปนหุ น สวนในหางหุ นสวน หรือมีหุ นสวนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือถือ
สัมปทานจากรัฐอยูเชนกัน
4. เปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู ภายใตการกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่รัฐ ผู นั้นสั งกั ดอยู หรือปฏิบัติห นาที่ในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอประโยชน์สวนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
มีขอยกเวนกรณีดังตอไปนี้
1. กรณีพนจากการดํารงตําแหนงมาแลวยังไมถึงสองป สามารถเปนผูถือหุนไมเกิน 5 เปอรเซนต
จากจํานวนหุ นทั้งหมดที่จําหนายในบริษัทมหาชน จํากัด ทั้งนี้ ตองไมใชบริษัทที่เปนคู สัญญากับหนวยงาน
ของรัฐที่ไดรับอนุญาต ตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. กรณีเจาหนาที่ของรัฐไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัท จํากัดหรือบริษัท มหาชน จํากัด
ที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหรัฐมนตรี
ช
วยวาการกระทรวงการคลั ง เปนที่ ป รึ ก ษาหรื อ กรรมการภายในบริษั ท จํ า กัด หรื อ บริษั ท มหาชน จํ า กั ด
ที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือรวมทุน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายนิตินัย เอี่ยมชลิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
------------------------------------ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําบันทึกตกลงความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้ องกัน การทุ จ ริ ตในองค์ กร องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเสาเภา จึง ได้มีก ารกํา หนด มาตรการป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็ น แนวทางในการตรวจสอบบุ คลากรในหน่ว ยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

(ลงชื่อ)
(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
..............................................................
1.หลักการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริต
นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict
of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนัก การเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทําดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหาย
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก
พ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่า
ที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่ งจูงใจให้คนเรา
มีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา จึงกําหนดแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้อจัดจ้างนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
/(2) เพื่อลดความเสี่ยง...

-2(2) เพื่อลดความเสี่ ย งที่จะทําให้ เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนั้น แนวทางปฏิบัติงานนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการปฏิบัติงานและจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภารกิจงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
ลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุ มีลักษณะรูปแบบ เช่น
1.การรับสินบน
การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณค่าอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่
ต้องการจากเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทําตามหน้าที่ โดยผู้ให้มีเจตนาบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่และผู้รับ
หรือเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะกระทําตาม
2.การใช้อิทธิพลส่วนตัว
การใช้อิทธิพลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุส่ วนใหญ่จะ
เกิดจากการใช้อิทธิพลทางอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทํางานตามระเบียบพัสดุฯ
จุดประสงเพื่อผลประส่วนตนและกลุ่มการเมืองที่สนับสนุน
3.การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
เจ้ า หน้ าที่ ได้ ใช้ ข้อมู ล ลั บเพื่อ ประโยชน์ ของเจ้า หน้า ที่ไ ม่ว่ าจะเป็นประโยชน์ ทาง
การเงินหรือประโยชน์อื่นๆ
4.การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบ
5.การรับของขวัญ
การรั บ ของขวั ญ การยอมรั บ ของขวั ญ การยอมรั บ ความสะดวกสบายที่ อ าจส่ ง
อิทธิพลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งลักษณะของการให้
ของขวัญนั้น ไม่ได้ต้องการที่จะให้แต่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการเอนเอียงในการกระทําบางอย่างอัน เนื่องจาก
การให้นั้น
6.การเกี่ยวพันทางเครือญาติ
สถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะ อาจอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ในท้องถิ่น ก็จะมีเครือญาติที่
ทําธุรกิจด้านต่างๆ ในท้องถิ่น เมื่อเครือญาติทีทําธุรกิจอยู่ก็อาจทําสิ่งที่ต้องการให้แก่ญาติ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
ระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่ง เสริมให้
ได้รับรางวัลจาการทําสัญญาหรือการอื่นใด ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดหาพัสดุฯ ใน
รูปแบบต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา จึงได้กําหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
2.ห้ามมิให้บุ คลากรในองค์การบริห ารส่ว นตําบลเสาเภา ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่
ดําเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน
3.ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทับซ้อน
/4.ในกรณีที่บุคลากร...

-34.ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก
ปฏิบัติ คือ
(1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา ว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการทําหน้าที่ตัดสินใจหรือทํางานที่บุคลากรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(3) การแก้ไขสถานะของตําแหน่งหรือหน้าที่ในการทํางานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
(Removal) เช่น ลาออกจากตําแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น
(4) ให้ผู้อํานวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล
เสาเภา ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เป็นประจํา
(5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทําได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
หากสูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
1. ตรวจสอรายชี่ อ สกุ ล ของผู้ เ สนองานว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานขอผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การ
รับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ
หรืออื่นๆ

รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
กับองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ...............
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ............................
..............................................................................................................................................................................
และแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบี ยบพัสดุว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พงศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
1. ............................................................................ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. ............................................................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ............................................................................ กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
4. ............................................................................ กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
5. ............................................................................ กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
6. ............................................................................ ตําแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ข้าพเจ้า นางสาวรุจิรา ศรีหรัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่ วนตําบลเสาเภา ข้อ 13
“ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์มิควรได้
สําหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ ตามประเพณี” จึงเป็นผู่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นางสาวรุจิรา ศรีหรัญ)
ผู้อํานวยการกองคลัง
ความเห็นของ นายกอบต.
 อนุมัติ
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นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา (สํานักปลัด) อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๘๑๘๐2/
วันที่ 27 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําบันทึกตกลงความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการ บูรณาการเครื่องมือ
การประเมิน (Tntegrity Assessment) และดัชนีความโปร่งใสเข้าด้วยกัน โดยสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวก
หลักการเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และเชิงประจักษ์ (Evidence Bas) ประกอบด้วยหัวข้อคําถาม
ตามแบบสํ า รวจใช้ห ลั ก ฐานเชิงประจั กษ์ หั ว ข้ อการดําเนิ นงานตามคู่ มือกํา หนดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ตามภารกิจหลัก นั้น
จึงขอเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความโปร่งใสในการทํางาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
(นางสาวรุจิรา ศรีหรัญ)
ผู้อํานวยการกองคลัง
ความเห็น..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
ความเห็นของ นายกอบต.
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.........................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา

