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ค าน า 

   เทศบาลเมืองล าพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  6  ตารางกิโลเมตร  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการตามภารกิจหลัก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน เป็น
องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและสามารถรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ในการปฏิบัติงานและด าเนินการของเทศบาลเมืองล าพูน ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 
    เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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2. 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน –  กรณีการจดัซื้อจดัจ้าง 

                     ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจ ท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และ
ความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยรวม    
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา  หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหารอ้งเรียนเรื่องการทุจริตหรือถกูลงโทษทาง
อาญา 
           เทศบาลเมืองล าพูน   ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้น านโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 
ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ 
๒. ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
๔. ใฝ่หาความรู ้หมั่นศกึษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มีสติรูต้ัว รูค้ิด รู้ท า 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเขม้แข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชนข์องสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชนส์่วนตน 

 
 
 
 
 
 
 



3. 
 

หลักธรรมาภิบาล 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบา้นเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการดังน้ี 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้
มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเปน็สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรบัรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบรกิารหรอื
ประชาชนด้วย 
 
 
 
 
 



             4 
      
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามห่วง  สองเงื่อนไข  

ความพอประมาณ  หมายถงึ  ความพอดีทีไ่ม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบยีดเบียน
ตนเองและผู้อืน่ เชน่ การผลติและการบรโิภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถงึ  การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตอ้งเปน็ไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถงึผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พรอ้มรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล   
               การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
                 เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง อย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา  ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสรา้ง ประกอบดว้ยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มคีวามเพียร  ใช้สต ิปัญญาในการ ด าเนินชวีิต 

 
 

                    
 

   
 
 
 
 
 
 



 
             5. 

        เทศบาลเมืองล าพูน   กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดท าคู่มือเป็นแนวทางการปป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อสะท้อนหลักการและแนวคิด ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความส าคัญอันดับต้น 
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
อาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น
จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้
เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
             6. 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
และนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับ
เรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 
                   - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางที่ผิด 
                    - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
       
 



 
 
 
           7. 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่
จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนน าไปสู่การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  กรณีการจัดซื้อ จัดจ้าง 

• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนส าหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

                        เทศบาลเมืองล าพูน ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและสิ่งก่อสร้าง เป็นช่องทางของ
การทุจริตคอรัปชั่นและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญ  เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้ให้ความส าคัญในทุก
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง นับตั้งแต่การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ การค านวณราคากลาง การจัดหาพัสดุทกุ
วิธีตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ 
  - การก าหนดขอบเขต ความเป็นไปไดข้องโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสม 
 -   ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือ การประเมินมูลค่าเกินความจ าเป็น ก าหนด

ขอบเขตและการออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์ 
๒) ขั้นตอนการเตรียมการ  
   - เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ การเตรียมแผนการจัดหา  
  - จัดท าประกาศและเอกสาร เป็นไปตามระเบียบฯ จัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามกฏระเบียบที่

เกี่ยวข้องทุกประการ  
 - ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนนี้ คือจัดท าแบบโครงการเอื้อประโยชน์ต่อข้าราชการ

หรือ ผู้มาประมูลงานรายหนึ่งรายใด ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ 
        



 
 
 
 

     8. 
 ๓.) ขั้นตอนการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือประมูล 
       - ขั้นตอนการการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการ 
       -  ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่

เอื้อประโยชน์   การเปิดเผยข้อมูลล่าช้าท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
  ๔.) ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญา   
        - ขั้นตอนการด าเนินการและการส่งมอบเมื่อคู่สัญญาด าเนินการแล้วเสร็จ  
        - ความเสี่ยที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ การส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตาม

คุณลักษณะและแบบรูปรายการ ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่โปร่งใสจะน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นต่าง ๆ มากมาย เช่น การติด
สินบน การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด   

 ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  ๑. กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดีความครอบคลุมและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการก าหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มาบังคับใช้เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ประกาศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระบบการจัดหา  เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน 
เผยแพร่ทุกช่องทางตามข้อก าหนด 

  ๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพร้อมกับการ
บริหารจัดการโครงสร้างของภาครัฐ  เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส 

 3. การเข้าถึงข้อมูล  ควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน  ข้อมูลการด าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ 
ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือก่อ
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก 

5. กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานที่สามารถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  

 

 



 

๙. 

6.  การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบเรื่องการจัดซือ้จัดจ้าง จะต้องมีความเปน็
มืออาชีพที่เกิดจากการฝึกฝนการชี้แนะและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
เอื้อให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซือ้จัดจา้ง
ได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ  โดยต้องน า
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคว่ าบาตรเป็น
หนึ่งในมาตรการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้กระบวนการทางกฏหมายมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ จะ
น าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะส่งผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
จ านวนมากและไม่เพียงแต่ความเสียหายเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของ
องค์กร ดังนั้น สิ่งส าคัญที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ในการจัดซื้อจัดจ้างคือความโปร่งใส โดย
การเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและ
รายงานความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น   การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครองพยาน การเข้าร่วม
กระบวนการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และปราศจากการทจุรติ
คอรัปชั่นและผลประโยชน์   ทับซ้อน  

 หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความส าคัญกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างจริงจัง ก็จะเกิดผลดีกับประเทศโดยรวมในที่สุด 

 

                                 ******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

                                                 ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน                                                                              

เรื่อง     แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนกรณกีารจดัซื้อจดัจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

********************* 

                 เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนนิการก าหนดแนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน   กรณกีาร
จัดซื้อจดัจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจดัซื้อจดัจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 นัน้ 

                 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส  อกีทั้งเป็นการส่งเสริมวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกนัการทจุริตในองค์กร  เทศบาลเมอืงล าพูน จงึได้จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ พึงระวัง และเปน็มาตรฐานการปฎบิัตงิานของ
เจ้าหนา้ที่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในทุกขัน้ตอนการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ให้มีความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ 

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

                                ประกาศ ณ วนัที่    18     ตลุาคม   พ.ศ.  2559 

 

(นายประภัสร์  ภู่เจรญิ)                                                                                                           
นายกเทศมนตรเีมืองล าพูน 

 

 

 



 

 

 

 

                                                 ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน                                                                              

เรื่อง     แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนกรณกีารจดัซื้อจดัจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

********************* 

                 เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนนิการก าหนดแนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน กรณกีาร
จัดซื้อจดัจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจดัซื้อจดัจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นัน้ 

                 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส  อกีทั้งเป็นการส่งเสริมวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกนัการทจุริตในองค์กร  เทศบาลเมอืงล าพูน จงึได้จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ พึงระวัง และเปน็มาตรฐานการปฎบิัตงิานของ
เจ้าหนา้ที่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในทุกขัน้ตอนการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ให้มีความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได ้

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

                                ประกาศ ณ วนัที่     13     พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายประภัสร์  ภู่เจรญิ)                                                                                                           
นายกเทศมนตรเีมืองล าพูน 

 

 

 



 

 ส าหรับคณะกรรมการ 
 

         แบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างท่ัวไป 

การจดัซื้อ/จดัจ้าง โครงการ................................................................................................................................... 

วงเงนิ..................................................................................................................................................................... 

ปีงบประมาณ......................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคข์องค าถาม 

  เพื่อให้หนว่ยงานมรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ กองคลัง งานพัสดุ
และทรัพย์สนิ จึงขอความรว่มมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ดงันี้ 

  การจดัซื้อจดัจ้างครัง้นี้ ท่านเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานที่จดัหาพัสดุไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น หมายถงึ บดิา มารดา 
สามี ภรรยา บตุร เครือญาต ิด ารงต าแหนง่ผู้จัดการบริษทั หรอืเปน็หุน้ส่วนที่มีอ านาจในการบริหารจดัการใน
บริษัท ห้างหุ้นสว่น นัน้หรือไม่ 

        ม ี โปรดระบุการมีผลประโยชน์ทับซ้อน............................................................                                      

                                  ไม่มี        

 

 

ลงชื่อ..................................................                                                                                                            
(.......................................................) 

ต าแหนง่.............................................                                                                                                                                                 

วันที่................................................... 

 

 หมายเหตุ   ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถงึ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์สว่นตนอยูแ่ละไมใ่ช้อิทธิพลตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สว่นตวั  โดยกอ่ให้เกิดผลเสยีตอ่ประโยชน์สว่นรวม     มีหลากหลายรูปแบบไม่

จ ากดั อยูใ่นรูปของตวัเงิน หรือทรัพย์สนิเทา่นัน้ แตร่วมถงึผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไมใ่ชใ่นรูปของตวัเงินหรือทรัพย์สนิก็ได้     

 

  



 

 

ส าหรบัเจ้าหน้าที่จดัซื้อจัดจา้ง 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจดัจ้าง 

การจดัซื้อ/จดัจ้าง โครงการ................................................................................................................................... 

วงเงนิ..................................................................................................................................................................... 

ปีงบประมาณ......................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคข์องค าถาม 

  เพื่อให้หนว่ยงานมรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  กองคลงั งานพัสดุ
และทรัพย์สนิ จึงขอความรว่มมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ดงันี้ 

  การจดัซื้อจดัจ้างครัง้นี้ ท่านในฐานะเปน็เจ้าหนา้ที่จัดซื้อจัดจ้าง มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
/ผู้ชนะการเสนอราคา หรือไม่ 

        ม ี โปรดระบุ...........................................................................................                                      

                                  ไม่มี        

 

 

ลงชื่อ..................................................                                                                                                            
(.......................................................) 

ต าแหนง่.............................................                                                                                                                                                 

วันที่................................................... 

 

 หมายเหตุ   ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถงึ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์สว่นตนอยูแ่ละไมใ่ช้อิทธิพลตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สว่นตวั  โดยกอ่ให้เกิดผลเสยีตอ่ประโยชน์ส่วนรวม     มีหลากหลายรูปแบบไม่

จ ากดั อยูใ่นรูปของตวัเงิน หรือทรัพย์สนิเทา่นัน้ แตร่วมถงึผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไมใ่ชใ่นรูปของตวัเงินหรือทรัพย์สนิก็ได้           

 

 

  



                                                               บันทึกข้อความ       

ส่วนราชการ  กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน                                                                                              
ที่               /2560                              ลงวนัที ่     13     พฤศจิกายน    2560                                           
เรื่อง    รายงานขออนุมตัิแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจดัซื้อจดัจ้าง และแนวทางการ
ตรวจสอบบคุลากรถงึความเกี่ยวข้องกับผูเ้สนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

************************************************************************************** 

เรียน    ผู้อ านวยการกองคลงั 

          กองคลัง  งานพัสดแุละทรัพย์สิน  ได้ด าเนนิการจดัท าคูม่ือเพื่อเปน็แนวทางในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนกรณีการจัดซื้อจดัจ้าง    และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกบั                   
ผู้เสนองานในการจดัซือ้จัดจา้ง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

        ดงันัน้ จึงขอรบัความเห็นชอบและพิจารณาอนุมตัคิู่มือเพื่อน าไปเปน็แนวทางการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส      และสามารถตรวจสอบได้ 
(รายละเอียดแนบทา้ยนี้) และเหน็ควรได้โปรดลงนามเพ่ือประกาศเผยแพร่เพ่ือทราบและน าปฏิบัตติ่อไป 

 

 (นางลักษณาวลี  สิงหว์ี)                                                                                                                       
หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานคลัง 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               บันทึกข้อความ       

ส่วนราชการ  กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน                                                                                              
ที่                /2559                              ลงวันที่      18     ตุลาคม    2559                                           
เรื่อง    รายงานขออนุมตัิแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจดัซื้อจดัจ้าง และแนวทางการ
ตรวจสอบบคุลากรถงึความเกี่ยวข้องกับผูเ้สนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

************************************************************************************** 

เรียน    ผู้อ านวยการกองคลงั 

          กองคลัง  งานพัสดแุละทรัพย์สิน  ได้ด าเนนิการจดัท าคูม่ือเพื่อเปน็แนวทางในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนกรณีการจัดซื้อจดัจ้าง    และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกบั                   
ผู้เสนองานในการจดัซือ้จัดจา้ง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น 

        ดงันัน้ จึงขอรบัความเห็นชอบและพิจารณาอนุมตัคิู่มือเพื่อน าไปเปน็แนวทางการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส      และสามารถตรวจสอบได้ 
(รายละเอียดแนบทา้ยนี้) และเหน็ควรได้โปรดลงนามเพ่ือประกาศเผยแพร่เพ่ือทราบและน าปฏิบัตติ่อไป 

 

 (นางลักษณาวลี  สิงหว์ี)                                                                                                                       
หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานคลัง 

                               

 


