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บทคัดย่อ 

การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนา
โยง จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีลักษณะและรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารงานพัสดุอยู่ 6 รูปแบบประกอบด้วย 1) การรับสินบน 2) การใช้อิทธิพลส่วนตัว 3) การใช้ข้อมูลลับ
ของทางราชการ 4) การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5) การรับของขวัญ และ 6) การเกี่ยวพัน
ทางเครือญาติ   

มาตรการกฎหมายในการห้ามพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในการ
บริหารงานพัสดุยังไม่พอเพียงในการป้องกันและปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือการมีจิตส านึกในเรื่องความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นสิ่งที่ป้องกันปัญหาได้มีประสิทธิผลมากกว่า และก็เห็นด้วยว่าการควบคุม
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ตรวจสอบจากประชาชนในชุมชนมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบด้วยหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น ยึดหลักผสมผสานมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 
ค าส าคัญ: การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
Abstract 

The study of the conflict of interest in the supplies and property administration in 
Subdistrict Administrative Organizations (SAO), Nayong District area found that there are six 
types of them such as 1) accepting the bribe 2) using the political influence in exchange for 
money or the influence peddling 3) using of the official secrets with unauthorized disclosure 
4) involvement in the supplies and property business 5) accepting the gift illegally, in order 
to intent to cause predisposition to certain action and 6) the favoritism granted to relatives 
or nepotism. 

There are several laws that are enforced to prevent the act of conflict of interest 
in supply and property administration, but they are not quite sufficient. The politics ethics 
and morality among the chief executive and the member of the SAOs are more importance. 
In addition, the public state power inspection is more powerful and effective in cooperation 
for solving the problem. In summary, there are various kinds of way to provide more 
comprehensive in dealing and administrative the conflict of interest in SAOs. 
Keywords:  Conflict of interest in the supplies and property administration  
  of Subdistrict Administrative Organizations in Nayong District area,  
  Trang Province. 
 
บทน า 

การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานเพ่ือให้องค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ หากภายใต้การตัดสินใจของผู้บริหารมีความความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ก็ย่อมจะท าส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้บริหารขาดความอิสระไม่เป็นกลาง 
เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นในการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริการงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด จากการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางมายังส่วนท้องถิ่นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น ประเด็นปัญหาของความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการบริหารจัดการ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ 
เนื่องจาก การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องมีทั้งสภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง 
ส่งผลให้เกิดนักการเมืองท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นมักประกอบอาชีพอย่างอ่ืนอยู่แล้ว หรือต้อง
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ควบคู่ไปกับการบริหารท้องถิ่น มีการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น มีการถ่ายโอนบริการสาธารณะต่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กรอบของกฎหมาย จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่หลากหลาย เช่น  ผู้ออกและบังคับใช้
กฎหมาย ผู้จัดบริการสาธารณะ เป็นต้น มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร ท าให้มีการมองว่า
องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจกลายเป็นแหล่งหาผลประโยชน์  โดยเฉพาะการบริหารจัดการพัสดุ ซึ่งเป็น
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาของทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น
ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ราชการสูญเสียเงินงบประมาณ ผลกระทบที่ส าคัญคือผลต่อประชาชนและการสูญเสีย
ความมั่นใจของประชาชนต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น และขาดความไว้วางใจในองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ขาดความเชื่อถือในหลักการของการกระจายอ านาจและการปกครองตนเองในที่สุด 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงประเด็นการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพ่ือให้สอดรับกับกระบวนการ
กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นด าเนินงาน นอกจากความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการบริหารจัดการพัสดุอาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นใน
รูปแบบต่าง ๆ ท าให้ราชการสูญเสียเงินงบประมาณ ผลกระทบที่ส าคัญคือผลต่อประชาชนและการสูญเสีย
ความมั่นใจของประชาชนต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น และขาดความไว้วางใจในองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ขาดความเชื่อถือในหลักการของการกระจายอ านาจและการปกครองตนเองในที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและสภาพปัญหาความขัดแย้งระหว่างการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารจัดการพัสดุในปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
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2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างการแสวงหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการบริหารจัดการพัสดุที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาภายใต้ 3 แนวคิด ประกอบด้วย  
 แนวคิดที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานในระดับสากล ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ เมื่อปี ค.ศ.1989 นับเป็น 
ครั้งแรกที่มีการน า Good Governance มาใช้โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) 
เรื่อง “Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความส าคัญของการมีการ
บริหารจัดการที่ดี (Governance) และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีหรือ ธรร
มาภิบาล ว่าเป็นลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาระรับผิดชอบ การบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 9 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วม 
(Participation) 2) นิติธรรม (Rule of Law) 3) ความโปร่งใส (Transparency) 4) การตอบสนอง 
(Responsiveness) 5)  การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม 
(Equity) 7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) และ 9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)  
 แนวคิดที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2547)  
ประกอบด้วย กระบวนการ 1) การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 2) ขั้นตอนการซื้อการจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ วิธี
ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 3) ขั้นตอนการท าสัญญา และ 4) ขั้นตอน
การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง   
 แนวคิดที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หลักส าคัญของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 1) ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้
ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญอันดับต้น 2) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลัก
นิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม  3) ถ้าไม่จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับ
ประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบใน
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ที่สุด 4) ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์
ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 5) หน่วยงานภาครัฐ
ต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 6) ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม 
เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/
ซ้อนทับ มากขึ้น 7) หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน และต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 8)หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 9) ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่ง
ผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจ กรณีนี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง และ 10) การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน เนื่องจาก 
ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่ายแสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมา 
ภิบาลและ ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ แอบแฝง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  จากกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) พนักงานในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2) หัวหน้า/ตัวแทนส่วนราชการขั้นตอนการซื้อการจ้างโดยวิธีต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
และก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3)ประธานประชาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การ
สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการศึกษา แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในการบริหารจัดการพัสดุ
ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมพร้อมการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานประชาคม จ านวน 
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31 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา แต่เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เป็นการทุจริตทั้งในด้าน
นโยบายและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่น าไปสู่ความขัดแย้งต่อผู้ให้ข้อมูลส าหรับการศึกษา
และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ศึกษาจึงขอใช้นามสมมุติในการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ค้นพบจากผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีลักษณะและรูปแบบของการแสวงหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุอยู่ 6 ประการ ประกอบด้วย  

1) การรับสินบน การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมาย หรือคุณค่าอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับสิ่งที่ต้องการจาก เจ้าหน้าที่ ที่ได้มีการกระท าตามหน้าที่ ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยผู้ให้สินบนมี เจตนาที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้รับหรือ
เจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะกระท าตาม เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ โดยต้องกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเพิกเฉยในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้ได้ซึ่งผลประโยชน์นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในระยะยาว 

2) การใช้อิทธิพลส่วนตัว การใช้อิทธิพลส่วนตนในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารงานพัสดุ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้อิทธิพลทางอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่ นเข้มมาแทรกแซง
กระบวนการท างานตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่น
และกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น จากการกระท าดังกล่าวได้สร้างความล าบากใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดที่หน่วยตรวจสอบ มาตรวจสอบพบข้อบกพร่องผู้ที่จะต้องรับผิดคือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นเอง 

3) การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ ซึ่งเจ้าหน้าที่
นั้นได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อื่น ๆ โดยปกติแล้ว 
ผลประโยชน์ขัดแย้งกันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับ ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะรักษาความลับนั้นไว้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 

4) การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่
รับผิดชอบอยู่ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่า นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง
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ควบคุมตนเองในการตัดสินใจในประโยชน์ที่จะได้รับ ประเด็นนี้ เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัว ซึ่ง
นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง 

5) การรับของขวัญ การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่อาจส่ง
อิทธิพลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่อง
รับสินบน ซึ่งการให้ของขวัญนี้ท ากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้ แต่มี
เจตนาที่จะก่อให้เกิดการเอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น 

6) การเกี่ยวพันทางเครือญาติ การเกี่ยวพันทางด้านเครือญาติ จากผลการศึกษา สถานการณ์ที่
บุคคลสาธารณะอาจอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ในท้องถิ่นเช่นต าแหน่ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาต าบล ก็จะมีเครือญาติที่ท าธุรกิจด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่นวัสดุส านักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็น
ต้น เมื่อมีเครือญาติที่ท าธุรกิจอยู่ ก็อาจท าสิ่งที่ต้องการให้แก่ญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้ง
กัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษท่ีมีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะ
ให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจากการท าสัญญา หรือการอ่ืนใด ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์นั้น 

ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ คือ 
ค่านิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไปการเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมือมาก
ขึ้น นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งกฎหมายที่
บังคบัใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระท าความผิดได้ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาโยง ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่ามาตรการกฎหมายในการห้าม
พฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในการบริหารงานพัสดุยังไม่พอเพียงในการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือการมีจิตส านึกในเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นสิ่งที่
ป้องกันปัญหาได้มีประสิทธิผลมากกว่า ฉะนั้นการป้องกันปัญหาโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกนักการเมือง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเดียวคงไม่พอเพียง ดังนั้นในระยะแรกที่สังคมไทยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม มาตรการต่าง ๆ ต้องมีให้ครบวงจร ทั้งมาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการด้านการส่งเสริมจิตสานึกและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น และมาตรการการมีส่วน
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ร่วมของประชาชน ซึ่งผลจากการศึกษาทั้งทางด้านเอกสารและการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังนี ้ 

 
 
 

1. มาตรการทางกฎหมาย  
กฎหมายการห้ามการกระท าในลักษณะขัดแย้งหรือทับซ้อนยังคงเป็นมาตรการส าคัญ  เพ่ือทาให้

เกิดความชัดเจนและท าให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทย โดยมีประเด็นต้องปรับปรุงคือ ด้านกฎหมาย หลักการ
ส าคัญคือให้กฎหมายมีมาตรฐานเดียวกันและ มีความชัดเจน แก้ไขกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการขัดแย้งของผลประโยชน์สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือก่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และความชัดเจนมากขึ้น ด้านหน่วยงาน/
องค์กรตรวจสอบ หลักการหน่วยงานตรวจสอบต้องมีขีดความสามารถ ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและจริงจัง  

2. มาตรการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรม  
การเปิดเผยทรัพย์สินของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม  ไม่

จ าเป็นต้องเป็นการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินเหมือนเช่นของคณะกรรมการ ปปช. และเปิดเผยข้อมูล
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ เช่นปิดประกาศในที่สาธารณะ หรือหน้าสถานที่ท าการขององค์กร หรือลงใน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ง่าย สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการ
จัดท าและการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสให้มากที่สุด เน้นให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเชิญชวนร่วมประมูลสู่
สาธารณะให้กว้างขวาง เพราะการมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือการฮั้วประมูลด ารงอยู่ได้ เพราะเก็บข้อมูลอยู่
ในวงแคบ การเปิดเผยสัญญาขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ขั้นตอน ชุมชนจะมีบทบาทในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักการเมือง ซึ่งจะมีประสิทธิผลเพราะอยู่ใน
พ้ืนที่และใกล้แหล่งข้อมูล  

3. มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการปกครองตนเองของท้องถิ่น  และบทบาทของประชาชนรวมทั้ง

ความรักท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวม มุ่งสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มจะ
ส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ลดความเห็นแก่ตัว และหันมาสนใจประเด็นสาธารณะมาก
ขึ้น กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ เช่นการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการ



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

793 | P a g e  
 

ประมูลงาน ชักชวนให้ชุมชนจัดท าข้อห้ามของท้องถิ่น หรือ จรรยาบรรณนักการเมืองท้องถิ่น และผลักดันให้
นักการเมืองปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมีการให้ความรู้และทักษะแก่ประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย  

 
 

สรุปผลการศึกษา 
ลักษณะและสภาพปัญหาความขัดแย้งการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมพร้อมการสนทนากลุ่ม

กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานประชาคม จ านวน 31 คน 
แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา แต่เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เป็นการทุจริตทั้งในด้านนโยบาย
และการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่น าไปสู่ความขัดแย้งต่อผู้ให้ข้อมูลส าหรับการศึกษาและขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ศึกษาจึงขอใช้นามสมมุติในการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
ค้นพบจากผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีลักษณะและรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการบริหารงานพัสดุอยู่ 6 ประการ ประกอบด้วย 1) การรับสินบน 2) การใช้อิทธิพลส่วนตัว 3) การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการ 4) การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5) การรับของขวัญ และ 6) การ
เกี่ยวพันทางเครือญาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาโยงแต่ละแห่งต่างก็ประสบปัญหาในการ
แสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาส่วนใหญ่ในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน มีทั้ง
จากฝั่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์และทางผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แสวงหา
ผลประโยชน์ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับสุดสงวน  จักร์ค า (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหา
พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในด้านเจ้าหน้าที่พัสดุถูกแทรกแซง
จากผู้บริหารตลอดจนผู้รับจ้าง และมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง  

แนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

บริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาโยง ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่ามาตรการ
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กฎหมายในการห้ามพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในการบริหารงานพัสดุยัง
ไม่พอเพียงในการป้องกันและปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือการมีจิตส านึกในเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ป้องกันปัญหาได้มีประสิทธิผลมากกว่า และก็เห็นด้วยว่าการควบคุมตรวจสอบจากประชาชน
ในชุมชนมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบด้วยหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองท้องถิ่น  
ยึดหลักผสมผสานมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งผลจาการศึกษาทั้งทางด้านเอกสารและ
การสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
  2.1  มาตรการทางกฎหมาย  
   กฎหมายการห้ามการกระท าในลักษณะขัดแย้งหรือทับซ้อนยังคงเป็นมาตรการส าคัญ 
เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนและท าให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทย โดยมีประเด็นต้องปรับปรุงคือ แก้ไขกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการขัดแย้งของผลประโยชน์
ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือก่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และความชัดเจน
มากขึ้น  
   กฎหมายควรห้ามผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาทุกประเภท
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ก าหนดแนวทางการวินิจฉัยให้ชัดเจนว่า
ยึดถืออะไร ในการเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและอ้อมว่ามีหมายหมายแค่ไหน ควรยึดหลักข้อเท็จจริงว่าเข้าเป็น
คู่สัญญากับองค์การปกครองท้องถิ่นที่ตนด ารงต าแหน่งก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยหลักการทั่วไปของ ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเพียงแค่เป็นโอกาสของการเกิดความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (Potential Conflict of Interest) เป็นเรื่องที่ต้อง
ป้องกัน ไม่จ าเป็นว่าต้องให้เกิดความทับซ้อนของผลประโยชน์จริง  ๆ หรือในกรณีมีความเสียหายต่อองค์กร
ปกครองท้องถิ่น  
  2.2  มาตรการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรม  
   การป้องกันพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยกฎหมาย
อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมีการหลบเลี่ยงและหาหลักฐานความผิดได้ยาก ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายต้อง
ไปกับการท าให้กระบวนการบริหารมีความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากที่สุดและสร้างจิตสานึกและ
จริยธรรมของนักการเมือง ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ เช่นปิดประกาศในที่
สาธารณะ หรือหน้าสถานที่ท าการขององค์กร หรือลงในอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ง่าย  
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   สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดท าและการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสให้
มากท่ีสุด เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประมูลงานทางอินเตอร์เน็ต เน้นให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเชิญ
ชวนร่วมประมูลสู่สาธารณะให้กว้างขวาง เพราะการมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือการฮ้ัวประมูลด ารงอยู่ได้ 
เพราะเก็บข้อมูลอยู่ในวงแคบ การเปิดเผยสัญญาขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีกลไกของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกข้ันตอน  
 
 

2.3 มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ เช่นการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินหนี้สิน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน ชักชวนให้ชุมชนจัดท าข้อห้ามของท้องถิ่น หรือ จรรยาบรรณนักการเมือง
ท้องถิ่น และผลักดันให้นักการเมืองปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมีการให้ความรู้และทักษะแก่ประชาชนใน
การเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

2.4 มาตรการทางกฎหมาย  
   กฎหมายการห้ามการกระท าในลักษณะขัดแย้งหรือทับซ้อนยังคงเป็นมาตรการส าคัญ เพ่ือ
ท าให้เกิดความชัดเจนและท าให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทย โดยมีประเด็นต้องปรับปรุงคือ แก้ไขกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการขัดแย้งของผลประโยชน์
สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือก่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และความชัดเจน
มากขึ้น  

2.5 มาตรการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรม  
   การป้องกันพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยกฎหมาย
อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมีการหลบเลี่ยงและหาหลักฐานความผิดได้ยาก ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายต้อง
ไปกับการท าให้กระบวนการบริหารมีความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากที่สุดและสร้างจิตสานึกและ
จริยธรรมของนักการเมือง ให้มีการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ เช่นปิดประกาศในที่
สาธารณะ หรือหน้าสถานที่ท าการขององค์กร หรือลงในอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ง่าย สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดท าและการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสให้
มากที่สุด เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประมูลงานทางอินเตอร์เน็ต เน้นให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเชิญ
ชวนร่วมประมูลสู่สาธารณะให้กว้างขวาง เพราะการมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือการฮ้ัวประมูลด ารงอยู่ได้ 
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เพราะเก็บข้อมูลอยู่ในวงแคบ การเปิดเผยสัญญาขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีกลไกของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกข้ันตอน  
  2.6 มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   มุ่งสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่ม
จะส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลดความเห็นแก่ตัว และหันมาสนใจประเด็นสาธารณะ
มากขึ้น นอกจากนั้นการรวมกลุ่มยังเป็นการเพ่ิมพลัง ท าให้ประชาชนมีความมั่น ใจว่าสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ เช่นการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินหนี้สิน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน ชักชวนให้ชุมชนจัดท าข้อห้ามของท้องถิ่น หรือ จรรยาบรรณนักการเมือง
ท้องถิ่น และผลักดันให้นักการเมืองปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมีการให้ความรู้และทักษะแก่ประชาชนใน
การเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับสุดสงวน  จักร์ค า (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางใน
การพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่มากที่สุด คือ ฝ่ายบริหารไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มากเกินไป และสอดคล้องกับปิยนุช นาคฤทธิ์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและการพัฒนางานการ
บริหารงานพัสดุของเทศบาลต าบลเขาพนม  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการบริหารงานพัสดุมีทั้งหมด 4 
ด้าน คือ 1) การจัดหา 2) การแจกจ่าย 3) การควบคุม และ 4) การบ ารุงรักษา  การบริหารหารงานที่ประสบ
ปัญหามากที่สุดคือ การจัดหา และด้านที่เป็นปัญหารองลงมาคือ การแจกจ่ายและการควบคุม ส่วนแนวทาง
การพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ พบว่าควรมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารพัสดุร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่คณะผู้บริหาร หัวหน้ากอง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันในการวางแผนการก าหนดนโยบายการบริหารพัสดุ จัดท าคู่มือการบริหารพัสดุของเทศบาล
ต าบลเขาพนมที่จัดท าค าอธิบายวิธีการด าเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นระบบที่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารอ้างอิง 
การบริหารงานแจกจ่ายพัสดุ. ค้นเมื่อ 17 ตุลาคม

2557,www.navy.mi.th/logis/ils/data_files/14Stores/11stores.pdf 

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ.ค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2557, http://www.mict.go.th/comprice/download/ 
article/article_20090727152205.pdf 
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