
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง 

ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************************** 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร 

 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และ
เป็นมาตรการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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มาตรการป้องกันผลประโยชน์และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตคอรัปชันถือเป็นยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ เนื่องจากการทุจริตคอรัปชันเป็น

ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชัน ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน  

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอรัปชันและการป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและสิ่งก่อสร้าง เป็นช่องทางของการทุจริต
คอรัปชันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญ ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การคำนวณราคากลาง การประมูลงานหรือ
ประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ดังนี้  

๑.ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนการกำหนดขอบเขต ความเป็นไปได้ของโครงการ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่  การประเมินมูลค่า
โครงการสูงเกินความเป็นจริง การกำหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที ่เอื ้อประโยชน์ต่อข้าราชการ 
นักการเมืองหรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒.ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมถูกต้องตาม
กฎระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นนี้ ได้แก่ การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชน์ มีอคติหรือเข้าข้าง    
ผู้ประมูลรายหนึ่งรายใด ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล  

๓.ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการ และ
คัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับ หรือข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจาก
ได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว  

๔.ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการประมูลหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการส่ง
มอบสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การส่งมอบสินค้าที่ไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของโครงการที่กำหนดตามสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐที่ไม่โปร่งใสจะนำไปสู่การทุจริตคอรัปชันต่างๆ มากมาย เช่น การติดสินบน การสมรู้ร่วมคิด การฮ้ัวประมูล การ
เอื้อผลประโยชน์ ไปจนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้อำนาจหรือตัดสินใจ โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วน ราชการไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมประมูล คู่สัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในสัญญา  



ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การประมูลแข่งขันที่
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้  

๑.กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรครอบคลุมและเป็น ที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติมาบังคับใช้เพ่ือป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัด
จ้างจะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์และข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน  

๒.ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพร้อมๆ กับระบบการ
บริหารจัดการโครงการภาครัฐ เพื่อให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุด  และต้องถูกบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

๓.การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
การดำเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม  

๔.ระบบควบคุมการตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากทั้งภายในและภายนอก
เป็นรากฐานที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการควบคุมและตรวจสอบที่ดีจะต้องมี
การติดตามเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ บทลงโทษสำหรับการทุจริต
จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนและมีการบังคับใช้  

๕.กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานที่สามารถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ  

๖.การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความเป็นมืออาชีพจาก
การฝึกฝนและชี้แนะและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในองค์กร  โดยระบบการบริหาร
ราชการจะต้องเอื้อให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส  

๗.มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคว่ำบาตร เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้กระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุป การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จะนำไปสู่
การทุจริตคอรัปชันในรูปแบบต่างๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐจำนวนมหาศาล และไม่เพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน ในการจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐคือ
ความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแก้ไข
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครอง
พยาน การเข้าร่วมกระบวนการการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริตคอรัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน  

หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความสำคัญกับการทุจริตคอรัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างจริงจัง จะเกิด
ผลดีกับประเทศชาติโดยส่วนรวมในท่ีสุด  
แนวคิดทฤษฎี  

จาการศึกษาวิจัยพบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุของ เทศบาลมีลักษณะและรูปแบบ       
๖ ประการ ดังนี้  



๑.การรับสินบน การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินที่ผิดกฎหมายหรือคุณค่าอ่ืนๆ หรือแลกกับสิ่งที่ต้องการจาก
เจ้าหน้าที่ที ่ได้มีการกระทำตามหน้าที่ในการบริหารงานพัสดุของเทศบาล โดยผู้ให้สินบนมีเจตนาที่จะบิดเบือน
วัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้รับ  หรือเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะกระทำตาม เป็นสถานการณ์เมื่อ
เจ้าหน้าที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์และการดำเนินงานของเทศบาลในระยะยาว  

๒.การใช้อิทธิพลส่วนตัว การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ 
ส่วน ใหญ่เกิดจากการใช้อิทธิพลทางอำนาจหน้าที่เข้ามาแทรกแซง กระบวนการทำงานตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตน จากการกระทำดังกล่าวได้สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเม่ือใดที่หน่วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบข้อบกพร่อง ผู้ที่จะต้องรับผิดคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นเอง  

๓.การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นไดใ้ช้
ข้อมูลลับ เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์ 
ขัดแย้งกันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
หน้าที่ที่จะรักษาความลับนี้ไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน
หรือประโยชน์อื่นๆ  

๔.การดำเนินธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบอยู่
ผลประโยชน์ขัดกันนี้ แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่านักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองใน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัวซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
จะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง  

๕.การรับของขวัญ การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ การยอมรับความสะดวกสบาย ที่อาจส่งอิทธิพล 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับสินบน ซึ่ง
การให้ของขวัญที่ทำกันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้ แต่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิด
การเอนเอียงในการกระทำบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น  

๖.ความเกี ่ยวพันธ์ทางเครือญาติ การเกี ่ยวพันธ์ทางเครือญาติ จากผลการศึกษาสถานการณ์ที่บุคคล
สาธารณะอาจอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะมีเครือญาติที่
ทำธุรกิจ ด้านต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น วัสดุสำนักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อมีเครือญาติที่ทำธุรกิจอยู่ก็ อาจทำสิ่ง
ที่ต้องการให้แก่เครือญาติ หากคิดเป็นประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษ ที่
มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจากการทำสัญญาหรือ
การอ่ืนใดซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น  

ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ คือ ค่านิยมของ
คนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีมากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบ
และวิธีการในการทุจริต ก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิด
ผู้กระทำผิดได ้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานดังนี้  
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เพื ่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื ้อจ ัดจ้าง รวมถึงการจัดหาพัสดุด ้วยวิธ ีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :      
e- bidding) เทศบาลตำบลเวียงเทิงจึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน เทศบาลตำบล 
เวียงเทิง ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  



๒.ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงเทิงใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน  

๓.ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงเทิงดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน  
๔.ในกรณีที่บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงเทิงมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ  

(๑) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงว่างานเรื่อง
ใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๒) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๓) การแก้ไขสถานะของตำแหน่งหรือหน้าที่ในการทำงานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal) 

เช่น ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น  
(๔) ให้ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงเทิงถึงความเกี่ยวข้อง

กับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกเทศมนตรีตำบล
เวียงเทิงเป็นประจำ  

(๕) การับของขวัญเป็นการส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกว่านั้น
ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  

๑.ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู  

๒.ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  

๓.ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  

๔.ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การับสินบน 
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


