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                                                ส่วนที ่1  

ควำมหมำยของกำรทุจรติคอร์รับชันและผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ควำมหมำยของกำรทุจริตคอร์รับชัน 
                “ทุจริตคอร์รับชัน” ในความจริงแล้วเป็นค าเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
“Corruption” ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติ
ชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต 
ถ้าเป็นความพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต 
                “ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่ง
หรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจะท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่
ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบส าหรับตนหรือผู้อ่ืน1 ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวมนั้น 
เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interest) เป็นการทุจริตคอร์รับชันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 
                คอร์รับชัน (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Corruption เป็นค าที่รู้จักกันดี           
มานานแต่ความหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้ หลักการหรือมุมมองด้านศีลธรรม 
การเมืองหรือด้านเศรษฐกิจ ในมุมมองของการกระท านั้น คอร์รับชันถือเป็นอาชญากรรม (crime) ประเภท
หนึ่ง ในบางกรณีคอร์รับชันอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจากการโกง ยักยอก รีดไถ การขู่              
โดยมองว่า คอร์รับชันเป็นการกระท าของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่สาม เช่น การติดสินบน
หรือหมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง เบียดบังเอาโดยอ านาจหน้าที่ราชการ ซึ่งก็มีการโต้เถียงกันว่า                     
ค าว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น มีความหมายแคบกว่าคอร์รับชัน เพราะค าว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นการเบียด
บังเอาทรัพย์ของรัฐและสาธารณะเท่านั้น ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลค าว่า การทุจริตและ
พฤติกรรมมิชอบในวงราชการให้ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า corruption นั่นเอง2 
๒. รูปแบบกำรทุจริตคอร์รับชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            การคอร์รับชันที่เกิดโดยทั่วไป อาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้น ๆ 
ระบบการเมืองการปกครอง โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่น าไปสู่การคอร์รับชัน สามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตได้ 
ดังนี้3 
                 2.1  การคอร์รับชันขนาดใหญ่ (Grand corruption) หมายถึง การคอร์รับชันที่โดยทั่วไปแล้ว             
มีขนาดของวงเงินจ านวนมาก 
 
1 คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือประชาชนตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ, 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551), 29. 
2 จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์, “แนวโน้มของคอร์รับชันในประเทศไทย,” รัฐสภา, (2556): 2-1. 
3 ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รับชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ                       
แนวทางแก้ไข, ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2553), 142-143. 
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            2.2  การคอร์รับชันขนาดย่อย (Petty corruption) หมายถึง การคอร์รับชันในวงเงินจ านวนน้อย 
             2.3  การคอร์รับชันในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ (Administrative Corruption) 

หมายถึง การคอร์รับชันที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการปฏิบัติ การบังคับใช้ระเบียบ การปฏิบัติงานอื่น ๆ 
            2.4  การคอร์รับชันเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หมายถึง การคอร์รับชันที่มีอิทธิพลต่อ

รูปแบบต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านนโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหารงาน โดยการใช้ข้อก าหนดของ
กฎหมายรองรับ 

           จากรูปแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถเกิดการคอร์รับชันขึ้นได้หลายลักษณะ  
ในลักษณะที่เกิดพร้อมกัน หรือแยกกันเกิดก็ได้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบระบบ  
พวกพ้อง (Cronyism) การล็อบบี้ (Lobbying) การติดสินบน (Bribery) และอีกมากมายอันได้แก่4 

          หนึ่ง ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น  
การแสดงราคาในบัญชีสินค้าเป็นเท็จ เพ่ือประเมินอากรให้ต่ ากว่าอัตราที่เป็นจริง 

        สอง จูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพ่ือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
เช่น เมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการที่ต้องเขียนค าร้อง เจ้าหน้าที่รับเขียนให้โดยเรียกเก็บเงินรายละ          
10 – 20 บาท เป็นค่าอากรแสตมป์ซึ่งเกินอัตราจริง เป็นต้น 

            สาม สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ เช่น พนักงานสอบสวนรับสินบนเพื่อแปลงรูปคดีจากหนักให้เป็นเบา หรือท าหลักฐานให้อ่อนเพ่ือให้
อัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือเพ่ือให้ศาลยกฟ้องผู้กระท าผิด เป็นต้น 

          สี่  ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การยักยอกเงินค่าอากรแสตมป์             
โดยน าเอาอากรแสตมป์ที่ใช้แล้วมาใช้อีก เป็นต้น 

             ห้า ปลอมแปลง หรือการกระท าใด ๆ อันเป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ
ส านักงานที่ดินท าการปลอมแปลงลายมือเจ้าหน้าที่เพ่ือยักยอกเงินค่าธรรมเนียมที่ดินและเงินมัดจ ารังวัด 

             หก มผีลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้ 
เช่น การรับเงินค่านายหน้าเมื่อมีการจัดซื้อของใช้ในราชการ โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ซื้อของที่ร้านนั้น ๆ เป็นต้น 

            เจ็ด การสมยอมเสนอราคา หรือการฮ้ัว เ พ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างแท้จริงท าให้รัฐเสียประโยชน์ 
 นอกจากนี้ Heidenheimer ได้จ าแนกรูปแบบการเกิดทุจริตออกเป็นเกณฑ์ของสีที่สะท้อน
ความอดทนของสังคม ต่อการกระท าต่างๆท่ีส่อไปในทางทุจริต5 ได้แก่ 

           การทุจริตสีด า (Black corruption) หมายถึง การเห็นพ้องต้องกัน ที่เป็นฉันทามติที่เกิดขึ้น
ระหว่างชนชั้นและมวลชน ที่เห็นว่าการกระท านั้นควรต าหนิ ติเตียน และควรได้รับการลงโทษ 
           การทุจริตสีเทา ('Gray corruption) หมายถึง การที่ความเห็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน าเห็นว่า
ต้องได้รับการลงโทษ ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นต่างกันออกไป ท าให้ส่วนใหญ่ความคิดเห็นที่เกิดขึ้น มักจะไม่
ชัดเจน เช่น การให้ค่าน้ าชา การให้ค่านายหน้า การกระท าเหล่านี้สามารถลดหย่อนการใช้กฎระเบียบไปได้ เป็นต้น 

 
 4 สรุปความจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, คู่มือประชาชนต้านการทุจริต (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1), 
พิมพ์ครั้งท่ี 5, (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2545), 40. 
5 Roberta Ann Johnson, The Struggle Against Corruption: A Comparative Study, 1st ed., (New York: 
palgravemacmillan, 2004), 2.  
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    การทุจริตสีขาว ( 'White corruption) หมายถึง การที่ชนชั้นน าและมวลชน เห็นว่า              

เป็นการทุจริตที่ไม่ร้ายแรงมากนัก สามารถยอมรับการกระท านั้นได้ ท าให้ไม่มีความพยายามที่จะด าเนินการ
ลงโทษ การละเลยของสังคม ที่ถือเอาการยอมรับของสังคมในลักษณะนี้ จะท าให้การทุจริตคอร์รับชันสามารถ
เข้ามาแทรกซึมในสังคม จนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจน าไปสู่การฝังรากลึกในสังคมที่มิอาจแก้ไขได้ โดยส่วนใหญ่ 
การรับผลประโยชน์จะอิงเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี คือ การได้มาแบบไม่ได้ร้องขอ เรียกว่าการแสดงน้ าใจ  
เช่น เป็นเจ้าภาพงานกุศลของผู้มีอ านาจ เป็นต้น 

3. สำเหตุของกำรทุจริตคอร์รับชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           กลไกส าคัญท่ีท าให้เกิดการทุจริตคอร์รับชัน นั่นคือ การใช้อ านาจ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่เป็น
ที่ต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะ นักการเมือง ข้าราชการ เมื่อมีอ านาจจากการได้รับต าแหน่งแล้ว จึงเป็น
หนทางน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตนเองและครอบครัวมีความร่ า รวย หรือได้
ผลตอบแทนตามท่ีตนต้องการ โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าเป็นการได้มาโดยสุจริตหรือไม่ 
           Lord Acton กลา่วว่า เมื่อมีอ านาจก็มักอยากจะใช้อ านาจไปในทางที่ผิด และเมื่อมีอ านาจมาก          
ก็ยิ่งใช้อ านาจไปในทางที่ผิดมากขึ้น (Power tends to corrupt and absolute power corrupt 
absolutely) 6 นอกจากอ านาจจะเป็นกลไกส าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริตแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดการทุจริตด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ระบบทุจริตคอร์รับชันมีโครงสร้างรากฐานอัน
แข็งแกร่งและด ารงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
                หนึ่ง ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบังที่แน่นหนา 
                สอง ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้าน 
               สาม ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมคอร์รับชัน เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
                สี่  การขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาดจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม 
           ทิพาวดี เมฆสวรรค์ กล่าวว่า Robert Kligaard คณบดีของ Rand Graduate School, 
California ได้คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมคอร์รับชันไว้ว่า การทุจริตคอร์รับชันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาด 
(Monopoly) หรือรวบอ านาจไว้ที่แหล่งเดียว ประกอบกับว่า การตัดสินใจใด ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ 
(Discretion) ของผู้มีอ านาจนั้น ๆ เป็นส าคัญ ดังนั้นหากมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาสให้ใช้ 
ดุลพินิจมากกว่าความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) โอกาสการทุจริต ไม่โปร่งใสก็จะมีมากขึ้น 

4. กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
 หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ         
ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
 
 

6สุพรรณี  ไชยอ าพร และ สิรินทิพย์ อรุณเรื่อ, “รูปแบบและกระบวนการคอร์รับชันในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ,” วารสาร
พัฒนาสังคม เล่ม 8, ฉบับ 1 (2549): 194-195. 
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5. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of interest เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ 

โดยมิชอบ การคอร์รับชันแต่ระดับ หรือขนาดและขอบเขตอาจต่างกัน  
 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนว่าหมายถึง สถานการณ์หรือการ

กระท าของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง 

6. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๙ รูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ          
รับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์              
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดิน           
ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ          
ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด             
ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เป็นต้น 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดิน โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขาย
ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 
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6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการ 
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น  
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ 
เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง7 
          8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)  
คือ การใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการใช้
ต าแหน่งหน้าที่การงานเรียกผลตอบแทนเพ่ือเครือญาติหรือพวกพ้อง 
          ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Influence) 
คือ การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง และ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางการ หรือหน่วยงานราชการส่วนอื่นๆ เช่น  
              - ซื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 
              - ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ8   

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม             
ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา              
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม               
ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

7งานเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอินทประมูล. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. สืบค้น 22 มิถุนายน 2563, จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER40/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000508.PDF 
8กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด. (2562). คู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562. สืบค้น 22 
มิถุนายน 2563, จาก http://www.industry.go.th/trat/index.php/component/k2/item/11546 
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ส่วนที่ 2  

กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561  
หมวด 6 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
มำตรำ ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ  
โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือ บริษัท
มหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ 
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ 
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอิสระ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย 
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี  ที่คู่
สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  

มำตรำ ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปี
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
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มำตรำ ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ 
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้
ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก การเปน็เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสอง
ปีด้วยโดยอนุโลม  

มำตรำ ๑๒๙ การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิด ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

มำตรำ ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้า
พนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มำตรำ ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มำตรำ ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

บทเฉพาะกาล 
มำตรำ ๑๙๔  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคั บประกาศ และค าสั่ งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  การด าเนินการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การด าเนินการดังกล่าว  มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มำตรำ ๑๙๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) ให้น า
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนการถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  มาใช้บังคับ
กับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดโดยอนุโลม จนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) 
ดังกล่าว การนับระยะเวลาตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสี่ ส าหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ ให้นับระยะเวลา ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ มาตรา ๑๙๖ บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ 

2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของพนักงำนของรัฐ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับ เม่ือวันที่ 
14 มีนำคม 2563) 
                ข้อ 4 ในประกาศนี้  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความ
รวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
                “ญาติ” หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่
สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
                “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา  
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งใดในลักษณะเดียวกัน 
                 ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ 
                 ข้อ ๖  เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
                 (๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 
                 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควร
ที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
                 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
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                เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 
                ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
                ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐนั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี  
เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
                การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงาน
ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
          ๓.  ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
               หมวด ๑ มำตรฐำนจริยธรรม 
                      ส่วนที่ ๑ ค่ำนิยมหลัก 
                      ข้อ ๕ ข้าราชการและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้ 
                      (๑) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 
                      (๒) มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
                      (๓) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                      (๔) ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
                      (๕) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
                      (๖) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                      (๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                      (๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                      (๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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 หมวด ๒ กลไกและระบบกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
                      ส่วนที่ ๒ ระบบกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
                      ข้อ ๒๓ การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๑ ของประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็น 
การกระท าผิดทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยลูกจ้าง และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี 
                      การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๑ ของประมวลจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กรุงเทพมหานครอย่างร้ายแรงให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                      การด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้น ากระบวนการทางวินัย
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                      ในกรณีที่มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้หน่วยงานรายงานคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าหน่วยงาน และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงานรายงานคณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครทราบด้วย 
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สรุปกฎหมำย ระเบียบ ประกำศที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล  

กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ควำมเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

มาตรา 126 

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. เป็นสัญญาคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
2. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินจ านวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
4. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชนโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ เอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ 
หรือกระทบต่อความมีอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานของรัฐ 
       ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้า
พนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี ที่คู่สมรสนั้นด าเนินการ
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  
        คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่
กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
        เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) 
ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  



 
 

มาตรา 127 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงและ  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 
๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 128 

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณ เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2563 

เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
1. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร                
พ.ศ. 2552 

ข้าราชการและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก ดังนี้ 
๑. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 
๒. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
๓. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
๔. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
๕. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี 
และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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ที่มา ส านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ที่มา ส านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ที่มา ส านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ส่วนที่ 3  

แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

    1. หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
            ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดในหลัก 4 ประการ คือ 
            (1) ป้องกันผลประโยชน์สำธำรณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักท่ีต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อ 
แต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล 
ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย    
             (๒) สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด 
มีวิธีการต่างๆ เช่น การจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
              (๓) ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ  
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร  
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ 
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย   
               (๔) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรง
ต่อหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้ 
                    - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ 
การปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
                    - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน 
การเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 
                    - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางท่ีผิด 
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                    - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนา 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
                        มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
                        กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
                        กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
                        วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง                 
ที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน                           
    2. กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 
    เราจะจัดการอย่างไร? 
    ข้อความท่ีใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับ หรือไม่รับทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ มี ๓ ค าถาม คือ 
             ๑. เราควรรับหรือไม่? 
             ๒. เราต้องรายงานหรือไม่? 
             ๓. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่? 

    เรำควรรับหรือไม่? 
    ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไร
ก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 
             (๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน 
             (๒) การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
                 ๑) ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่ 
                 ๒) ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน
อนาคต 
            ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบธรรม
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น 
    เรำต้องรำยงำนหรือไม่? 
การรายงานการรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
             ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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             ๒) หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด และมีกระบวนการที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
             ๓) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ อาทิ เช่น งานตรวจสอบภายใน งานจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ควรให้
แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับทรัพย์สินและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์นั้น 
    เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่? 
             ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีราคาไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
              ๒) หากมีราคาทางการตลาดเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท องค์กรต้องพิจารณาตัดสินว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสมและสมควร 
              แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติในกำรรับทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใด 
               หลักการการก าหนดว่าทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาหรือไม่ หรือควรตกเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เทียบราคากับค่าตามราคาตลาดโดยต้อง
มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          - ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด 
          - ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและอาจเป็นของตนเองได้ 
          - ถ้าทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ความจ าเป็นต้องรับให้องค์กร โดยผู้อ านวยการตัดสินว่าสมควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆ รับทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือไม่ 
          - เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ๙ 

 

๙ส านักบริหารจัดการ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). (๒๕๖๓). คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ฉบับปรังปรุง ครั้งท่ี ๓). สืบค้น ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓, จาก http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2563/pdf/O36.pdf 
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  กำรรับของขวัญและผลประโยชน์กุญแจแห่งควำมเสี่ยง  
  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 
  กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ  
  ๑) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเข้าข่าย
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
  ๒) การเพิกเฉยมองข้ามความผดิและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
อาจท าใหต้ิดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ 
ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างาน
ขององค์กรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ 
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 
    3. แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนน ำไปสู่กำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รับชัน กรณีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
    (1) ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท่ีอำจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
          กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์ เป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รับชันและ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญ ดังนั้น จึงได้ให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง นับตั้งแต่ 
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ การค านวณราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงิน 
ดังนี้  
         ๑) ขั้นตอนกำรประเมินควำมต้องกำร 
             - การก าหนดขอบเขต ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม  
             - ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในข้ันตอนนี้คือ การประเมินมูลค่าเกินความจ าเป็น ก าหนดขอบเขต
และการออกแบบโครงการที่เอ้ือประโยชน์ 
         ๒) ขั้นตอนกำรเตรียมกำร 
             - เป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ  การเตรียมแผนการจัดหา 
             - จัดท าประกาศและเอกสาร เป็นไปตามระเบียบฯ จัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ 
             - ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ในขั้นตอนนี้ คือจัดท าแบบโครงการเอ้ือประโยชน์ต่อข้าราชการหรือ 
ผู้มาประมูลงานรายหนึ่งรายใด ท าให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมได้ 
         ๓) ขั้นตอนกำรคัดเลือก ผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำหรือประมูล 
             - ขั้นตอนการการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการ 
             - ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในข้ันตอนนี้คือ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ 
การเปิดเผยข้อมูลล่าช้าท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
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          ๔) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
             - ขั้นตอนการด าเนินการและการส่งมอบเมื่อคู่สัญญาด าเนินการแล้วเสร็จ                                                     
             - ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ การส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและแบบ
รูปรายการ ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
          การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่โปร่งใสจะน าไปสู่การทุจริตคอร์รับชันต่างๆ มากมาย เช่น การติดสินบน  
การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
      (๒) แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
           การจัดซื้อ จัดจ้างที่ดีควรค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
          ๑) กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ควรครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จะต้องมีการก าหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มาบังคับใช้เพื่อป้องกัน 
การทุจริต ประกาศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระบบการจัดหา เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน เผยแพร่ทุก
ช่องทางตามข้อก าหนด  
          ๒) ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพร้อมกับการบริหาร
โครงการของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส 
          ๓) การเข้าถึงข้อมูล ควรถูกเก็บรวมรวมไว้ด้วยกัน ข้อมูลการด าเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ ข้อมูล
ทางการเงิน เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือก่อเกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
          ๔) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก 
          ๕) กลไกการอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงานที่สามารถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
          ๖) การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง จะต้องมีความเป็นมือ
อาชีพที่เกิดจากการฝึกฝนการชี้แนะและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
เอ้ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
          ๗) มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รับชันในระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ โดยต้องน าบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคว่ าบาตรเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้กระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
          โดยสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ จะน าไปสู่
การทุจริตคอร์รับชันในรูปแบบต่างๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะส่งผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐจ านวนมาก
และไม่เพียงแต่ความเสียหายเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น  
สิ่งส าคัญท่ีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รับชันในการจัดซื้อ จัดจ้างคือความโปร่งใส โดยการเปิด
โอกาส ให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและรายงาน
ความผิดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การร้องเรียน มาตรการในการคุ้มครองพยาน การเข้าร่วมกระบวนการ
ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รับชัน
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
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