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บทที่ 1  
ความหมายและแนวคิดของผลประโยชนทับซอน 

 
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 
  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกันหมายถึงการท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก
พองเปนหลักซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนำไปสูการทุจริต 

สำนักงานก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน
สวนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึงสถานการณหรือการกระทำท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ี
ในตำแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมกลาวคือการท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวา
ประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทำดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ี
หลากหลายจนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิดตัวอยางการกระทำดังกลาวมีใหพบ
เห็นไดมากในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปน
หลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะแตทำหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึง
ประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

 
นิยามศัพทและแนวคิดสำคัญ 

ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม 

ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ

เจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติคูแขง ศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ได

หรือเสียประโยชน เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตน มี๒ ประเภท คือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน (non-

pecuniary)  

๑. ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับ

การเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตำแหนงในบริษัทท่ีรับงานจาก

หนวยงาน รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของท่ี

แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม

ทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก

มักท่ีชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 
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หนาท่ีสาธารณะ (public duty)หนาท่ีสาธารณะของผู ท่ีทำงานใหภาครัฐคือ การให

ความสำคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจำกัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ัง

ระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทำงานใหภาครัฐ เชน ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ

ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตน

เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสำคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

 - ทำงานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

 - ทำงานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ใหความสำคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจำกัด 

ขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทำหนาท่ี 

 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

 - หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทำใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

 - หลีกเลี่ยงการใชตำแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

 - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอำนาจหนาท่ี 

 - ไมใชประโยชนจากตำแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตำแหนง ขณะท่ีไปหา 

ตำแหนงงานใหม 

 

  ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

องคกรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอนมี๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน ทับซ อน ท่ี เกิ ด ข้ึนจริ ง (actual) มีความทับซอนระหว างผลประโยชน ส วนตน 

และสาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามีแตจริงๆอาจ

ไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการ

จัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม

เทานั้น แตตองทำใหคนอ่ืน ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับ 

ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 
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 หนาท่ีทับซอน (conflict of duty)หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)  

มี๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด

กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได

โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทำงานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆ 

ทำไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทำ

บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำบทบาท 

หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติ

ตอคนบางกลุมควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบ 

เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมา

จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

 

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

  ความขัดแยง (Conflict)สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม

สามารถตัดสินใจกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด 

แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน 

  ผลประโยชนสวนตน (Private Interests)เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาท่ี

จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามี

พฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท,2527:154)  

  ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ี

ใหประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกใน

สังคม 

  ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of 

Interests) เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตำแหนงหรืออำนาจหนาท่ีในการ

แสวงประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหาย

ตอประโยชนสาธารณะ คำอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี

ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิง

นโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา 
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แนวคิดของวิชาการ ใหความหมายของผลประโยชนทับซอนไว 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอยางกวางหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางตอ

หนวยงานหรือองคการหรือตอสวนรวมแตดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงผลประโยชนของตนเอง 
ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  

2.ผลประโยชนทับซอนสามารถเกิดข้ึนไดท้ังในหนวยงาน ภาครัฐ องคกรธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรวิชาชีพตางๆ โดยสมารถเกิดข้ึนไดท้ังในระดับนโยบายของ
ชาติ หนวยงานราชการ และองคกรในระดับทองถ่ิน ดังนั้นผลประโยชนทับซอนจึงมีมูลคาความเสียหายตั้งแต
ไมก่ีรอยบาทไปจนถึงนับหม่ืนลานบาท และในบางกรณีความเสียมิไดปรากฏออกมาในรูปของท่ีเปนวัตถุโดย แต
ยังรวมถึงผลประโยชนมิใชวัตถุอีกดวย 
  3. ผลประโยชนทับซอนมิไดจำกัดเฉพาะผลประโยชนของ บุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือดำเนินการอันมุงตอบสนองตอผลประโยชนของหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งดวย เชน 
การท่ีบุคคลดำรงตำแหนงซอนกันในสองหนวยงาน อันกอใหเกิดการทำบทบาทท่ีขัดแยงกัน และมีการใช
อำนาจหนาท่ีของหนวยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชนของอีกหนวยงานหนึ่ง 

4. “การฉอราษฎรบังหลวง”และ“การคอรรัปชั่น เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ตางก็เปน 
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชนทับซอน เนื่องจากท้ังสอง รูปแบบตางเปนการใชตำแหนงหนาท่ีสำหรับมุงตอบสนอง 
ตอผลประโยชนสวนตัวและ/หรือพรรคพวก 

 

 

มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน 

 

ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ี

นักการเมืองและนักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให

นักการเมืองชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซ่ึงในบางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจาก

นักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ตองจายเงินจำนวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขา

มาเลนการเมืองเองเพ่ือใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมได และท่ี

สำคัญคือทำใหขาราชการตางๆตองปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง 

  ๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

  ๒. ผลประโยชนทับซอน 

  ๓. ผลประโยชนขัดกัน 
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บทท่ี 2  

รูปแบบ ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

 

รูปแบบผลประโยชนทับซอน 

การรับผลประโยชน (Accepting Benefits) ไดแก 

  -การรับของขวัญหรือของกำนัลท่ีมีคาอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

  -การท่ีบริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในตางประเทศ ของผูบริหารและอาจ 

รวมถึงครอบครัว 

  -การท่ีหนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสำนักงานจากบริษัทธุรกิจท่ีติดตอกับหนวยงาน 

  -เจาหนาท่ีของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

  -การท่ีบุคคลปฏิบัติหนาท่ีเอาผลประโยชนสวนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน 

ตอตนเองและเปนการเสียประโยชนของทางการ 

 

การกระทำท่ีอยูในขายผลประโยชนทับซอน 

 -รับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจา

พนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

 -ใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาท่ี

เพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

 -ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private 

advantage) ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทำงานสวนตัว เปนตน 

 -ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information) เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลว

รีบชิงไปซ้ือท่ีดักหนาไวกอน 

 -รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ไดแก การเปดบริษัทหากินซอน

บริษัทท่ีตนเองทำงาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีท่ีรับงานสวนตัวจน

ไมมีเวลาทำงานบัญชีในหนาท่ีใหราชการ 

 -ทำงานหลังออกจากตำแหนง (Post Employment) เปนการไปทำงานใหผูอ่ืนหลังออกจากงาน

เดิมโดยใชความรูหรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และ

แผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

  

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

 -การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 -ใชตำแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

 -การรับผลประโยชนโดยตรง 
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 -การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาท่ีการงาน 

 -การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

 -การนำขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว  

 -การทำงานอีกแหงหนึ่ง ท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 

 -ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทำงาน 

 -การปดบังความผิด 

ตัวอยางประโยชนทับซอน 

 -หาประโยชนใหตนเอง 

 -รับประโยชนจากตำแหนงหนาท่ี 

 -ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน 

 -ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนของตน 

 -ใชขอมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง 

 -รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาท่ี 

 -ทำงานหลังออกจากตำแหนงและเอ้ือประโยชนตอบริษัท 

 -การใหของขวัญ ของกำนลั เพ่ือหวังความกาวหนา 

 -ใหทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการท่ีดีกวาลูกคารายอ่ืน 

 -ชวยใหญาติมิตรทำงานในหนวยท่ีตนมีอำนาจ 

 -ชื้อขายตำแหนง จายผลประโยชน เพ่ือความเจริญกาวหนาของตน 

การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefit) 

 -การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเปนคูสัญญา 

 -การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment)  

 -การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  

 -การใชขอมูลภายใน (Inside information)  

 -การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)  

การรับประโยชนตางๆ 

 -การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 

 -บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 

 -หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเปนลูกคาของหนวยงาน 

 -ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง 

 -การท่ีคณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 

 -การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพ่ีนองหรือคนท่ีคุนเคยเขาทำงานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกำกับดูแลอยู 
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ประโยชนอันคำนวณเปนเงินได 

 -การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 

 -การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 -การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

 -การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 

 -การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏเห็นในทองตลาด 

 -การใชสถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดย 

ปกติทางการคา 

-การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา 

 -การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินท่ีจำหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาท่ีใหกับบุคคลอ่ืน 

โดยปกติทางการคา 

 -การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอ่ืนโดย 

ปกติทางการคา 

 -การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาท่ีคิด 

กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา 

 

ขาราชการประจำกับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 

 -การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 -การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 

 -การทำงานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 

 -การนำรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ำมันดวย 

 -การนำบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 

 -การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจำ 

 -การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนำยาไปใชท่ีคลินิกสวนตัว 

 -การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาท่ีหรือญาติเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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บทท่ี 3  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

  “ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวาบุคคลดำรงตำแหนงท่ีมี

บทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยท่ีบุตรสาวของ

สมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดำรงตำแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหา

ผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใด เชน การสอบบุคคลยัง

มิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแต

ประการใด เปนตน 

  ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ 

งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคำปรึกษา และงดออกเสียง(Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมชายเปนกรรมการ

สอบคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้น ซ่ึงในสถานการณเชนนี้ 

สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณ

อันหม่ืนเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

1. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 

2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 

3. กำหนดขอพึงปฏิบัติ(Code of Conduct) 

  ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐ 

  1. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ท่ีเปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมีมูลคาสูงเกินความ

เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ 
  2. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามา
เก่ียวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทำการอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม 
  3. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตำแหนงราชการ 
เปนการปองกันมิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชนหลัง
ออกจากตำแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดำรงตำแหนง
สำคัญในหนวยงานราชการมาแลว 
 
หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
  1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 
  2. สนับสนุนความโปรงใสและความรับผิดชอบ 
  3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
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  4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทำงานมี 6 ข้ันตอน 

  1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
  2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
  3. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
  4. ดำเนินการเปนแบบอยาง 
  5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ 
จัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  6. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
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บทท่ี 4  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2554 
  หมวด 9 การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
  มาตรา 100หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดำเนินกิจการดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
  (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี 
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
  (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้น 
  เจาหนาท่ีของรัฐตำแหนงใดท่ีตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให เปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือ
วาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  มาตรา 101ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุน
ท้ังหมดท่ีจำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  มาตรา 102บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของ
รัฐ ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา
รวมทุน 
  มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม
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บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญตัิไวในหมวดนี้ใหถอืเปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ีหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย 
  บทลงโทษ 
  มาตรา 122เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
  กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
  2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
  ขอ 3ในประกาศนี้ 
  "การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา" หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประ
โยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  "ญาติ" หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสบืสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
  "ประโยชนอ่ืนใด" หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  ขอ 4หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรบัทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสนิหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎ
หมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ 
  ขอ 5เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรพัยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแต
ละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
  ขอ 6การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนท่ีจะตองรับ
ไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวา
ไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจา
หนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรฐัผูนั้นสังกัดโดยทันที 
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  ขอ 7การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาท่ีกำหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทำได
เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผู นั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรพัยสินหรือประโยชน
นั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เม่ือไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวเลย 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จเก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดำรงธรรมตำแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอนใหแจงตอกรรมการ ป.ป.ช. 
ท้ังนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ในกรณี ท่ี เจ าหน าท่ี ของรัฐผู ได รับทรัพย สิ นไว ตามวรรคหนึ่ ง เป นผู ดำรงตำแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจา
หนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ขอ 8หลักเกณฑการรับทรัพย สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
  3. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
  3.1สวนคำปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผูดำรงตำแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน 9 ขอ ดังนี้ 
  (1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  (3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 
  (4) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
  (5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (6) การใหขอมูลขาวแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
  (8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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  (9) การยดึม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  3.2 หมวด 2 ขอ 5 ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาท่ีและยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตนดังนี้ 
  (1) ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง
หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง
จากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 
  (2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 
  (3) ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซ่ึงกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 
  ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทำดังกลาวไวกอนแลว
แจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (4) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือเหนาท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรอืหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชน
สวนตนหรือสวนกลุม อันจำเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดถือประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม
เปนสำคัญ 
  3.2 หมวด 2 ขอ 6 ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัย
ตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม โดยอยาง
นอยตองวางตน ดังนี้ 
  (1) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 
  (2) ไมใชตำแหนงหรือการกระทำการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
  (3) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือ
บุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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