คูมือผลประโยชนทับซอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2560

สวนที่ ๑
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests) หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนถึงปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการบริหาร
และการพัฒนาประเทศ
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดใหความหมายไววา หมายถึง สถานการณหรือการกระทําของ
บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ
จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัว
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยาง
ใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
ความหมายของผลประโยชนทับซอน Conflict of Interests มีการใชไวหลายคํา เชน
๑) ผลประโยชนทับซอน
๒) ผลประโยชนขัดกัน
๓) ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งโดยรวมคือการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ ดังนั้นผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวคือ เปนสถานการณที่เจาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตัวอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชน
สวนตัว อาจมีหลากหลายรูปแบบโดยไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อื่นๆ ที่ไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินดวย ไดแก
๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําให
บริ ษัทของตนเอง หรื อบริ ษัทพวกพอง ไดงานรับ เหมาจากรัฐ บาล การจัดซื้อจัดจางของทาง
ราชการ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ เชน เปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกํานัล
จากรานคา
๓. ใช อิทธิ พล เป น การเรี ย กผลตอบแทนในการใชตํา แหนงหนา ที่ของตนเพื่อสงผลใหเกิดความ
ไมเปนไปธรรมในการทํางาน
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตของทางราชการไปในงาน
สวนตัว
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๕. ใชขอมู ลลั บของทางราชการ เปนการนําขอมูลลับของทางราชการ เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปน
ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่น ๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลนั้น
๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู
๗. การทํา งานหลังเกษี ย ณ คื อ การทํางานกับ ผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูห รือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนสวนตน (private interest) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือ
ลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึง
คนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหเหลานี้ไดประโยชนหรือเสีย
ประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน แบงไดเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑) ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงหนาที่ในกลุมงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน ของขวัญ หรือของที่
แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
๒) ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด ซึ่งมักจะอยูในรูปของความ
ลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง หรือแมกระทั่งความคิดเห็นสวนตัว
ผลประโยชนสวนรวม (Public Interest) คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของประโยชน
ของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) ไดใหนิยามวา เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท คือ
๑) ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
๒) ผลประโยชนทับซอนที่เห็น เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆอาจไมมีก็ได
๓) ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เปนผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน
สาธารณะไดในอนาคต
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ตัวอยางของผลประโยชนทับซอน
๑. หาประโยชนในตนเอง
๒. รับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
๓. ใชอิทธิพลเรียกผลประโยชนตอบแทน
๔. ใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนของตนเอง
๕. รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาที่
๖. การใหของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความกาวหนา
๗. ชวยญาติมิตรทํางานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
๘. ซื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพื่อความเจริญกาวหนาของตน ฯลฯ
ตัวอยาง การกระทําที่เปนความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน ของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
สถาบัน เชน
ดานจัดซื้อ-จัดจาง
๑) การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือบริษัทของ
พวกพองใหไดเปรียบหรือชนะการประมูล
๒) การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพวกพอง/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ
จางเหมา รวมถึงการปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชาหรือพนกําหนดการยื่นใบ
เสนอราคา เปนตน
ดานบุคคล
๑) การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
๒) การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม เปนตน
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สวนที่ ๒
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมขาราชการพลเรือนเพื่อไมกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
โดยปฏิบัติตามคานิยมหรือคุณธรรมหลักโดยเฉพาะการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน และการใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ การมี
จิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ ซึ่งจากผลการวิจัยของประเทศไทย ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒) พบวา เปนคานิยมคุณธรรมที่สําคัญและจําเปนมาก สงผลใหคุณธรรม/คานิยมอื่นของบุคคล
สูงตามไปดวย
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม
ขาราชการหรือพนักงานของสถาบัน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ตรงไป ตรงมา (Integrity)
- ตองไมใชอํานาจหนาที่ในการทํางานเพื่อผลประโยชนสวนตน หรือพวกพอง เมื่อเกิดความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม จะตองยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลักเสมอ
- ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย พรอมรับผิดชอบ (accountability) ตองานและประชาชน
- ปฏิบัติหนาที่อยางเปนกลาง (Impartial) ปราศจากสวนไดสวนเสีย และเปดเผย กรณีเกิดขอขัดแยง
ระหวางจริยธรรมของขาราชการกับหลักคุณธรรมหรือความเชื่อทางศาสนาที่ยึดถือ ใหยึดหลักจริยธรรมของ
ขาราชการในการตัดสินใจกระทําหนาที่ แตหากหลักคุณธรรมและหรือความเชื่อทางศาสนา มามีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจอยางมาก หรือกอใหเกิดอคติตอการทําหนาที่ใหปรึกษาผูบังคับบัญชา เพื่อขอหยุดปฏิบัติหนาที่
นั้น และไมใหกอความเสียหายแกผูรับบริการหรือสาธารณะ
๒. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
การยึดมั่นในหลักการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติหนาที่ตามพันธะผูกพันอยางเที่ยงตรง รักษาสัจจะและไมสัญญาใดๆ กับผูอื่น โดยมุงประโยชน
สวนตน เกียรติยศ หรือความกาวหนาของตน
- ตัดสินใจและกระทําใดๆ บนพื้นฐานของการวิเคราะหอยางมีเหตุผล โดยยึดหลักการ กฎหมายและ
ความเปนธรรม
- ใชอํานาจและจัดการทรัพยากรเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายและเปนประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ
- แสดงใหเห็นวาความเปนตัวตนของตนเอง ความเชื่อทางศาสนา และผลประโยชนสวนตนไมไดมี
ผลกระทบตอความสามารถในการทํางาน
- กระทําการโดยยึดหลักการที่ถูกตองทุกขณะ แมจะไมใชในที่ทํางาน
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- ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ที่ชอบดวยกฎหมาย กฎเกณฑ เหตุผลที่ชอบ
ธรรม และกลาคัดคานคําสั่งที่ไมชอบธรรม
- กลาแจงเหตุหรือรองเรียนเมื่อพบเห็นการกระทําผิด แมผูกระทําผิดจะเปนญาติ เพื่อนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชาของตนเอง
- กลาตัดสินใจดวยความถูกตอง เที่ยงธรรม แมอาจไมถูกใจประชาชน
- เปดเผยการหลอกลวง ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรรัปชั่นและการกระทําผิดในการบริหารงาน
ตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ขาราชการ พนักงานสถาบัน และ
ลูกจางของสถาบัน มีพันธะสัญญาที่จะตองปฏิบัติหนาที่พิทักษผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
เพื่อสรางประโยชนสุขของประชาชน สรางความกาวหนาใหประเทศชาติอยางยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
- ตัดสินใจในการทาหนาที่ดวยความชอบธรรม เพื่อพิทักษผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชน
แมจะเปนผลรายตอตนเองเสี่ยงตอความมั่นคงในหนาที่หรือเสี่ยงตอชีวิต
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชนในการดําเนินการปกปองผลประโยชนของชาติและ
คุณความดีของสาธารณะ
การรับหรือใหของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัล และหรือผลประโยชน
การเปน ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางของสถาบัน ตองเกี่ยวของกับความไววางใจของ
สาธารณะ นั่นคือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง ไมมีสวนไดสวนเสีย และถูกตองชอบธรรม ดังนั้น ไมเปน
การสมควรที่จะไดรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล และหรือผลประโยชนที่จะสงผลหรืออาจสงผลทําใหเกิดการ
แทรกแซงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางของสถาบันตองไมถามนําถึงการให การรับของขวัญ ของที่
ระลึก ของกํานัลและผลประโยชน
- หากมีสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกํานัล ของขวัญ และผลประโยชน โดย
อธิบายวาเปนการขัดตอนโยบายของรัฐ ความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ และอาจเปนผลใหถูกถอดถอนจาก
การปฏิบัติหนาที่ได
- ไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสด
- กอนรับหรือใหของขวัญ/ของที่ระลึก ของกํานัล และหรือผลประโยชนใดๆ ตองตรวจสอบใหแนใจวา
ไดปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของหนวยงาน โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงาน ควรมีราคา
เล็กนอย (ไมเกินสามพันบาทถวน)
- เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินที่แสดงมูลคาของขวัญ/ของที่ระลึก เพื่อการตรวจสอบ
- กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากหนวยงานใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน
คาสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
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การปฏิเสธระบบอุปถัมภทุกรูปแบบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ตอตานการคุกคามหรือการใชอิทธิพลทุกรูปแบบ
- หลีกเลี่ยงการใชความพอใจสวนตัวในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามนโยบาย
- ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และหรือไมใชอํานาจหนาที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมของบุคคล
อื่นในการทํางานและการดํารงชีวิตสวนตน
- ไมปฏิบัติงานราชการที่สมาชิกในครอบครัว เพื่อน บุคคลใกลชิด มีผลประโยชนเกี่ยวของ
- ไมกระทําการใดเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติตอบางบุคคลอยางไมยุติธรรม หรือ
เพื่อผลประโยชนบางอยาง
- ตองทํางานดวยความเที่ยงธรรม และจะตองไมใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนกรณีพิเศษ
- หลีกเลี่ยงความพอใจสวนตัวหรือเลือกปฏิบัติในการกําหนดและปฏิบัติตามนโยบาย
- ยึดหลักความยุติธรรมตามที่สังคมคาดหวังในการปฏิบัติงาน
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สวนที่ ๓
กฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องผลประโยชนทับซอน
“วาระแหงชาติ” ที่เปนเรื่องที่สังคมและรัฐบาลใหความสนใจมากที่สุดในปจจุบัน คงไมพนเรื่องการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันใหเปนรูปธรรม โดยเมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ก็ไดเปนประธานการจัดกิจกรรม กรรมสนอง
โกงที่ทองสนามหลวง เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ โดยมีผูเขารวมทั้งภาครัฐและเอกชนนับหลายพัน
คน ลาสุดก็มีการเอยอางถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม พ.ศ.... หรือที่รูจักกันในภาษาบานๆ วา “กฎหมาย ๗ ชั่วโคตร” ที่ขณะนี้อยูในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเลขาธิการกฤษฎีกาก็ยืนยันวาอยูในชวงการ
ปรับแกรายละเอียด โดยคาดวาจะเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดภายใน ๑-๒ สัปดาหนี้ กอนสงใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป (ที่มา: ไทยโพสต, วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)
ปจจุบัน หนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และพัฒนาเครื่องมือ การประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบั ติหนาที่ในฐานะที่เปน เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน ว ยงานราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน
หุ น ส ว นหรื อ ผู ถื อ หุ น ในห า งหุ น ส ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทานหรื อ เข า เป น คู สั ญ ญาในลั ก ษณะดั ง กล า ว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นสัง กัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุร กิจของ
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เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน งใดที่ตอ งหามมิให ดําเนิ น กิจ การตามวรรคหนึ่ งใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพน จาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ จํานวน
หุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม มาตรา
๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห า มมิ ให เ จ า หน า ที่ ของรั ฐ ผูใ ดรั บ ทรั พ ยสิ น หรื อประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
และมาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐาน ทุจริตตอ
หนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑
หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒) ประกาศคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แหง ชาติ เรื่ อ ง หลั กเกณฑก ารรั บ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๓

-๙-

ขอ ๓ “การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว า การรั บ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผูเปนบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตร
บุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก
(๑) การลดราคา
(๒) การรับความบันเทิง
(๓) การรับบริการ
(๔) การรับการฝกอบรม
(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข อ ๔ ห า มมิ ใ ห เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใ ด รั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนใดอันควรได
- ตามกฎหมาย
- กฎ
- ขอบังคับ
ที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เว น แต ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด โดย
ธรรมจรรยา ตามที่กําหนดไว
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก ญาติ ซึ่งใหโดยเสนหา ตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป (หมายถึง ตามความพอดี พอเหมาะ พอควร พอสมน้ําสมเนื้อ ใชในกรณีปฏิบัติกิจการ การใชจาย
การตอนรับ การดํารงชีพ เปนตน กลาวคือ ใหเปนไปอยางพอดี พอเหมาะ พอควร ไมใหเกินเลยฐานะไปหรือ
มักงายหยอนยานไปจนนาเกลียด)
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่ จะตองรับ
ไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน รายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว เปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น สังกัดโดยทันที

- ๑๐ -

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ มีมูลคา
มากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไว เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนี่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที ที่สามารถ
กระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ
องคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน หรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคย
ไดรับ ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณี ที่เ จ า หน า ที่ของรัฐ ผูไดรับ ทรัพย สิน ไวตามวรรคหนึ่งเปน ผูดํารงตําแหน ง
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน นั้ น ต อผู มี อํา นาจแต งตั้ ง ถอดถอนส ว นผู ที่ดํ า รงตํา แหน งประธาน
กรรมการ และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
ถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับ ทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้
ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
๓) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๓.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง

- ๑๑ -

(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร (ที่มา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน,
ราชกิจจานุเบกษา, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
๓.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม นํ า ความสั ม พั น ธ ส ว นตั ว ที่ต นมี ต อบุ ค คลอื่น ไม วา จะเป น ญาติ พี่น อ ง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ ทั้งนี้ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงให ผูบังคับบัญชาหัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย เปนประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม
อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนง
หนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตอง
วางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของ หรือไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไม ใช ตํ า แหน ง หรื อ การกระทํ า การที่ เ ป น คุ ณ หรื อ เป น โทษแก บุ ค คลใดเพราะมี อ คติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

- ๑๒ -

สวนที่ ๔
ตัวอยางการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณที่
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของสถาบัน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอประโยชนของสถาบัน ไดตกอยูในฐานะเปน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในรูปแบบตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหามไว และยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการใน
กิจการของสถาบันตามอํานาจหนาที่ที่จะเปนประโยชนตอสถาบัน แตกลับนําเอาผลประโยชนสวนตัวเขาไป
แอบแฝงหรือไดใชประโยชนสวนตัวเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจ ที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและพวกพองมากกวาประโยชนของสถาบัน
ตัวอยางเชน
- ผูบริหารของสถาบันเปนคูสัญญาซื้อขายกับบริษัทของครอบครัว ญาติ พวกพอง กํากับดูแลอยู
- การฝากลูกหลานเขาทํางาน
- เจาหนาที่ออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชนหรือเขาขางผูประมูลรายใดรายหนึ่ง
- เจาหนาที่ดําเนินการจัดจางบริษัทของภรรยา/สามี ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหเปนผูซอม
บํารุงระบบคอมพิวเตอรในหนวยงานของตนทํางานอยู
- ข าราชการ/พนั ก งาน ที่ เ กษี ย ณแล ว ใช อิทธิพ ลที่เคยดํารงตําแหนงบริ ห าร ไปเป น ที่ป รึ กษาให
บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดตอ โดยอางวาจะทําใหการติดตอประสานงานราบรื่น
- ผูตรวจสอบบัญชีของสถาบัน รับงานพิเศษเปนที่ปรึกษาหรือเปนผูทําบัญชีใหกับหนวยงานอื่นใน
สถาบันที่ตองถูกตรวจสอบ
- เจาหนาที่อาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาบริษัท เพื่อใหบริษัทเอกชนที่วาจางมี
ความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขงในการประมูลงาน
รูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางผลระโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม
ตัวอยางเชน
๑) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตัว เพื่อประโยชนสวนตัวและ
ทําใหสถาบันเสียหายหรือเสียประโยชน
๒) ไมใชเวลาราชการหรือของหนวยงาน เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ต า งๆไปเพื่ อ ประโยชน ส ว นตั ว หรื อ ผู อื่ น เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตโดยชอบด ว ยกฎหมาย
(รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘)
๓) ไมกระทําการใด ดํารงตําแหนงใด หรือปฏิบัติการใด ในฐานะสวนตัวที่กอใหเกิดความเคลือบ
แคลงวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบตามหนาที่ หรือเปนที่เสื่อมเสียแก
ตําแหนงหนาที่ (รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘)
๔) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆ เชน การรับของขวัญ และผล
จากการรับทรัพยสินนั้น ไดสงผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือ
ในการปฏิบัติหนาที่

- ๑๓ -

๕) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ใชขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย หรือ
การสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาที่และไดใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
ครอบครัว บริวาร ญาติ หรือพวกพอง
๖) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจางสถาบัน ไดทํางานพิเศษตาง ๆ โดยใชเวลาในระหวางที่จะตอง
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ใหกับสถาบัน
๗) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ไดเขามาทําธุรกิจกับหนวยงานของสถาบัน ในลักษณะที่เขามามีสวน
ไดเสียในสัญญาตาง ๆ ที่จะตองทํากับสถาบัน
๘) การรับผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่
๙) การใหของขวัญ ของกํานัล แกเจานายเพื่อหวังความกาวหนา
๑๐) การชวยลูกหลาน/ญาติ ใหไดงานอยางไมเปนธรรม
๑๑) การฝากลูกหลานเขาศึกษาตอในสถาบัน
๑๒) การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนเงินและประโยชนรูปแบบอื่น เพื่อใหไดไดเลื่อน
ระดับหรือตําแหนงหรือความดีความชอบ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มักเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชนสวนตัว
ของขาราชการ พนักงานสถาบัน หรือลูกจางสถาบัน เขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งไมใช
ผลประโยชนทางการเงินแตเพียงอยางเดียว การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
หลายอยางถือเปนอาชญากรรม ไดแก
- การรับสินบน
- ใชอิทธิพลในตําแหนงตอการตัดสินใจของบุคคลที่สามเพื่อประโยชนสวนตัว
- ใชขอมูลทางการอยางไมเหมาะสม เพื่อประโยชนของตนเอง
- การซื้อขายแลกเปลี่ยนของราชการ โดยอาศัยขอมูลจากภายใน (Insider Trading) การขัดแยงใน
ผลประโยชนที่ไมถือเปนอาชญากรรม แตตองมีการจัดการ โดยยึดหลักคุณธรรมและวิธีการตามที่ระบุไวใน
ประมวลจริยธรรม ไดแก
- การแสวงหาของขวัญหรือการบันเทิง
- การจางบุคคลภายนอกเขามาแลวทําใหเกิดผลเสียหาย
- การเตรียมการเพื่อใหธุรกิจภายนอกมีโอกาสรับงานจาง
- ใชอํานาจเอื้อประโยชนใหเพื่อนหรือญาติ
การขัดแยงในผลประโยชนเหลานี้ บางครั้งก็ยังไมใชความขัดแยงที่เกิดขึ้นจริง แตมีแนวโนมวาจะ
นําไปสูความขัดแยงได ดังนั้น เราจึงไมเพียงแตจะตองประพฤติตัวอยางสุจริต แตยังตองทําใหประชาชนยอมรับ
ในความสุจริตอีกดวย

