
คู่มือการปฏิบัตงิานของเจา้หน้าที่ สวก. เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ความหมายของค าว่าผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest ) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) มีหลายความหมาย ดังนี้ 
1.1   Kenneth Kernaghan ให้ความหมายว่า“ผลประโยชน์ทับซ้อนคือสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ

รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์
ส่วนรวม”  

1.2 Sandra William ให้ความหมายว่า “การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการได้เปิด
โอกาสให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ”  

1.3 Patrick Boyerให้ความหมายว่า “สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัว และได้ใช้อิทธิพล
หรือจะใช้อิทธิพลของต าแหน่งหน้าที่ไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว” 

1.4 ส านักงาน ก.พ. ให้ความหมายว่า “สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของส่วนรวม แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่
โดยค านึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง” 

 
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) 
ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น 
 
3. ระเบียบคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ านวยการและ

ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระเบียบคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ านวยการ
และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่หลายประการ  

ข้อ ๕ ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 



๒ 

 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

ข้อ 15. ผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส าหรับตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้โดยประเพณี 
 
3. ผลนิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 

3.1 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคลกลุ่ม ไม่ว่า
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน หรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ 
แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ส่วนตนมี 2 ประเภทคือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

1) ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน 
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง 
การได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ  

2) ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษา สมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
และ มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

3.2 หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (publicinterest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่นที่ปรึกษา อาสาสมัคร  

3.3 ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย  

1) ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
2) ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
3) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓ 

 
4) ให้ความส าคัญอันดับต้น แก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
5) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน  
6) หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่า ได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
7) หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรอืทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
8) ป้องกันข้อครหาว่า ได้รับผลประโยชนที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
9) ไมใ่ช้ประโยชน์จากต าแหน่ง หรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ ไปหาต าแหน่งงานใหม ่ 

3.4 ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 
  ๑) หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 
  ๒) รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 
  ๓) ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรื อคอมพิวเตอร์
ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 
  ๕) ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้กอ่น เป็นต้น 
  ๖) รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
  ๗) ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม  โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
 
 



๔ 

 
3.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน   
มี 3 ประเภท คือ 

1) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และสาธารณะเกิดขึ้น  
2) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ 

อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม 
เท่านั้น แตต่้องท าให้คนอื่นๆ รับ รู้และเห็นด้วยว่า ไม่ไดร้ับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

3) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

3.6 หน้าที่ทับซ้อน (conflictofduty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competinginterests) มี 2 ประเภท 

1) ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ 
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัย ประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง 
ออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงาน
ที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น ที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วง
ปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

2) ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ให้แก่ อีก หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความล าเอียง/อคติต่อ
คนบางกล่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ 
การตัดสินใจท าหน้าที่ตอ้งเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้

3.7 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  

3.8 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือ เจ้าหน้า ที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์ สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ความขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่ง สาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  
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4. การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

4.1  อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
1) ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ 

2) ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
3) ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับให้

ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ
และเงินเป็นต้น 

4) ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วน
ตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

4.2 การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย 

1) รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับ ของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือ เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 

2) ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่ เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

3) ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น 

4) ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน 
แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน 

5) รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อน
บริษัทที่ตนเอง ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัว 
จนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 

6) ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืน หลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้หรือ อิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
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4.3 การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 

1) การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
2) การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว  
3) การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน  
4) เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ

ตนเองและเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ 

4.4 รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 
1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (AcceptingBenefit) 
2) การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
3) การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 
4) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
5) การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
6) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 

4.5 การรับประโยชน์ต่างๆ 
1) การรบัของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
2) บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  
3) หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่น

ใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) การที่คณะกรรมการกู้เงิน จากสถาบันการเงิน ในการก ากับดูแล 
5) การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนคุ้นเคยเข้าทางานในรัฐวิสาหกจิ ที่ตนก ากับดูแลอยู่ 

4.6 ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได ้
1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
2) การให้ยมืโดยไม่คิดดอกเบี้ย  
3) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน  
5) การขายการให้เช่าชื้อทรัพย์สินเกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด  
6) การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรอืทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบรกิารน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน

โดยปกตทิางการค้า 
7) การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 
8) การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 
9) การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือส่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคดิค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน 

โดยปกตทิางการค้า 
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10) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

4.7 กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
1) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
2) การรับงานนอกหรือ การท าธุรกิจทีเ่บียดบัง เวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
3) การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
4) การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
5) การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
6) การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
7) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว  
8) การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรควิให้แก่เจ้าหน้าที่ หรอืญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

4.8 กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 
1) การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 

ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
2) การให้ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจ้างแกพ่รรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา 

รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการ 
ยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

4.9 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) จากญาติซ่ึง ให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) จากบคุคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

4.10 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับ
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
1) ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 
2) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน

และอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
3) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน

และลงทะเบียนไว้ 
4) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าที่มี

ความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ  
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่



๘ 

 
5) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน

ขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

6) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

7) ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพ่ือ
เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

8) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

9) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุน้ พันธบัตร ลอตเตอรี)่ ต้องปฏเิสธไม่รับ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ) 

4.11 หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรีจะท าอย่างไร 
1) แจ้งผู้บังคบับัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
2) มีเหตุผล รับได้-รบัไว้ 
3) ไม่มีเหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคนืไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

4.12 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์

ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะให้

ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไมส่ามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.13 การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถ

พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 



๙ 

 
5. กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 

๑) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็น
จริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้ อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ

คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ
ซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน ้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น
การท้าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ท้าเช่นนี  ท้าไมฉันจะท้าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท้างาน ดังนั น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน

แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี แม้ว่า

ฉันจะให้ค้าแนะน้าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการทางวินัย 
หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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6. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย 
6.1) กรณีไม่มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่าง 
วาระพิจารณากรณีมีส่วนได้เสีย 
ก่อนการพิจารณาวาระนี้ ประธาน (หรือฝ่ายเลขานุการ) แจ้งว่า ได้ตรวจสอบเบื้องต้นจากแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียกับโครงการก่อนการประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา
วาระนี้และได้เสนอให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความรอบคอบ ซึ่งไม่ปรากฏว่ากรรมการใดมีส่วนได้เสีย ที่ประชุม
จึงเริ่มต้นพิจารณาวาระนี้ต่อไป  

6.2) กรณีมีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการผู้นั้นแจ้งต่อที่ประชุมเอง 
1) กรณีกรรมการออกจากที่ประชุมตามหลักทั่วไป 

วาระพิจารณากรณีมีส่วนได้เสีย 
ก่อนการพิจารณาวาระนี้ นาย ก กรรมการที่ประชุมแจ้งว่า ตนมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้เนื่องจากภรรยาของตน 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม (หากมี) แล้วนาย ก ได้ออกจากที่
ประชุมเวลา 15.05 น. และกลับเข้าท่ีประชุมอีกครั้งเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เสร็จแล้ว เมื่อเวลา 15.45 น. 

2) กรณีที่ประชุมมีมติให้ปฏิบัติหน้าที่ได้  
วาระพิจารณากรณีมีส่วนได้เสีย 
ก่อนการพิจารณาวาระนี้ นาย ก กรรมการที่ประชุมแจ้งว่า ตนมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ เนื่องจากตน

เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม (หากมี) แล้ว 
นาย ก ได้ออกจากที่ประชุม เวลา 15.05 น.  

ที่ประชุมเห็นว่าจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากนาย ก โดยตรง และการอยู่ในที่ประชุมของนาย ก 
ไม่กระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของคณะกรรมการ (หรือระบุเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนๆ – ถ้ามี) และมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการที่เหลือ ให้นาย ก ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยนาย ก ได้กลับเข้าที่ประชุมเวลา 
15.05 น. 

6.3) กรณีมีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการผู้นั้นไม่แจ้งต่อที่ประชุม แต่มีผู้คัดค้านว่ามีส่วนได้เสีย 
1) กรณีกรรมการผู้ถูกคัดค้านออกจากที่ประชุม 

วาระพิจารณากรณีมีส่วนได้เสีย 
ก่อนการพิจารณาวาระนี้ นาง ข กรรมการที่ประชุม เห็นว่า นาย ก กรรมการที่ประชุม อาจมีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องนี้ เนื่องจากนาย ค บุตรของนาย ก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยนาย ก ไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุม จึงขอให้
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คณะกรรมการพิจารณา นาย ก ผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม (หากมี) แล้ว ได้ออกจากที่
ประชุมเวลา 16.05 น. 

2) กรณีที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ได้  
วาระพิจารณากรณีมีส่วนได้เสีย 
ก่อนการพิจารณาวาระนี้ นาง ข กรรมการที่ประชุมเห็นว่า นาย ก กรรมการที่ประชุมอาจมีส่วนได้

เสียในเรื่องนี้ เนื่องจากนาย ก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวโดยนาย ก ไม่ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุม จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา นาย ก ผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม (หากมี) 
แล้ว ได้ออกจากที่ประชุม เวลา 16.05 น.  

ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุคัดค้านแล้วเห็นว่า นาย ก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการนี้ โดยไม่มีอ านาจหน้าที่การบริหารหน่วยงาน และไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากโครงการที่ที่ประชุม
จะพิจารณาแต่ประการใด จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีมีส่วนได้เสีย (หรือระบุเหตุผลอ่ืนๆ – ถ้ามี) และมีมติด้วยคะแนน
เสียงสองในสามของกรรมการที่เหลือ ให้นาย ก ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยนาย ก ได้กลับเข้าที่ประชุม เวลา 
16.10 น. 

7. หลักปฏิบัติในห้องประชุม 

1) มีการแจ้งโดยวาจา หากกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เดินออกจากห้องประชุม ช่วงเวลาที่มีการพิจารณาโครงการนั้นๆ  
3) จดบันทึกรายงานการประชุมแสดงการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน มีมาตรฐาน

เดียวกัน คือ บันทึกการพิจารณารวมถึงระบุช่วงเวลาที่กรรมการผู้นั้นออกจากท่ีประชุมและกลับเข้าที่
ประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระนั้นแล้ว 

4) กรรมการทุกท่านในห้องประชุม และ กรรมการกลั่นกรองทางวิชาการ (Reviewer ผู้อ่านโครงการ) ได้
ลงนามแสดงในเอกสาร Declare ถึงการมีหรือไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกใบที่แสดงความคิดเห็นส าหรับ
โครงการนั้นๆ  

 
8. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) 
หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ

สอบ คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารง 
ต าแหน่ง อันหมิ่นเหม่ตอ่การเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิด
แต่ ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถ
วางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่น
เหม่ต่อการเกิดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือ เป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท า 
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เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดง ความคิดเห็น 
ละเว้น จากการให้ค าปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร 
เข้าท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออก
จากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัว ออกจากการเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ ์ อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างสูง เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชายสามารถ 
แก้ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพ่ือให้สมชายสามารถ 
ปฏิบติัหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการสอบคดัเลือก 


