
สรุปประเด็นจากการประชุมราชการ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

---------------------------------------------- 
ผลประโยชน์ทับซอ้น (conflict of interest) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้ เกิดป๎ญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล  
(ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ 
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ
หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว และเพื่อนฝูง 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไป
จนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติ
ในการตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน๋วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย  เช่น การที่
บุคคลด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงานน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชน์ของอ๊กหน๋วยงานหนึ่ง 

4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น 
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่ง
ตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 

 
 



ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of 

Interests (COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่า
เป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ตนเอง  ได้เลื่อนต าแหน่ง ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด  ขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยช์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 

๒. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 

๓. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี 

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับป๎ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้ว
ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคต ิ

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ตอบแทน 



2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมีอ านาจ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโด ยการ
อาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีป๎ญหาติดขัดในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน โดย
ใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐใน
ราคาที่สูงขึ้น 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้เพื่องาน
ส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการ
หาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของป๎ญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่า
โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดป๎ญหามีสูงมากเพราะป๎ญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความ
ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับป๎ญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

ผลประโยชน์ขัดกัน 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานว่า ผลประโยชน์ขัดกัน (อังกฤษ: conflict of 

interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ใน
วิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้น
ได้แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก การขัดกันแห่งผลประโยชน์มิได้ปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลมี
บทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และก็อาจมีหน้าที่ในทางกตัญํูกตเวทีต่อญาติพี่น้องที่มาเสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น 
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รูปแบบการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุด 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว เป็นกรณีที่ผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์
ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของเป็นการส่วนตัว 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณีที่บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการงาน
หลายอย่างโดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยู่แล้ว และผลประโยชน์ในการงานหลักเกิดอยู่คนละฟากกับ
ผลประโยชน์ในการงานรอง 

 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีที่เครือญาติจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจการ
งานของตน หรือกรณีที่ธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ อาจท าให้ตนเกิด
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระท าการทุจริตต่อธุรกิจการงานของตนได้ ในหลาย ๆ 
หน่วยงานจึงมีการก าหนดมิให้เจ้าหน้าที่ของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง 

 การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีที่บุคคลจะเข้าท าธุรกิจการงานกับมิตรสหาย
ของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว 

พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอ่ืนบางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อาทิ การรับสินบนซึ่งอาจ
จัดเข้าเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ อีกประเภทหนึ่งด้วยก็ได้ ตลอดจนการใช้อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน 
ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภท
หนึ่ง เป็นต้น 

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ 
1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
2. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
3. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 
2. การให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
3. การใช้หลักโปร่งใส่ในการใช้อ านาจ 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 
 

       (นางจินตนา  มีเสน)    (นายพิพัฒน ์ พพิัฒน์รัตนเสรี) 

                          ผูส้รุปเนื้อหาการประชุม    ผู้ตรวจสอบ 
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