
สรุปคูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน 
และผลประโยชนสวนรวม 

 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมหรือ (Confliet  of  
Interests  (CO)  หมายถึง  สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง  ขาราชการ  
พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร  มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ   
หนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู  และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม     
ในการรับสินบน  การจายเงินใตโตะ  การจายเงินตอบแทนเพ่ือใหตนเองไดเล่ือนตําแหนง  เปนตน  
สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก     
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ  แบบนี้เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ         
เจาหนาท่ีของรัฐ 
 มีคําท่ีไดยินบอย ๆ ของกรณีความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมคือ “การคอรรัปชันเชิงนโยบาย”  หมายถึงการกําหนดระเบียบหรือนโยบายตาง ๆ  โดย
เจาหนาท่ีของรัฐ  ดูเหมือนวาถูกตองตามกฎหมาย  แทจริงแลวนโยบายเหลานั้นเอ้ือประโยชนตอ
ตนเองและพวกพอง  การมีพฤติกรรมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนรวมกอใหเกิด
ความผิดเชิงจริยธรรม  ขาดจิตสํานึก  ขัดกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการ
ทุจริตในภายหลัง 
 ปจจัย  3  ประการท่ีทําใหเกดิความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

1. บุคคลดํารงตําแหนงของรัฐท่ีตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลยพินิจ 
3. เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
หากพิจารณาใหดีจะพบวา   การคอร รัปชันอาจไมได เปนความขัดแขงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  แตเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดข้ึน  ก็จะนําไปสูการคอรรัปชันได 

รูปแบบของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่     
พบเห็นบอย ๆ  ดังตัวอยางของพฤติกรรมตอไปนี้ 

1.  การรับของขวัญ / รับผลประโยชน  เชน  การลดราคาของท่ีซ้ือ  การมอบต๋ัวพาหนะ     
เดินทาง  การเล้ียงอาหารอยางฟุมเฟอย  เปนตน 

2.  การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self  dealing)  คือ  การหาประโยชนใหกับตนเอง  ครอบครัว  
พวกพองจากตําแหนงหนาท่ี  เชน  ไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน 

3.  การทํางานหลังเกษียณ (Post – employment)  คือ  การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม  
โดยใชความรูประสบการณอิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงาน  หรือเอาประโยชนใหกับตนเอง
หรือพวกพอง 



4.  การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlinghting)  คือ  การเปนท่ีปรึกษาและ 
การจางงานใหแกตนเอง  รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะ  ในการท่ีจะเขาเปน
นายจางของภาคเอกชน  ตลอดจนการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอก 

5.  การรูขอมูลภายใน (Inside  information)  คือ  รูขอมูลของทางราชการ  นําขอมูลไป     
เปดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรืออ่ืน ๆ 

เม่ือพบเห็นและประสบกับปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ           
ผลประโยชนสวนรวม  จะทําอยางไร 

-  เกิดข้ึนกับตนเอง  ใหพิจารณาผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนวาสวนรวมเสียผลประโยชนหรือไม  
หากสวนรวมเสียประโยชน  ทานควรหลีกเล่ียง 

-  เกิดข้ึนกับผูรวมงานหรือคนใกลตัว  ทานควรใชคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณี
ตาง ๆ และผลหรือโทษของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

มาตรการของรัฐ  ในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ            
ผลประโยชนสวนรวม  รัฐจึงไดมีขอกําหนดเพื่อปองกันพฤติกรรม  ดังนี้ 

   กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของเจาหนาท่ีของรัฐ 
   การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน  หนี้สิน  และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 
   การกําหนดขอพึงปฏิบัติ 

ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัตขิองเจาหนาท่ีของรัฐ 

   เจาหนาท่ีของรัฐ  ไมพึงรับของตอบแทนท่ีเปนเงิน  และไมใชตัวเงินท่ีมีมูลคาสูงเกิน
ความเหมาะสม  และไดมาโดยมิชอบ 

   เจาหนาท่ีของรัฐ  ไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการงาน  โดยมีเร่ืองของการเงินและการเมือง
เขามาเกี่ยวของ 

   เจาหนาท่ีของรัฐ  ไมพึงทํางานในตําแหนงท่ีเกี่ยวของในภาคธุรกิจ  หลังพนตําแหนง
หนาท่ีทางราชการ 
หนวยงานท่ีทานแจงได  เม่ือพบเห็นพฤติกรรมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม 
   หนวยงานท่ีตนสังกัดของผูกระทําความผิด  โทร.1676 (โทรฟรีท่ัวประเทศ) 
   สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  โทร.0-2299-0400 www.ombudsman.go.th 
   ศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย โทร.1567 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) www.dola.go.th 
   ศาลปกครอง โทร.0-2670-1200-63  โทรสาร.0-2670-1328  www.admincourt.go.th 
   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 โทร.0-2282-3161-5  www.nccc.thaigov.net 

   มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทร.0-2547-1000  โทรสาร.0-2526-6749 www.fact.or.th 

http://www.fact.or.th/


 
   สํานักงานกองทุนส่ือประชาสังคมตานคอรรัปชัน (สปต.) โทร.0-2621-7810-2 
 โทรสาร.0-2621-8042-3  www.pfec.or.th 

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ  โทร.0-2273-9674-91 ตอ 1231, 0-2618-5755 
 โทรสาร.0-2618-5755 

ชองทางของจังหวัดชยันาท 
1. สวนราชการและรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงการคลัง (สํานักงานคลังจังหวดัชัยนาท , 

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชัยนาท , สํานักงานธนารักษพืน้ท่ีชัยนาท ,  
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชัยนาท) โทร. 1689  (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

2. www.chainat.go.th 
3.    ตูรับเร่ืองรองเรียนหนาจวนผูวาราชการจังหวดัชัยนาท 
4.    ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยนาท  ตั้งอยูท่ี  ช้ัน  3  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท   
       (ท่ีทําการปกครองจังหวดัชัยนาท)  โทร. 0-5641-1274 
       ศูนยดํารงธรรมอําเภอ / กิ่งอําเภอ ตั้งอยูท่ีวาการอําเภอ / กิ่งอําเภอ 
  ℡  อําเภอเมอืงชัยนาท          0-5641-1521         ℡  อําเภอหนัคา          0-5645-1007 
        ℡  อําเภอสรรคบุรี                0-5648-1448         ℡  อําเภอวดัสิงห        0-5646-1360       
        ℡  อําเภอสรรพยา                0-5649-9155         ℡  อําเภอมโนรมย      0-5649-1326       
        ℡  กิ่งอําเภอหนองมะโมง    0-5646-6265         ℡  กิ่งอําเภอเนินขาม   0-5644-9391 

ตัวอยาง 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

การรับของขวัญ / รับผลประโยชน 

  บริษัทแหงหนึ่งใหของขวัญเปนทองคํามูลคา 10 บาท  แกเจาหนาท่ีในปท่ีผานมา  และ     
ปนี้เจาหนาท่ีเรงรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเปนพิเศษ  โดยลัดคิวใหกอนบริษัทอ่ืน ๆ 
เพราะคาดวาจะไดรับของขวัญอีก 

    เจาหนาท่ีของรัฐไดรับชุดไมกอลฟจากผูบริหารของบริษัทเอกชน  เม่ือตองทํางาน          
ท่ี เกี่ยวของกับบริษัทเอกชนแหงนั้น   ก็ชวยเหลือใหบริษัทนั้นไดรับสัมปทาน        
เนื่องจากรูสึกวาควรตอบแทนท่ีเคยไดรับของขวัญมา 

   เจาหนาท่ีของรัฐไดรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน  จึงชวยเหลือลูกของ        
ผูบริหารคนนั้นใหไดเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน 

 
 
 

http://www.chainat.go.th/


   นายกเทศมนตรีหาประโยชนใหกับตนเองโดยถมคลองสาธารณะ  เพื่อทําเปนท่ีจอดรถ   
ของโรงแรมตน   รองผูวาฯ  ท่ีอํานวยความสะดวกใหเปนความขัดแยงกันระหวาง       
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  เพราะใชตําแหนงหนาท่ีของตน       
ใหประโยชนกับเอกชนโดยหวังส่ิงตอบแทน (รถตู) และละเลยผลประโยชนของ      
สวนรวม 

    ขาราชการขาดความเปนกลางและขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  โดยใช
ตําแหนงหนาท่ีของตนตอรองกับพรรคพวก  ใหญาติของตนท่ีครอบครัวประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสรางข้ึนเปนหัวหนาฝายพัสดุ  แทนท่ีจะเปนการพิจารณาคัดเลือกจาก
ความรู ความสามารถอยางโปรงใส  โดยยึดหลักคุณธรรม 

    เจาหนาท่ีของรัฐอาศัยความไมรูกฎระเบียบของประชาชน  จึงเอาเปรียบกับประชาชน  
โดยใชตําแหนงหนาท่ีราชการ  อวดอางวาจะทําการชวยเหลือใหเสียคาธรรมเนียม
นอยลงได   ถาผู รับบริการจายคาเดินเร่ืองใหเปนการขาดจริยธรรมและฝาฝน  
จรรยาบรรณของขาราชการ 

    เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ  คือ               
การใหบริการประชาชน  แตไปเรียกผลประโยชนจากประชาชนผูรับบริการ           
เชน  ขอตั๋วเคร่ืองบินฟรี 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self  dealing) 

   เจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจหนาท่ีทําบริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัวไดงาน        
รับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

    เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาใหหนวยงานตนสังกัดซ้ือคอมพิวเตอรสํานักงาน  
(PC)  จํานวน 200  เคร่ือง  จากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

   การจัดจางบริษัทของภรรยาซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ใหเปนผูซอมบํารุง 
(Maintenance) ระบบคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานตนสังกัด 

   อธิบดีใชอํานาจใหหนวยงานในสังกัดซ้ือท่ีดินของครอบครัวหรือพวกพองในการ   
สรางสํานักงานแหงใหม 

  ใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีท่ีตองใหบริการแกสาธารณะ  และตองดําเนินการดวยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม  เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก  แตกลับ     
คํานึงถึงผลประโยชนของครอบครัว  โดยใหญาติ / ภรรยานอกสมรสมาเปนคูสัญญา  
และรับเหมางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนเองบริหารงานอยู 

 
 

 



การทํางานหลังเกษียณ (Post – employment) 

     ผูบริหารหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  รับเปนท่ีปรึกษาภายหลังเกษยีณอายุ
ราชการ  ใหกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญรายหนึ่ง  เปนการทําใหหนวยราชการ  
เสียเปรียบและมักมีการใชอํานาจบารมีในท่ีทํางานเดิม  สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการ  และ
ไมยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรายอ่ืนๆ 

การทํางานพิเศษ (Outside  employment  or moonlighting) 

   ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนท่ีปรึกษาหรือเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท          
ท่ีถูกตรวจสอบ 

    เจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหนงหนาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการ  เพื่อ
ใหกับบริษัทเอกชนท่ีวาจางนั้นเกิดความนาเช่ือถือกวาบริษัทคูแขง 

   ขาราชการครูท่ีสอนไมเต็มท่ีในเวลาราชการ และตองการใหนักเรียนไปเรียนพิเศษ      
กับตนนอกเวลาราชการ 

    เจาหนาท่ีของรัฐไดเบียดบังเวลาและรายไดของราชการไปเปนของตัวเอง  และขาด
การทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ี  ทําใหประชาชนสูญเสียผลประโยชนท่ีควรจะไดรับ  
ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกปฏิบัติใหบริการเฉพาะรายท่ีตนเองไดรับประโยชน
กอน ประชาชนท่ัวไป 

    ขาราชการที่มีหนาท่ีตองสอนหนังสือ  แตขณะเดียวกันก็เปนท่ีปรึกษาบริษัท โดยรับ
ประโยชนท่ีไดจากบริษัทเอกชน  จึงทําใหละเลยตอหนาท่ีราชการ  เชน  อาจารยเล่ือน
เวลาสอนหนังสือโดยตองไปรวมประชุมกับบริษัทท่ีรับเปนท่ีปรึกษา 

การรูขอมูลภายใน (Inside  information)   

      เจาหนาท่ีของรัฐมีสวนรูเห็นในขอมูลลับของราชการ  และนําขอมูลนั้นมาใชในการ
หาประโยชนใหตนเองและพวกพอง  เชน  การกวานซ้ือท่ีดินละแวกท่ีจะมีโครงการ
ของทางราชการ 

       เจาหนาท่ีของรัฐไดนําความลับมาเปดเผยใหกับพวกพองแทนท่ีการประมูลจะเปน     
การแขงขันอยางเสรี  ถือเปนการทําใหสาธารณะเสียประโยชน  ไมไดผูท่ีมีความ      
เช่ียวชาญท่ีแทจริงในราคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอราชการ  นอกจากนี้ยังใช
อํานาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาประกาศประกวดราคาลาชา  เพื่อเอ้ือประโยชน      
ใหแกพวกพองดวย 

     เจาหนาท่ีของรัฐเดินทางไปเท่ียวกับครอบครัว   แตกลับใชรถตู ซ่ึงเปนสมบัติ          
ของ ทางราชการ  ถือเปนการเบียดบังผลประโยชนของรัฐ 

 
 



การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork  Barrelling) 

     การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนน สรางสะพาน 
ลงในจังหวัด  โดยใชช่ือหรือนามสกุลของตนเองเปนช่ือของสะพาน 

     การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือในบานเกิดของตนเอง 
     การใชงบสาธารณะในการหาเสียง 
     สมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใชงบประมาณ     
ของฝายบริหาร  แตกลับไปตอรองหาผลประโยชนใหแกตนเอง  และใชวิจารณญาณ
ในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกตองและประโยชนสาธารณะ  เนื่องจาก
ตองการใหฝายบริหาร(นายกเทศมนตรี) เสนอโครงการไปพัฒนาพื้นท่ีของตน  และ  
ยังใสช่ือของตนเองและพรรค  เปนการหาเสียงจากงบประมาณแผนดิน 

     การเลือกคนสนิทหรือญาติมิตรทําใหปดโอกาสคนอ่ืน  ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ  
และมุงจะใหผูใกลชิดไดงานทํามากกวาการคํานึงถึงผลประโยชนท่ีหนวยงานจะได
จากการรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  ท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานอยางแทจริง 

     คณะกรรมการตรวจรับผลงานควรทําตัวเปนกลาง  รักษาผลประโยชนของราชการ      
แตกลับไปทําหนาท่ีเสมือนเปนนายหนาใหแกบริษัทท่ีปรึกษา  โดยรับรายงานผล      
การศึกษามาพิจารณากอน  และแกไขในประเด็นท่ีคาดวาอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืน
ทวงติง  รวมถึงการเขาไปแทรกแซงการพิจารณาของคณะกรรมการคนอ่ืน  ถือวา   
เปนการใหความชวยเหลือบริษัท  ทําใหหนวยงานเสียผลประโยชน  นอกจากนี้ผลงาน
ท่ีไดอาจดอยคุณภาพ  เพราะหวังส่ิงตอบแทนใหกับตนเอง 

     เจาหนาท่ีของรัฐตองใหบริการแกประชาชนดวยความเสมอภาคและเปนธรรม       
กลับหาผลประโยชนจากระบบล็อกบัตรคิวใหกับเจาหนาท่ีหรือญาติของเจาหนาท่ี 

     แพทยชักชวนผูปวยใหไปรับบริการท่ีคลีนิคสวนตัว  เบิกจายยาไปใชท่ีคลีนิคสวนตัว  
ของตนเปนการเบียดบังผลประโยชนและรายไดของราชการ 

     เจาหนาท่ีของรัฐไดกําหนดสเปคพัสดุท่ีเกื้อหนุนพวกพอง  ขณะท่ีผูเสนอสินคารายอ่ืน
ไมทราบ  ถือเปนการผิดจรรยาบรรณขาราชการ  เนนการเลือกปฏิบัติและใชอํานาจ   
หนาท่ีในการแสวงหาประโยชนใหแกพวกพอง  ใหไดเปรียบในการแขงขัน  หรือ
ไดรับชัยชนะในการประมูลงานของหลวง  ซ่ึงหากไดดําเนินการดวยความโปรงใส     
ราชการจะใชงบประมาณไดอยางคุมคากวา 

 
 
ท่ีมา :  คูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม. 
จาก :  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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