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คาํนํา 
   

การท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารประเทศดว้ยความโปร่งใส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการทาํงาน
ของภาครัฐ ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อก่อใหเ้กิดความศรัทธา
และความเช่ือมัน่ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีขา้ราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนขาด
จิตสาํนึกในหนา้ท่ีท่ีจะปกป้องประเทศชาติ โดยการใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมอนัเป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชนั ดงันั้นศูนยป์ระสานราชการใส
สะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจึงได้นําเน้ือหาในคู่มือการเรียนรู้และป้องกันความขดัแยง้ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของศูนยส่์งเสริมจริยธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
สาํนกังาน ก.พ. นาํมาเผยแพร่ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความ
ตระหนกัเร่ืองความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกนัป้องกนัไม่ให้
เกิดการทุจริตคอร์รัปชนัอนัเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศชาติ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                             หน้า 
 
คาํนาํ ก 
 
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2 
 
รูปแบบของความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2 
 
แนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 3 
 
มาตรการของรัฐในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 3 
 
หน่วยงานท่ีสามารถแจง้ไดเ้ม่ือพบเห็นพฤติกรรมความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน 4 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
ตวัอยา่งความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 5 
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คู่มือการเรียนรู้และป้องกนัความขดัแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ (Conflict  of  Interests  
(CO)  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระทาํท่ีบุคคลไม่วา่จะเป็นนกัการเมือง  ขา้ราชการ  พนกังานบริษทัหรือ
ผูบ้ริหาร  มีผลประโยชน์ส่วนตวัมากจนมีผลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีบุคคล
นั้นรับผดิชอบอยู ่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม   ในการรับสินบน  การจ่ายเงินใตโ้ต๊ะ  การจ่ายเงิน
ตอบแทนเพ่ือใหต้นเองไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง  เป็นตน้  ส่งผลใหบุ้คคลนั้นขาดการตดัสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เน่ืองจาก
การยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสียจึงเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ  เป็นการกระทาํผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

มีคาํท่ีไดย้นิบ่อย ๆ ของกรณีความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมคือ 
“การคอร์รัปชนัเชิงนโยบาย”  หมายถึงการกาํหนดระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐทาํให้ดู
เหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย   แท้จริงแล้วนโยบายเหล่านั้ นเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง                
การมีพฤติกรรมความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมก่อให้เกิดความผิด
เชิงจริยธรรม  ขาดจิตสาํนึก  ขดักบัจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นความผดิขั้นแรกท่ีจะนาํไปสู่การทุจริตในภายหลงั 

 
ปัจจัยทีท่าํให้เกดิความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ปัจจัย  3  ประการท่ีทาํให้เกิดความขัดแยง้กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. บุคคลดาํรงตาํแหน่งของรัฐท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาแทรกแซงการตดัสินใจหรือการใชดุ้ลยพินิจ 
3. เกิดการตดัสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 
หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า การคอร์รัปชนัอาจไม่ไดเ้ป็นความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม  แต่เม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดข้ึน กอ็าจจะนาํไปสู่การคอร์รัปชนัได ้

 
รูปแบบของความขัดแย้งกนั 

รูปแบบของความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีพบเห็นบ่อย ๆ           
ดงัตวัอยา่งของพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1.  การรับของขวญั / รับผลประโยชน์  เช่น  การลดราคาของท่ีซ้ือ การมอบตัว๋พาหนะเดินทาง       
การเล้ียงอาหารอยา่งฟุ่ มเฟือย  เป็นตน้ 
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2.  การทาํธุรกิจกบัตวัเอง (Self  Dealing)  คือ  การหาประโยชน์ให้กับตนเอง  ครอบครัว  พวก

พอ้งจากตาํแหน่งหนา้ท่ี  เช่น  ไดง้านรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขา้ทาํงาน  เป็นตน้ 
3.  การทาํงานหลงัเกษียณ (Post – Employment)  คือ  การไปทาํงานหลงัออกจากงานเดิม  โดยใช้

ความรู้ประสบการณ์อิทธิพลจากท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งมารับงาน  หรือเอาประโยชน์ใหก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง 
4.  การทาํงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)  คือ  การเป็นท่ีปรึกษาและการจา้งงาน

ให้แก่ตนเอง  รวมถึงการใช้ตาํแหน่งสถานภาพการทาํงานสาธารณะ  ในการท่ีจะเขา้เป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชน  ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชข้องรัฐในการทาํงานพิเศษภายนอก 

5.  การรู้ขอ้มูลภายใน (Inside  Information)  คือ  รู้ขอ้มูลของทางราชการ และนาํขอ้มูลไปเปิดเผยเพื่อ
รับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรืออ่ืน ๆ 
 
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม     

เม่ือพบเห็นและประสบกับปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม จะทาํอยา่งไร 
-  เกิดข้ึนกบัตนเอง  ให้พิจารณาผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสีย
ประโยชน์  ท่านควรหลีกเล่ียง 
-  เกิดข้ึนกบัผูร่้วมงานหรือคนใกลต้วั  ท่านควรใช้คาํแนะนําด้วยการอธิบายให้เขา้ใจถึงกรณีต่าง ๆ และ       
ผลหรือโทษของความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
มาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม       

ในการป้องกันความขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐได้มี
ขอ้กาํหนดเพื่อป้องกนัพฤติกรรม  ดงัน้ี 

   กาํหนดคุณสมบติัพึงประสงคแ์ละคุณสมบติัตอ้งหา้มของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
   การเปิดเผยขอ้มูลทรัพยสิ์น หน้ีสิน  และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
   การกาํหนดขอ้พึงปฏิบติั 

 

ตัวอย่างข้อไม่พงึปฏิบัติของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

   เจา้หน้าท่ีของรัฐ  ไม่พึงรับของตอบแทนท่ีเป็นเงิน  และไม่ใช่ตวัเงินท่ีมีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม  
และไดม้าโดยมิชอบ 

   เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ไม่พึงตดัสินใจในหนา้ท่ีการงาน  โดยมีเร่ืองของการเงินและการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
   เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ไม่พึงทาํงานในตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งในภาคธุรกิจ  หลงัพน้ตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ 
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หน่วยงานที่สามารถแจ้งได้เ ม่ือพบเห็นพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ           
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 เม่ือพบเห็นพฤติกรรมความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ดาํเนินการแจง้ ดงัน้ี 

 
หน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ เวปไซต์ 

หน่วยงานท่ีต้นสังกัดของผู ้กระทํา
ความผดิ 

โทร.1676  
(โทรฟรีทัว่ประเทศ) 

- 

สํานักงานผู ้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา   

โทร.0-2299-0400 www.ombudsman.go.th 

ศูนยด์าํรงธรรม  กระทรวงมหาดไทย โทร.1567 
 (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

www.dola.go.th 

ศาลปกครอง โทร.0-2670-1200-63  
โทรสาร.0-2670-1328   

www.admincourt.go.th 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (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 

สาํนกังานกองทุนส่ือประชาสังคมตา้น
คอร์รัปชนั (สปต.) 

โทร.0-2621-7810-2 
โทรสาร.0-2621-8042-3   

www.pfec.or.th 
 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   โทร.0-2273-9674-91 ต่อ 1231,  
0-2618-5755 

 โทรสาร.0-2618-5755 
 

- 
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ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

-  การรับของขวญั / รับผลประโยชน์ 

  บริษทัแห่งหน่ึงให้ของขวญัเป็นทองคาํมูลค่า 10 บาท  แก่เจา้หน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา  และ ปีน้ีเจา้หน้าท่ี
เร่งรัดคืนภาษีใหก้บับริษทันั้นเป็นพิเศษ  โดยลดัคิวใหก่้อนบริษทัอ่ืน ๆ เพราะคาดวา่จะไดรั้บของขวญัอีก 

    เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับชุดไมก้อล์ฟจากผูบ้ริหารของบริษทัเอกชน  เม่ือตอ้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษทัเอกชนแห่งนั้น  ก็ช่วยเหลือให้บริษทันั้นไดรั้บสัมปทาน เน่ืองจากรู้สึกว่าควรตอบแทนท่ีเคยไดรั้บ
ของขวญัมา 

   เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดรั้บของขวญัจากผูบ้ริหารของบริษทัเอกชน  จึงช่วยเหลือลูกของผูบ้ริหารคนนั้นให้
ไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน 

   นายกเทศมนตรีหาประโยชน์ให้กบัตนเองโดยถมคลองสาธารณะ  เพื่อทาํเป็นท่ีจอดรถของโรงแรมตน   
รองผูว้่าฯ  ท่ีอาํนวยความสะดวกใหเ้ป็นความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
เพราะใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีของตนให้ประโยชน์กบัเอกชนโดยหวงัส่ิงตอบแทน (รถตู)้ และละเลยผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

    ขา้ราชการขาดความเป็นกลางและขาดจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดยใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีของ
ตนต่อรองกบัพรรคพวก  ให้ญาติของตนท่ีครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ึนเป็นหัวหนา้ฝ่ายพสัดุ  
แทนท่ีจะเป็นการพิจารณาคดัเลือกจากความรู้ความสามารถอยา่งโปร่งใส โดยยดึหลกัคุณธรรม 

    เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยัความไม่รู้กฎระเบียบของประชาชน  จึงเอาเปรียบกบัประชาชนโดยใชต้าํแหน่ง
หนา้ท่ีราชการอวดอา้งว่าจะทาํการช่วยเหลือให้เสียค่าธรรมเนียมนอ้ยลงได ้ ถา้ผูรั้บบริการจ่ายค่าเดินเร่ืองให้
เป็นการขาดจริยธรรมและฝ่าฝืนจรรยาบรรณของขา้ราชการ 

    เจา้หน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางราชการ คือการให้บริการประชาชน      
แต่ไปเรียกผลประโยชน์จากประชาชนผูรั้บบริการ เช่น  ขอตัว๋เคร่ืองบินฟรี 
 

-  การทาํธุรกจิกบัตัวเอง (Self  Dealing) 

   เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชอ้าํนาจหนา้ท่ีทาํบริษทัตนเองหรือบริษทัของครอบครัวไดง้านรับเหมาจากรัฐ  หรือ
ฝากลูกหลานเขา้ทาํงาน 
    เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งทาํสัญญาให้หน่วยงานตน้สังกดัซ้ือคอมพิวเตอร์สาํนกังาน  (PC)  จาํนวน 
200  เคร่ือง จากบริษทัของครอบครัวตนเอง 

   การจดัจา้งบริษทัของภรรยาซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผูซ่้อมบาํรุง (Maintenance) 
ระบบคอมพิวเตอร์ใหก้บัหน่วยงานตน้สงักดั 

   อธิบดีใชอ้าํนาจให้หน่วยงานในสังกดัซ้ือท่ีดินของครอบครัวหรือพวกพอ้งในการสร้างสาํนกังานแห่ง
ใหม่ 
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  ใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการแก่สาธารณะ และตอ้งดาํเนินการดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม  
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลกั  แต่กลบัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของครอบครัว โดยให้
ญาติ / ภรรยานอกสมรสมาเป็นคู่สัญญาและรับเหมางานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนเองบริหารงาน
อยู ่
 
- การทาํงานหลงัเกษียณ (Post – Employment) 

     ผูบ้ริหารหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม  รับเป็นท่ีปรึกษาภายหลงัเกษียณอายรุาชการ  
ใหก้บับริษทัผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหญ่รายหน่ึง  เป็นการทาํใหห้น่วยราชการเสียเปรียบ และมกัมี
การใชอ้าํนาจบารมีในท่ีทาํงานเดิม  ส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการและไม่ยุติธรรมกบับริษทัเอกชน
รายอ่ืนๆ 
 

- การทาํงานพเิศษ (Outside  Employment  or  Moonlighting) 

   ผูต้รวจสอบบญัชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผูท้าํบญัชีใหก้บับริษทัท่ีถูกตรวจสอบ 
    เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อใหก้บับริษทัเอกชนท่ีว่า

จา้งนั้นเกิดความน่าเช่ือถือกวา่บริษทัคู่แข่ง 
   ขา้ราชการครูท่ีสอนไม่เต็มท่ีในเวลาราชการ และตอ้งการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกบัตนนอกเวลา

ราชการ 
    เจา้หนา้ท่ีของรัฐเบียดบงัเวลาและรายไดข้องราชการไปเป็นของตวัเอง  และขาดการทุ่มเทในการปฏิบติั

หนา้ท่ี  ทาํให้ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ  ซ่ึงในเวลาปฏิบติังานก็จะเลือกปฏิบติัให้บริการ
เฉพาะรายท่ีตนเองไดรั้บประโยชน์ก่อน ประชาชนทัว่ไป 

    ขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งสอนหนงัสือ  แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีปรึกษาบริษทั โดยรับประโยชน์ท่ีไดจ้าก
บริษทัเอกชน  จึงทาํให้ละเลยต่อหนา้ท่ีราชการ  เช่น  อาจารยเ์ล่ือนเวลาสอนหนงัสือโดยตอ้งไปร่วมประชุม
กบับริษทัท่ีรับเป็นท่ีปรึกษา 
 

- การรู้ข้อมูลภายใน (Inside  Information)   

      เจา้หน้าท่ีของรัฐมีส่วนรู้เห็นในขอ้มูลลบัของราชการ  และนาํขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการหาประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพอ้ง  เช่น  การกวา้นซ้ือท่ีดินละแวกท่ีจะมีโครงการของทางราชการ 

       เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดน้าํความลบัมาเปิดเผยใหก้บัพวกพอ้ง แทนท่ีการประมูลจะเป็นการแข่งขนัอยา่งเสรี  
ถือเป็นการทาํให้สาธารณะเสียประโยชน์  ไม่ไดผู้ท่ี้มีความเช่ียวชาญท่ีแทจ้ริงในราคาท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ  นอกจากน้ียงัใชอ้าํนาจหนา้ท่ีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาประกาศประกวดราคาล่าชา้  เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ ใหแ้ก่พวกพอ้งดว้ย 
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 เจา้หนา้ท่ีของรัฐเดินทางไปเท่ียวกบัครอบครัว  แต่กลบัใชร้ถตูซ่ึ้งเป็นสมบติัของทางราชการ  ถือเป็น
การเบียดบงัผลประโยชน์ของรัฐ 
 
- การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพือ่ประโยชน์ทางการเมือง (Pork  Barrelling) 

     การท่ีนักการเมืองในจงัหวดัขอเพิ่มงบประมาณเพ่ือนาํโครงการตดัถนน สร้างสะพาน ลงในจงัหวดั  
โดยใชช่ื้อหรือนามสกลุของตนเองเป็นช่ือของสะพาน 

     การท่ีรัฐมนตรีอนุมติัโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือในบา้นเกิดของตนเอง 
     การใชง้บสาธารณะในการหาเสียง 
     สมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร          

แต่กลบัไปต่อรองหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง  และใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจอนุมติัเอนเอียงจากความ
ถูกตอ้งและประโยชน์สาธารณะ  เน่ืองจากตอ้งการให้ฝ่ายบริหาร(นายกเทศมนตรี) เสนอโครงการไปพฒันา
พื้นท่ีของตน  และ  ยงัใส่ช่ือของตนเองและพรรค  เป็นการหาเสียงจากงบประมาณแผน่ดิน 

     การเลือกคนสนิทหรือญาติมิตรทาํให้ปิดโอกาสคนอ่ืน  ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติั  และมุ่งจะให ้           
ผูใ้กล้ชิดได้งานทาํมากกว่าการคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีหน่วยงานจะได้จากการรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอยา่งแทจ้ริง 

     คณะกรรมการตรวจรับผลงานควรทาํตวัเป็นกลาง  รักษาผลประโยชน์ของราชการ แต่กลบัไปทาํหนา้ท่ี
เสมือนเป็นนายหนา้ใหแ้ก่บริษทัท่ีปรึกษา  โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแกไ้ขในประเด็น
ท่ีคาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนทว้งติง  รวมถึงการเขา้ไปแทรกแซงการพิจารณาของคณะกรรมการ      
คนอ่ืน  ถือว่าเป็นการใหค้วามช่วยเหลือบริษทั  ทาํให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์  นอกจากน้ีผลงานท่ีไดอ้าจ
ดอ้ยคุณภาพ  เพราะหวงัส่ิงตอบแทนใหก้บัตนเอง 

     เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม กลบัหาผลประโยชน์
จากระบบลอ็กบตัรคิวใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหรือญาติของเจา้หนา้ท่ี 

     แพทยช์กัชวนผูป่้วยให้ไปรับบริการท่ีคลีนิคส่วนตวั  เบิกจ่ายยาไปใชท่ี้คลีนิคส่วนตวัของตนเป็นการ
เบียดบงัผลประโยชน์และรายไดข้องราชการ 

     เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดก้าํหนดสเปคพสัดุท่ีเก้ือหนุนพวกพอ้ง  ขณะท่ีผูเ้สนอสินคา้รายอ่ืนไม่ทราบ  ถือเป็น
การผดิจรรยาบรรณขา้ราชการ  เนน้การเลือกปฏิบติัและใชอ้าํนาจ หนา้ท่ีในการแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่พวก
พอ้งใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือไดรั้บชยัชนะในการประมูลงานของหลวง  ซ่ึงหากไดด้าํเนินการดว้ยความ
โปร่งใส  ราชการจะใชง้บประมาณไดอ้ยา่งคุม้ค่ากวา่ 
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บรรณานุกรม 
 

การเรียนรู้และป้องกนัทางผลประโยชน์ส่วนและผลประโยชน์ส่วนรวม.[ออนไลน]์ เขา้ถงึไดจ้าก :  

http : www.moac.go.th/builder/pd/images/-a25-2552.pdf. (วนัทีค่น้ขอ้มลู : 11 ธนัวาคม 2552). 

 
สรุปคู่มือการเรียนรู้และป้องกนัความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม.
[ออนไลน]์ เขา้ถงึไดจ้าก : http : www.moac.go.th/builder/pd/images/-a25-2552.pdf. (วนัทีค่น้ขอ้มลู :  
11 ธนัวาคม 2552). 
 


















