
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

บทที่ ๑ นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

***************** 
๑. ความหมายของผลประโยชน์ ทับซ้อน “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการ

กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย
ส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย ต่างได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า
“Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบาย
ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ ในสถานะที่ต้องได้รับ
ความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือ ผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความ
ต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความ
ล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน เกี่ยวกับการกระท าที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่ท าให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระท าที่เป็นกลางลดลง ดร.วิทยากร
เชียงกูล ได้ให้ ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ ที่ทับ ซ้อนกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ ที่ต้องตัดสินใจท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่ว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์ ของ
บุคคลที่มี ๒ สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่ง
บุคคล ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจ และต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่ วนตัว หรือแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทาน
ธุรกิจจาก รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย
ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวก
เป็นนักการเมือง หรือ บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วย
อิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้การคอร์รัปชั่นในโครงการ
ขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้ จากการคอร์รัปชั่น ที่ส าคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้  ให้  ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest หมายถึง
สถานการณ์ที่ บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ    ๓ ประการ คือ องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว (Private interest) หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัว เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึง



ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ทาให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน กันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

 
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ

เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ต าแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว จึงเห็น
ได้ว่า จากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง 
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจาก
อคต ิ

๒. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 
๑) การรับ ผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือ รับของขวัญ หรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้าง ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของ
รัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน 

๒) การทาธุรกิจกับ ตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่ง หน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงาน ท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการ จัดสร้างส านักงาน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง
เคยมีอ านาจควบคมุ ก ากับ ดูแล 

๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ ใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบ ไปซื้ อ
ที่ดิน โดยใส่ ชื่อภรรยา หรือ ทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและ
ขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน  

๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ใน



ราชการ ไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว 
๗) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่นการ

ที่รัฐ มนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ 
เพ่ือ การหาเสียงเลือกตั้งจากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ ส่วนรวม จะเห็นว่า โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุม 

 
 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายความ ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทางานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการ มีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน การรับประโยชน์ต่างๆ(Accepting 
benefits) รับ ของขวัญ /เงิน สนับสนุน/ เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-
dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ หน่วยงานต้นสังกัด การท างาน
หลังจากออกจากต าแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไป
ท างาน ในหน่วยงานที่ ด าเนินธุรกิจ ประเภท เดียวกันการท างานพิเศษ (Outside employment or 
moonlighting) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด แผนภาพรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง การใช้สมบัติของหน่วยงานเ พ่ือ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว ( Using your 
employer’sproperty for private advantage) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว การน า
โครงการสาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไป
ลงในพื้นที่ ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ เพ่ือหาเสียง 
 


