
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารให้ความรู้ 

เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict Of Interests) 

 

 
 

โดย  
องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 

อาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านทุจริต 
อบต.ลาํคอหงษ์ 
โทร.081 390 1735 
 
 
สายตรงนายก 
อบต.ลาํคอหงษ์ 
โทร.061 164 5915 



ขา้ราชการประจาํ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียง                     

               ¬ การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบ

แทนจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ                                            

               ¬ การรับงานนอกหรือการทาํ ธุรกิจท่ีเบียดบงั

เวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

 ¬ การท างานหลงัเกษียณใหก้บัหน่วยงานท่ีมี

ผลประโยชน์ขดักบัหน่วยงานตน้สังกดัเดิม  

¬ การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตวัและ

ในหลายกรณีมีการเบิกค่าน ้ามนัดว้ย  

¬ การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พื่อการ

ส่วนตวั  

¬ การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีประจ า  

¬ การใชสิ้ทธิในการเบิกจ่ายยาใหแ้ก่ญาติแลว้น 

ายาไปใชท่ี้คลินิกส่วนตวั 

 ¬ การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบตัรคิว

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหรือญาติเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

กลุ่มวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัการ ตรวจสอบ ประเมินราคา

และการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 ¬ การกาํหนดมาตรฐาน (Specification) ใน

สินคา้ท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งใหบ้ริษทัของตนหรือของพวกพอ้ง 

ไดเ้ปรียบหรือชนะในการประมูล ¬ การใหข้อ้มูลการจดัซ้ือ

จดัจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ

ประมูลหรือการจา้ง เหมา รวมถึงการปกปิดขอ้มูล เช่น การ

ปิดประกาศหรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้หรือพน้ก าหน

ดการ ยืน่ใบเสนอราคา เป็นตน้ ประกาศคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 

๑๐๓) ขอ้ ๕ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์

อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดด้งัต่อไปน้ี (๑) จากญาติ ซ่ึงให้โดย

เสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป (๒) จาก

บุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ

โอกาสไม่เกินสามพนับาท การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์

อ่ืนท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจ าเป็นตอ้งรับ

เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ตอ้งแจง้ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงานโดยทนัทีท่ีสามารถกระท าได ้หากมีความจ าเป็น

ตอ้งรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะท าอยา่งไร < แจง้

ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ วินิจฉยั < มี

เหตุผล รับได ้- รับไว ้< ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได ้

มอบใหส่้วนราชการ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๒๒ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเร่ียไรของ

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจาก คณะกรรมการ

ควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวา่ดว้ยการเร่ียไรซ่ึงมิใช่

หน่วยงานของรัฐจะตอ้งไม่กระท าการ ดงัต่อไปน้ี (๑) ใช้

หรือแสดงต าแหน่งหนา้ท่ีให้ปรากฎในการด าเนินการ

เร่ียไรไม่วา่จะเป็นการโฆษณาดว้ยส่ิงพิมพต์ามกฎหมาย วา่

ดว้ยการพิมพ ์หรือส่ืออยา่งอ่ืนหรือดว้ยวธีิการอ่ืนใด (๒) ใช ้

สั่ง ขอร้อง หรือบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลใด

ช่วยท าการเร่ียไรใหห้รือกระท าในลกัษณะใหผู้น้ั้นอยู ่ใน

ภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท 

าการเร่ียไรไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มแนวทางป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น “ความขดัแยง้ ระหวา่ง 

บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวา่ บุคคลด ารงต 

าแหน่งท่ีมีบทบาทสองบทบาทขดัแยง้กนั เช่น นายสมชาย

เป็นกรรมการสอบ คดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน โดยท่ีบุตรสาว

ของสมชายเป็นผูส้มคัรสอบคนหน่ึงดว้ย ซ่ึงในกรณีน้ีถือวา่

เกิด “การด ารง ต าแหน่งอนัหม่ินเหม่ต่อการเกิดปัญหา

ผลประโยชน์ทบัซอ้น” แต่ในกรณีน้ีถือวา่ยงัมิไดน้ าไปสู่

การกระท าความผดิแต่ ประการใด (เช่น การสอบคดัเลือก

บุคคลยงัมิไดเ้กิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลว้แต่นาย

สมชายสามารถวางตวัเป็นกลาง มิไดช่้วยเหลือ บุตรสาวของ

ตนแต่ประการใด เป็นตน้) กระนั้นก็ตาม การด ารงต 

าแหน่งอนัหม่ินเหม่ต่อการเกิดปัญหา ผลประโยชน์ทบัซอ้น

ดงักล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ท่ีอาจจูงใจ/ชกัน าให้

เกิดการกระท า เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น จะตอ้งถอนตวั

ออกอยา่งสมบูรณ์จากการเป็น ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจ งด

แสดง ความคิดเห็น ละเวน้จากการใหค้ าปรึกษา และ งด

ออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีท่ีสมชายเป็นกรรมการ

สอบคดัเลือกบุคลากร เขา้ท างาน โดยมีบุตรสาวของตน

สมคัรเขา้ร่วมสอบคดัเลือก ดว้ยนั้น ซ่ึงในสถานการณ์ 

เช่นน้ี สมชายจะตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการสอบ

คดัเลือก เพื่อเป็นการถอนตวั ออกจากการเก่ียวขอ้งกบั

สถานการณ์อนัหม่ินเหม่ต่อผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งสูง 

เคล่ือนยา้ยผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีทบัซอ้นอยูใ่หอ้อกไป 



(Removal) เพื่อใหต้นเองสามารถปฏิบติัภารกิจได ้โดย

ปราศจากอคติ วธีิการดงักล่าวน้ีเป็นการปิดช่องทางมิให้

เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น จึงเป็น

วธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึงในการจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เช่น จากกรณีตวัอยา่งในขอ้สอง สมชาย สามารถ แกปั้ญหา

ผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้โดยการขอร้องใหบุ้ตรสาวของตน

ถอนตวั ออกจากการสอบ เพื่อใหส้มชายสามารถ ปฏิบติั

หนา้ท่ีในฐานะกรรมการสอบคดัเลือก มาตรการในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ ¬ 

มาตรการคดัสรรคนดีเขา้สู่ต าแหน่งทางการเมือง ¬ การก 

าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตในต าแหน่ง ¬ การเพิ่ม

ระบบและองคก์ารตรวจสอบการใชอ้ านาจ ¬ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

การก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตในต าแหน่ง ¬ การ

มีประมวลจริยธรรมและการหา้มผลประโยชน์ทบัซอ้น ¬ 

การแสดงบญัชีทรัพยแ์ละหน้ีสิน ¬ การใชห้ลกัโปร่งใสใน

การใชอ้ านาจแนวทางการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ¬ 

หลกันิติธรรม ¬ หลกัคุณธรรม ¬ หลกัความโปร่งใส ¬ 

หลกัการมีส่วนร่วม ¬ หลกัความรับผดิชอบ ¬ หลกัความ

คุม้ค่า หลกัธรรมาภิบาล และหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบติังาน แนวทางการป้องกนัและ ปราบปรามการ

ทุจริต (ANTI CORRUPTION) หลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารองคก์ร (Good Governance) หลกัคุณธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบติังาน การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ธรรมาภิบาล จะมีค าวา่ 

integrity ค่านิยมของขา้ราชการ I am ready I = Integrity 

มีศกัด์ิศรี (ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง สุจริต เท่ียงธรรม) A = 

Activeness ขยนัตั้งใจท างาน (บริการ/แกไ้ขปัญหา ปชช) 

M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม R = 

Relevance รู้ทนัโลก ปรับตวัทนัโลก ตรงกบัสังคม E = 

Efficiency มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดชันี 

ประเมินผล) A = Accountability รับผดิชอบต่อผลงาน 

ประชาชน D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น 

ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) Y = Yield มีผลงาน 

มุ่งเนน้ผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารให้ความรู้ 

เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict Of Interests) 

 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 

อาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต หรือมี

พฤตกิรรมไม่เหมาะสม  โปรดแจ้ง 
นายก อบต.ลาํคอหงษ์  โทร.  0896292039 



ความหมายและประเภทของการขดักนัระหวา่ง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ความขดัแยง้ 

(Conflict) สถานการณ์ท่ีขดักนั ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อนั

เกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่สามารถตดัสินใจ กระท าอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ลงรอยกนัใน

เร่ืองความคิด แนวทางปฏิบติั หรือ ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทน

ท่ีบุคคลไดรั้บ โดยเห็นวา่มีคุณค่าท่ีจะสนองตอบความ 

ตอ้งการของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ

สนอง ความตอ้งการทั้งหลาย (เพญ็ศรี วายวานนท์
,2527:154) 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interests) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีใหป้ระโยชน์สุข

แก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยงัหมาย

รวมถึงหลกั ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสงัคม ความ

ขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคล

ในฐานะพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ใชต้ าแหน่งหรืออ 

านาจหนา้ท่ีในการแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวก

พอ้ง ซ่ึงเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือ

ความเสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ ค าอ่ืนท่ีมีความ

หมายถึงความขดัแยง้กนัแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนรวม ไดแ้ก่ การมีผลประโยชน์ ทบัซอ้น ความขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์ของผูด้ ารงต าแหน่งสาธารณะ และ

รวมถึงคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย คอร์รัปชัน่สีเทา ความหมาย

ของ (Conflict Of Interests กบั Corruption) ¬ 

Conflict of Interests เป็นรูปแบบหน่ึงของ Corruption 

แต่ระดบัหรือขนาด และขอบเขต ต่างกนั ¬ Conflict of 

Interests น าไปสู่ Corruption ท่ีรุนแรงข้ึน ¬ Conflict 

of Interests เก่ียวกบัการใชอ้ านาจท่ีเป็นทางการ เช่ือมโยง

กบักฎหมาย ระเบียบการปฏิบติั และส่วนท่ีไม่เป็นทางการ 

เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขยายไปถึงเร่ืองครอบครัว 

ตอ้งพิจารณา ความสัมพนัธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือ

ญาติ รูปแบบ (Conflict Of Interests) การรับ

ผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ไดแ้ก่ ¬ การรับ

ของขวญัหรือของก านลัท่ีมีค่าอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ี ¬ การท่ีบริษทัสนบัสนุนการเดินทางไปประชุม/ดู

งานในต่างประเทศ ของผูบ้ริหารและอาจรวมถึงครอบครัว 

¬ การท่ีหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านกังาน

จากบริษทัธุรกิจท่ีติดต่อกบัหน่วยงาน ¬ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

รับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบั

การจดัซ้ือจดัจา้ง ¬ การท่ีบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีเอา

ผลประโยชน์ส่วนตวัไปพวัพนัในการตดัสินใจ เพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ต่อตนเอง และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ 

การกระท าท่ีอยูใ่นข่าย Conflict of Interests ควมหมาย 

รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบน

หรือรับของขวญั เช่น เป็นเจา้พนกังานสรรพากร แลว้รับเงิน

จากผูม้า เสียภาษี หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือแลว้ไปรับไม้

กอลฟ์จากร้านคา้ เป็นตน้ ใชอิ้ทธิพล (Influence 

Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิ้ทธิพลในต 

าแหน่งหนา้ท่ีเพื่อส่งผลท่ี เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงอยา่ง

ไม่เป็นธรรม 

ใชท้รัพยสิ์นของนายจา้งเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

(Using employer’s property for private advantage) 

ไดแ้ก่ การใชร้ถราชการ หรือใชค้อมพิวเตอร์ของราชการท 

างานส่วนตวั เป็นตน้ ใชข้อ้มูลลบัของราชการ (Using 

confidential information) เช่น รู้วา่ราชการจะตดัถนน 

แลว้รีบชิงไปซ้ือ ท่ีดกัหนา้ไวก่้อน รับงานนอก (Outside 

employment or moonlighting) ไดแ้ก่ การเปิดบริษทัหา

กินซอ้นบริษทัท่ีตนเอง ท างาน เช่น เป็นพนกังานขายแอบ

เอาสินคา้ตวัเองมาขายแข่ง หรือเช่นนกับญัชีท่ีรับงาน

ส่วนตวัจนไม่มีเวลา ท างานบญัชีในหนา้ท่ีให้ราชการ ท า

งานหลงัออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการ

ไปท างานใหผู้อ่ื้นหลงัออกจากงานเดิม โดยใชค้วามรู้หรือ

อิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม 

เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผนของธนาคารชาติไป

ช่วยธนาคารเอกชนหลงัเกษียณ 

ประเภทของผลประโยชน์ทบัซอ้น ¬ การใชต้ 

าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง

โดยตรง ¬ ใชต้ าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย ¬ 

การรับผลประโยชน์โดยตรง ¬ การแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์โดยใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ¬ การน า

ทรัพยสิ์นของหน่วยงานไปใชส่้วนตวั ¬ การน าขอ้มูลอนั

เป็นความลบัของหน่วยงานมาใชป้ระโยชน์ส่วนตวั ¬ การท 

างานอีกแห่งหน่ึง ทีขั่ดแย้งกับแห่งเดิม ¬ ผลประโยชน์ทับ



ซอ้นจากการเปล่ียนสถานท่ีท างาน ¬ การปิดบงัความผดิ 

ตวัอยา่งประโยชน์ทบัซอ้น ¬ หาประโยชน์ใหต้นเอง ¬ รับ

ประโยชน์จากต าแหน่งหนา้ท่ี ¬ ใชอิ้ทธิพลเรียก

ผลตอบแทน 

¬ ใชท้รัพยสิ์นของนายจา้งเพื่อประโชน์ของตน ¬ 

ใชข้อ้มูลความลบั เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวก

พอ้ง ¬ รับงานนอก แลว้ส่งผลเสียใหง้านในหนา้ท่ี ¬ ท า

งานหลงัออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษทั ¬ 

การใหข้องขวญั ของก านลั เพื่อหวงัความกา้วหนา้ ¬ ให้

ทิปพนกังานโรงแรมเพื่อหวงัการบริการท่ีดีกวา่ลูกคา้รายอ่ืน 

¬ ช่วยใหญ้าติมิตรท างานในหน่วยท่ีตนมีอ านาจ ¬ ช้ือ

ขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของ

ตน รูปแบบของประโยชน์ทบัซอ้น ¬ การรับผลประโยชน์

ต่างๆ (Accepting Benefit) ¬ การท าธุรกิจกบัตวัเอง 

(Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา ¬ การท างานหลงั

เกษียณ (Post-employment) ¬ การท างานพิเศษ 

(Outside employment or moonlighting) ¬ การใช้

ขอ้มูลภายใน (Inside information) ¬ การน าโครงการ

สาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-barreling) การรับประโยชน์ต่างๆ ¬ การรับ

ของขวญัจากบริษทัต่างๆ ¬ บริษทัสนบัสนุนค่าเดินทางไป

ดูงานต่างประเทศ ¬ หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจ

ท่ีเป็นลูกคา้ของหน่วยงาน ¬ ไดรั้บของแถมหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดจากการจดัช้ือจดัจา้ง ¬ การท่ี

คณะกรรมการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในการก ากบัดูแล ¬ 

การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพี่นอ้งหรือคนท่ีคุน้เคยเขา้ท า

งานในรัฐวสิาหกิจท่ีตนก ากบัดูแลอย 

ประโยชน์อนัค านวณเป็นเงินได ้¬ การปลดหน้ี

หรือการลดหน้ีใหเ้ปล่า ¬ การใหย้มืโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ¬ 

การเขา้ค ้าประกนัโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ¬ การใหค้่า

นายหนา้หรือค่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทน ¬ การขาย การ

ใหเ้ช่าช้ือทรัพยสิ์น เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามท่ีปรากฎเห็นใน

ทอ้งตลาด ¬ การใชส้ถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพยสิ์น 

โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการนอ้ยกวา่ท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน 

โดยปกติทางการคา้ ¬ การใหใ้ชบ้ริการโดยไม่คิดค่าบริการ 

หรือคิดค่าใชบ้ริการนอ้ยกวา่ท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน โดยปกติทาง

การคา้ ¬ การใหส่้วนลดในสินคา้ หรือทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่าย 

โดยการใหส่้วนลดมากกวา่ท่ีใหก้บับุคคลอ่ืน โดยปกติทาง

การคา้ ¬ การใหเ้ดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือส่ิงของโดย

ไม่คิดค่าใชจ่้าย หรือคิดค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่บุคคลอ่ืน โดย

ปกติทางการคา้ ¬ การจดัเล้ียง การจดัมหรสพ หรือการ

บนัเทิงอ่ืน ใหโ้ดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หรือคิดค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่

ท่ีคิดกบั บุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารให้ความรู้ 

เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict Of Interests) 

 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 

อาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต หรือมี

พฤตกิรรมไม่เหมาะสม  โปรดแจ้ง 
นายก อบต.ลาํคอหงษ์  โทร.  0896292039 



 
 
 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือความขดัแยง้กนัระหวา่ง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 

of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร

ภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต

ประพฤติ มิชอบในระดบัท่ีรุนแรงข้ึน และยงัสะทอ้นปัญหา

การขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

ประเทศ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ไดก้าํหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของขา้ราชการในการป้องกนัปัญหา 

ผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏิบติัราชการหลายประการ 

ดงัปรากฏในหมวด ๒ ขอ้ ๓ (๓) ขอ้ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) 

 ขอ้ ๖(๑),(๒),(๓) ขอ้ ๗(๔),(๕) ขอ้ ๘(๕) ขอ้ ๙(๑) เป็นตน้ 

ความหมาย : สาํนกังาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทาํ 

ของบุคคล (ไม่วา่จะเป็นนกัการเมืองขา้ราชการ พนกังาน

บริษทั ผูบ้ริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเก่ียวขอ้ง จน

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีใน      

ตาํแหน่งนั้น การกระทาํดงักล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตวัหรือไม่

รู้ตวั ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบติัสืบ

ต่อกนัมาจนไม่เห็นวา่จะเป็นส่ิงผดิแต่อยา่งใดพฤติกรรม

เหล่าน้ีเป็นการกระทาํความผิดทางจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์

ของส่วนรวม) แต่กลบัตดัสินใจปฏิบติัหนา้ท่ีโดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพอ้ง 
 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง  

๑. ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒. ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ๓. ผลประโยชน์ขดักนั 
 
 
 
 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 

“ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่วา่ใน

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุม

เพียงผลประโยชน์ดา้นการงานหรือธุรกิจของเจา้หนา้ท่ี แต่

รวมถึงคนท่ีติดต่อ สัมพนัธ์ดว้ย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศตัรู

เม่ือใดเจา้หนา้ท่ีประสงคจ์ะใหค้นเหล่าน้ีไดห้รือเสีย

ประโยชน์ เม่ือนั้นก็ถือ วา่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมา

เก่ียวขอ้ง ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒  ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกบั

เงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน (non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเก่ียวกบัเงิน ไม่ได้

เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงเงินทองเท่านั้น แต่ยงัเก่ียวกบัการ

เพิ่มพนู ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ 

เช่น ท่ีดิน หุน้ ตาํแหน่งในบริษทัท่ีรับงานจากหน่วยงาน 

รวมถึง การไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวั

เงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวญั หรือของท่ีแสดงนํ้าใจ

ไมตรีอ่ืนๆ  

๒. ผลประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน เกิดจาก

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง

สังคม วฒันธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบนัการศึกษา สมาคม ลทัธิ

แนวคิด มกัอยูใ่นรูปความลาํเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

และ มีขอ้สังเกตวา่แมแ้ต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตวัก็จดั

อยูใ่นประเภทน้ี 

 • หนา้ท่ีสาธารณะ (public duty) หนา้ท่ีสาธารณะ

ของผูท่ี้ทาํงานใหภ้าครัฐคือ การใหค้วามสาํคญัอนัดบัตน้แก่ 

ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่าน้ีไม่จาํกดั

เฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงคน อ่ืน ๆ ท่ีทาํงานใหภ้าครัฐ เช่น ท่ี

ปรึกษา อาสาสมคัร 

 • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชน

โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 

และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์

สาธารณะไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ในเบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ

สามารถให ้ความสาํคญัอนัดบัตน้แก่ส่ิงน้ีโดย  

- ทาํงานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

 - ทาํงานตามหนา้ท่ีตามกรอบและมาตรฐานทาง

จริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะ

มีและจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 – ใหค้วามสาํคญัอนัดบัตน้แก่ผลประโยชน์

สาธารณะ มีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีตอ้งจาํกดัขอบเขตท่ี 

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาํ 

หนา้ท่ี 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict Of Interests) 

นิยามศัพท์และแนวคิดสําคัญ 



 - หลีกเล่ียงการตดัสินใจหรือการท าหนา้ท่ีท่ีมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น  

- หลีกเล่ียงการกระทาํ/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจทาํ 

ใหค้นเห็นวา่ไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน 

 - หลีกเล่ียงการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหรือทรัพยากร

ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
• ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interests) 

องคก์รสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิยามวา่เป็น

ความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ทบัซอ้น มี ๓  ประเภท คือ  

๑. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มี

ความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ

เกิดข้ึน 

 ๒. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเห็น (perceived & 

apparent) เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีคนเห็นวา่มีแต่จริงๆ 

อาจไม่มีก็ไดถ้า้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทน้ีอยา่ง

ขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนาํมาซ่ึงผลเสียไม่นอ้ยกวา่การ 

จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง ขอ้น้ีแสดงวา่

เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงแต่จะตอ้งประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรม 

เท่านั้น แต่ตอ้งทาํใหค้นอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นดว้ยวา่ไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เช่นนั้นจริง  

๓. ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเป็นไปได ้(potential) 

ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบนัอาจจะทบัซอ้นกบั 

ผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต  

• หนา้ท่ีทบัซอ้น (conflict of duty) หรือ

ผลประโยชน์เบียดซ้อนกนั (competing interests)              

มี  ๒ ประเภท  

๑.  เกิดจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีมากกวา่

หน่ึง เช่น เป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานและ เป็น

คณะกรรมการดา้นระเบียบวินยัประจาํหน่วยงานดว้ย 

ปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถแยกแยะบทบาทหนา้ท่ีทั้งสอง 

ออกจากกนัไดอ้าจทาํใหท้าํงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ

แมก้ระทัง่เกิดความผิดพลาดหรือผดิกฎหมาย ปกติ

หน่วยงาน มกัมีกลไกป้องกนัปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาท

หนา้ท่ีต่างๆ ใหช้ดัเจน แต่ก็ยงัมีปัญหาไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ใน หน่วยงานท่ีมีกาํลงัคนนอ้ยหรือมีเจา้หนา้ท่ีบางคน

เท่านั้นท่ีสามารถทาํงานบางอยา่งท่ีคนอ่ืนๆ ทาํไม่ไดค้น

ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกนัเพราะดูเหมือนไม่มีเร่ือง

ผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวขอ้ง 

 ๒.  เกิดจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี

มากกวา่หน่ึงบทบาท และการทาํบทบาทหนา้ท่ี ใน

หน่วยงานหน่ึงนั้น ทาํใหไ้ดข้อ้มูลภายในบางอยา่งท่ีอาจนาํ 

มาใชเ้ป็นประโยชน์แก่การทาํบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่ อีก

หน่วยงานหน่ึงไดผ้ลเสียคือ ถา้นาํขอ้มูลมาใชก้็อาจเกิดการ

ประพฤติมิชอบหรือความลาํเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควร

ถือวา่หนา้ท่ีทบัซอ้นเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ย 

เพราะวา่มีหลกัการจดัการแบบเดียวกนั นัน่คือ การตดัสินใจ

ทาํหนา้ท่ีตอ้งเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์

ทบัซอ้นก็สามารถนาํมาจดัการกบัหนา้ท่ีทบัซอ้นได ้
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