
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

ความหมาย
“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of Interests (COI) หมายถึง 
สถานการณ์ หรือการกระทําท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นสิ่งท่ี
ปฏิบัติกันท่ัวไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพ่ือให้ตนเอง
ได้เลื่อนตําแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๑. บคุคลดํารงตําแหน่งของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
๒. เกิดภาวะผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาแทรกแซงการตดัสนิใจหรือการใช้ดลุยพินิจ
๓. เกิดการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สว่นตนมากกวา่สว่นรวม

การเปรียบเทยีบกันระหวางความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (COI) กับ คอรรัปชัน

การ “คอร์รัปชนั” คือ การทจุริตในระดบัท่ีสงูสดุ ส่วน “ความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”
ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น ไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน” แต่เป็นต้นเหตุพืน้ฐานของการคอร์รัปชัน และเม่ือมีพฤติกรรมของ                
ความขดัแย้งกนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวมเกิดขึน้ ก็จะนําไปสูก่ารคอร์รัปชนัได้

ตัวอยางรปูแบบพฤติกรรมที่พบเห็นบอยๆ
⌧ การหาประโยชน์ให้ตนเอง
⌧ การรับผลประโยชน์จากการท่ีดํารงตําแหน่งหน้าท่ี
⌧ การใช้ทรัพย์สนิของราชการเพ่ือประโยชน์สว่นตน
⌧ การใช้ข้อมลูลบัของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
⌧ การรับงานนอกแล้วสง่ผลตอ่ความเสียหายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
⌧ การทํางานหลงัจากออกจากตําแหน่งและเอือ้ประโยชน์ตอ่บริษัท
⌧ การให้ของขวญั ของกํานลั เพ่ือหวงัความก้าวหน้า
⌧ การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอยา่งไม่เป็นธรรมในหน่วยงานท่ีตนมีอํานาจ
⌧ การซือ้ขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึง่การเล่ือนระดบั ตําแหน่ง
หรือความดีความชอบพิเศษ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน.  ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
                              และผลประโยชน์ส่วนรวม.  นนทบุรี : สาํนักงาน ก.พ., 2552.





เมื่อ...พบเหน็และประสบกับปญหา...จะทาํอยางไร
เกิดขึน้กับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้ว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์                

ควรหลีกเล่ียง เช่น หากท่านเป็นกรรมการพิจารณาจดัจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบคุคลใกล้ชิด ท่านก็ควรถอนตวั
จากการเป็นกรรมการหรืองดออกเสียง เน่ืองจากการตดัสินใจอาจมีผลทําให้การพิจารณาเบ่ียงเบน แต่หากเป็นเพียงคนรู้จกั
ธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จกักบับคุคลนัน้ตอ่คณะกรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือแสดงความบริสทุธ์ิใจของท่านและเพ่ือ
ความโปร่งใส
เกิดขึน้กบัผู้ ร่วมงานหรือคนใกล้ตวั ควรให้คําแนะนําด้วยการอธิบายถึงผลหรือโทษของความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์

สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม รวมทัง้แนะนําวิธีการเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน

หนวยงานรับรองเรียนพฤติกรรมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนและผลประโยชนสวนรวม

หน่วยงานต้นสงักดัของผู้กระทําความผิด
สํานกังานผู้ตรวจการแผน่ดิน
ศนูย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศาลปกครอง
สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)
มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด
สํานกังานกองทนุส่ือประชาสงัคมต้านคอร์รัปชนั (สปต.)
สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน

มาตรการในการปองกันของรัฐ
กําหนดคณุสมบติัพึงประสงค์และคณุสมบติัต้องห้ามของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ส.ส. ต้องไม่ดํารงตําแหน่งทางราชการหรือ 

ท่ีปรึกษา, เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องไมเ่ป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนีส้ิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ เช่น การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อน                

และหลงัดํารงตําแหน่ง
การกําหนดข้อพึงปฏิบติั เพ่ือสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ ไม่ทําลายความเช่ือมัน่

ของสงัคม หรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา

ตารางสรุปตวัอยางโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐกลุมตางๆ

กลุ่มอาชีพ
กจิกรรมที่มีความเส่ียงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๑. นกัการเมือง  การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแตง่ตัง้หรือเล่ือนตําแหน่งข้าราชการขึน้เป็นผู้บริหาร
ระดบัสงู

 การใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมาจากรัฐ
 การใช้ข้อมลูของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์
 การแตง่ตัง้คนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

องค์กรอิสระท่ีทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล (Regulators) สญัญาหรือสมัปทานของรัฐ

๒. ข้าราชการการเมือง  การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเลือกผลกัดนัโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง/ญาติ/พวกพ้อง





กลุ่มอาชีพ
กจิกรรมที่มีความเส่ียงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ข้าราชการประจํา ทั่วไป
 การนําข้อมลูลบั/ข้อมลูภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตัง้ให้ญาติ/คนสนิท/คนท่ีมี

ความสมัพนัธ์ฉนัญาติขึน้เป็นผู้ อํานวยการกองพสัดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนมีอํานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิง่ตอบแทนจากการปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การทํางานหลงัเกษียณให้กบัหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขดักบัหน่วยงานต้นสงักดัเดิม
 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระสว่นตวั และในหลายกรณีมีการเบิกคา่นํา้มนัด้วย
 การนําบคุลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการสว่นตวั

กลุ่มวชิาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมนิราคาและการจัดซือ้จัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมลูของทางราชการของประชาชน โดยเรียกรับ

เงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิซือ้ขายท่ีดินในราคา
ท่ีถกูกวา่ได้

 ผู้บริหารสถาบนัการเงินหวงัก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นกัการเมือง
ในการกู้ เงินในวงเงินสงู ในรูปแบบการประเมินราคาหลกัทรัพย์คํา้ประกนัให้สงูเกินกวา่ความเป็นจริง

 ผู้บริหารสถาบนัการเงินใช้อํานาจหน้าท่ีให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเสนอขายท่ีดินหรือบ้านพร้อมท่ีดินใน
โครงการของตนให้แก่ลกูค้าของสถาบนัการเงิน เพ่ือแลกกบัความสะดวกในการทําธุรกิจกบัสถาบนั
การเงิน

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสํานกังานบญัชีเพ่ือทําบญัชีและรับจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท
จํากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายท่ีตนเองได้รับประโยชน์จากผู้ เสียภาษี
เทา่นัน้

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซือ้จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมลู

 การให้ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ   
การจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมลู เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กําหนดการย่ืนใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวชิาชีพอสิระ

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีประจํา
 การใช้สทิธิในการเบิกจ่ายยาให้กบัญาติแล้วนํายาไปใช้ท่ีคลนิิกสว่นตวั
 การรับประโยชน์จากระบบการลอ็กบตัรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยผู้ มี

หน้าท่ีดแูลบตัรคิวจะลอ็กไว้มากกวา่ท่ีหน่วยงานกําหนด และไปเรียกรับประโยชน์จากบตัรคิวท่ีลอ็กไว้
เกินเหลา่นัน้จากผู้ รับบริการท่ีต้องการลดัคิว
กลุ่มวชิาชีพที่เก่ียวกับกระบวนการยุตธิรรม

 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนญุาตให้คืนของกลาง
กลุ่มวชิาชีพวชิาการ

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทท่ีปรึกษา โดยรับรายงาน
ผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นท่ีคาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง 
รวมถงึการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน





กลุ่มอาชีพ
กจิกรรมที่มีความเส่ียงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๔. ข้าราชการท้องถ่ิน ๔.๑ การเข้ามาดาํเนินธุรกจิและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน มาดําเนินธุรกิจกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนเป็นสมาชิก
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถ่ินเป็นคู่สญัญาหรือรับเหมางานกบัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ รับมอบอํานาจจากบริษัท ห้างร้าน

ในการย่ืนซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้ บริหารท้องถ่ิน เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกล่ียในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน   

ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน หาประโยชน์ส่วนตวัจากการเก็งกําไรจากราคาท่ีดิน ทัง้ในรูปของ   

การใช้ข้อมลูภายในไปซือ้ท่ีดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบท่ีกําหนดท่ีตัง้โครงการ ในพืน้ท่ีท่ีตนเอง
มีท่ีดินอยูเ่พ่ือขายท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสงู

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําสัญญาเช่ารถไปสมัมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิก   
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เอง

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสนิค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กบัเทศบาล
 ๔.๒ การใช้งบประมาณหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือหาเสียง

 การจดัสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพืน้ท่ีของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทําโครงการพร้อมเขียนป้ายและช่ือของผู้ของบประมาณ ประกาศให้

ชาวบ้านทราบเพ่ือเป็นการหาเสียง
 การท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย

บริหารกลบัไปมีสว่นในการใช้งบประมาณสง่ผลตอ่การทําหน้าท่ีในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณ
ในการตดัสนิใจอนมุติัเอนเอียงจากความถกูต้องและประโยชน์สาธารณะ เน่ืองจากต้องการงบท่ีเหลือ
จากการแปรญตัติไปดําเนินการในเขตพืน้ท่ีของตน

๕. ประชาชน  การเสนอให้ค่านํา้ร้อนนํา้ชา ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือแลกกบัการลดัคิวรับบริการ



ตัวอยางการกระทําที่ถือวาเปนความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
นายฉกฉวย นักการเมืองท้องถ่ิน ซ่ึงสมัครแข่งขันเป็นนายกเทศมนตรี
คุยกับนางสารภีภรรยานอกสมรสท่ีสวนหลังบ้าน

          การกระทําดังกล่าว ถือว่าเป็นความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการใช้อํานาจ           
ในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีต้องให้บริการแก่สาธารณะ 
และต้องดําเนินการด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน            
เป็นหลัก  แต่กลับคํานึง ถึงผลประโยชน์ของ
ครอบครัวโดยให้ญาติ/ภรรยานอกสมรสมาเป็น
คู่สัญญา และรับเหมางานกับองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถ่ินท่ีตนเองบริหารงานอยู่



              การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น                  
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการ    
ทํ า ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร เ สี ย เ ป รี ย บ               
และมักมีการใช้อํานาจบารมีในท่ีทํางานเดิม 
ส่งผลต่อการปฏิบั ติงานของข้าราชการ             
และไม่ยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่นๆ

นายบุญชูเจ้าของกิจการนาํเข้ารถยนต์ได้ไปติดต่อราชการท่ีกรมแห่งหนึ่งกับนางสาวปราณี 

          กา รกร ะ ทํ า ดั ง กล่ า ว                
ถื อ ว่ า เ ป็ น ค ว ามขั ด แ ย้ ง กั น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลป ร ะ โ ยชน์ ส่ ว น ร วม                
เ พ ร า ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ                
ไ ด้ เบี ยดบั ง เวลาและรายไ ด้             
ของราชการไปเป็นของตัวเอง 
และขาดการทุ่มเทในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี ทําให้ประชาชนสูญเสีย
ผลประโยชน์ ท่ี ควรจะ ไ ด้ รั บ               
ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือก
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ฉ พ า ะ                
รายที่ตนเอง ได้รับประโยชน์  
ก่อนประชาชนท่ัวไปด้วย



นายประจวบ ผู้บริหารหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมท่ีกําลัง      
จะเกษียณ รับเชิญไปทานอาหารกลางวันกับนางนิยดา ผู้อํานวยการ      
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียักษ์ใหญ่รายหนึ่ง


