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การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) คือ การที่
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใน
กิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพื่อประโยชนของรัฐหรือเพื่อประโยชนของสวนรวม แตเจาหนาที่ของรัฐไดมี
ผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือเปนผูมีสวนไดเสียในรูปแบบตาง ๆ หรือนําประโยชนสวนตนหรื อ
ความสัม พันธสวนตนเขามามีอิท ธิพลหรือเกี่ยวของในการใชอํานาจหนาที่ห รือดุล ยพินิจ ในการพิจ ารณา
ตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการดังกลาวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในทางการ “เงิน” หรือ
“ประโยชนอื่น” สําหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting Benefits) ไมวาจะเปนทรัพยสิน ของขวัญ การลดราคา
การรับการบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับ
ประโยชนต าง ๆ นั้น สง ผลใหตอ การตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ ในการดําเนินการตามอํานาจหนา ที่
ตัวอยางเชน เจาหนาที่รัฐรับของขวัญจากผูบ ริหารบริษัทเอกชน เพื่อชวยใหบริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการ
ประมูลรับงานโครงการของรัฐ
2. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เปนการที่เจาหนาที่
ของรัฐ (ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ) เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด อาจจะเปน
เจาของบริษัท ที่ทํ าสัญ ญาเอง หรื อเปนของเครือ ญาติ เรียกไดว าเปนทั้ ง ผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกั น
ตัวอยางเชน ผูบริหารหนวยงานทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเปนของเจาหนาที่หรือบริษัท
ที่ผูบริหารมีหุนสวนอยู
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment)
เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐและไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัท ที่มีความเกี่ยวของกับ หนวยงานเดิม โดยใชอิท ธิพลหรือความสัม พันธจ ากที่เ คยดํารง
ตําแหนงในหนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหบริษัทและตนเอง ตัวอยางเชน การที่ผูบริหารหรือ
เจาหนาที่ขององคกรดานเวชภัณฑและสุขภาพออกจากราชการไปทํางานในบริษัทผลิตยาหรือขายยา
4. การทํางานพิเศษ (Outside Employment) ในรูปแบบนี้มีไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการที่
เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการสาธารณะที่ตนสังกัด หรือ
การรับจางพิเศษเปนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผู
วาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่รั ฐไม
ทํางานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มที่ แตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน
5. การรูขอมูลภายใน (Inslde Information) เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐใชประโยชนจาก
การที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนัน้ ไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง อาจจะ
ไปหาประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐรับทราบ
ขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพี่นองซื้อที่ดินบริเวณดังกลาว เพื่อขายใหกับทางราชการใน
ราคาที่สูงขึน้
* กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสุราษฎรธานี

6. การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาทรัพยสินของทางราชการซึ่งจะตอง
ใช เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการเท า นั้ น ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ข องตนเองหรื อ พวกพ อ ง หรื อ การใช ใ ห
ผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตัว ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่รัฐนําวัสดุครุภัณฑของหนวยงานมาใชที ่บาน
หรือใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุรกิจสวนตน หรือนํารถสวนตนมาลางที่หนวยงาน
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อผลประโยชนทางการเมือง (Pork – barreling)
การที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบานเกิดของตนเองหรือ
การใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง ตัวอยางเชน การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนํา
โครงการตัดถนน สรางสะพาน ลงในจังหวัด โดยใชชื่อนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน
8. การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงานของตน
เขาไปเกี่ยวของกับบริษัท ของญาติห รือพี่นองตน ตัวอยางเชน พนัก งานสอบสวนไมนําบันทึก การจับกุม ที่
เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมทําขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเขาสํานวน แตกลับเปลี่ยนบันทึกและแกไขขอหาในบันทึก
การจับกุม เพื่อชวยเหลือผูตองหาซึ่งเปนญาติของตนใหรับโทษนอยลง
9. การใช อิ ท ธิ พ ลเข า ไปมี ผ ลต อ การตั ด สิ นใจของเจ า หน า ที่ รั ฐ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ อื่ น
(Influence) เพื่อใหเ กิ ดประโยชน แกต นเองหรือพวกพ อง โดยเจ าหน าที่ ของรัฐใชตํา แหนง หนาที่ ขม ขู
ผูใตบัง คับ บัญ ชา ใหห ยุดทําการตรวจสอบบริษัท ของเครือญาติของตน ตัวอยางเชน เจาหนาที่ของรัฐใช
ตําแหนงหนาที่ในฐานะผูบ ริห ารเขาแทรกแซงการปฏิบัติง านของเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่โ ดยมิชอบดวย
ระเบียบและกฎหมายหรือฝาฝนจริยธรรม
อนึ่ง การเดินทางไปราชการตางจังหวัดโดยไมคํานึงถึงจํานวนคน และจํานวนวันอยางเหมาะสม อาทิ
เดินทางไปราชการ 10 วัน แตใชเวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เปนการเดินทางทองเที่ยวใน
ที่ตาง ๆ หรือเจาหนาที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ โดยมิไดอยูปฏิบัติงานในชวงนั้น แตกลับ
ใชเวลาดัง กลาวปฏิบัติธุระสวนตน ก็ถือเปนการขับ กันแหง ผลประโยชนสวนบุคคลกับ ประโยชนสวนรวม
ประเภทหนึ่งดวย
----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ

1. ขอหาม นอกจากเจาหนาที่แลวใหรวมถึงคูสมรสดวย
2. บทลงโทษ ผูฝาฝนเรื่องที่เกี่ยวของกับการขัดกันฯ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ
ปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.122 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต)

