ผลประโยชนทับซอน
เนื่องจากปจจุบันมีการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
รวมถึงการรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง สงผลใหกลไกในการปฏิบตั ิงาน และความสัมพันธ
มีความสลับซับซอนและทับซอนมากขึ้น กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนในการทํางาน เมื่อผลประโยชนทบั ซอน
เริ่มเขามามีอิทธิพลในการทํางาน หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหนาทีข่ องเจาหนาที่ของรัฐ
ก็จะนําไปสูก ารใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ เกิดการทุจริตคอรรปั ชัน ฉอราษฎรบังหลวง ดังนั้น หนวยงาน
ของรัฐจึงตองจัดใหมกี ารปองกันเรื่องของผลประโยชนทบั ซอน เพื่อลดการทุจริตประพฤติมชิ อบ แกขอกลาวหา
เรื่องความลําเอียง แสดงความยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล และทําใหเชือ่ มั่นไดวาหนวยงานปฏิบตั ิหนาที่
อยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง
ผลประโยชน คือ สิง่ ใด ๆ ทีม่ ีผลตอบุคคล กลุมคน ไมวา ในทางบวกหรือทางลบ
ผลประโยชนสว นรวม คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล และ
ไมใชผลประโยชนของกลุมคน ผลประโยชนสว นตนไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจ
ของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพือ่ น ญาติ คูแ ขง ศัตรู เมื่อใดก็ตามที่เจาหนาที่ประสงค
จะใหคนเหลานี้ “ได” หรือ “เสีย” ผลประโยชน เมื่อนัน้ ก็ถือวา มีเรื่องผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสว นตน มี ๒ ประเภท คือ ทีเ่ กี่ยวกับเงิน และ ที่ไมเกี่ยวกับเงิน
๑. ผลประโยชนสว นตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู เชน ทีด่ ิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รบั งาน
จากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอนื่ ๆ ทีไ่ มไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ
หรือของทีแ่ สดงน้ําใจไมตรีอนื่ ๆ
๒. ผลประโยชนสว นตนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง อคติ
การเลือกที่รักมักที่ชงั แมแตความเชื่อ ความคิดเห็นสวนตัว ก็ถือวาอยูในประเภทนี้
ความหมายผลประโยชนทบั ซอน
ผลประโยชนทบั ซอน มาจากภาษาตางประเทศ วา Conflict of Interest นักวิชาการ
ตางใหความหมายแตกตางกัน เชน ผลประโยชนขัดกัน ผลประโยชนขัดแยง หรือการขัดกันแหงผลประโยชน
อยางไรก็ดี ถอยคําเหลานีถ้ อื วาเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทํา
ที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

๒

สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสว นตนและผลประโยชนสวนรวม
วาหมายถึง สถานการณ หรือการกระทําที่บุคคลมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัตหิ นาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอผลประโยชนสว นรวม อันกอใหเกิด
ประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม อาจจะเกิดขึ้นอยางรูต ัวหรือไมรตู ัว ทั้งเจตนา
และไมเจตนา ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชนสว นตนเปนหลักไดสง ผลเสียหายใหเกิดขึน้ กับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผดิ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐ ๑
0

ประเภทของผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทบั ซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชนทบั ซอนที่เกิดขึน้ จริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสว นรวม
๒. ผลประโยชนทบั ซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอน
ที่คนเห็นวามี แตจริง ๆ อาจไมมีกไ็ ด ในขอนี้แสดงวา เจาหนาที่ไมเพียงแตประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น
แตยังตองทําใหคนอืน่ ๆ รับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนัน้ จริง
๓. ผลประโยชนทบั ซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสว นตนที่มีในปจจุบัน
อาจจะทับซอนกับผลประโยชนสวนรวมไดในอนาคต
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําทีเ่ ขาขายผลประโยชนทับซอน ๒
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําที่เขาขายผลประโยชนทับซอน เปนไปในลักษณะตาง ๆ คือ
๑. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย
ที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบตั ิงานในหนาที่ การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ
เชน การลดราคาของทีซ่ ื้อให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย ตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่ใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะทีเ่ อื้อประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น
๒. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง โดยการใชอํานาจหนาที่
เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน
เปนตน
1

๑

สํานักงาน ก.พ. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest). กรุงเทพ ฯ:
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ๒๕๕๒
๒

อุทิศ บัวศรี. การปลูกฝงฐานความคิดและการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน (เอกสารประกอบการบรรยาย)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองอเนกประสงค ศาลาลูกขุนใน สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๕๙

๓

๓. การทํางานหลังเกษียณ คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรู
ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกบั ตนเองและพวกพอง
๔. การทํางานพิเศษ คือ การเปนที่ปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใช
ตําแหนงสถานภาพการทํางานภาครัฐในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง รวมถึง
การใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกที่ไมใชอํานาจหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายจาก
หนวยงานภาครัฐ
๕. การรับรูขอ มูลภายใน คือ การที่เจาหนาทีข่ องรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทางราชการ
หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอนแทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรืออื่น ๆ หรือนําขอมูลไปเปดเผย
ใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานัน้
๖. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตน คือ การนําอุปกรณ
สิ่งของเครื่องใช รถยนต อาคารสถานทีข่ องทางราชการ ไปใชเพื่อประโยชนสว นตัว ทําใหหนวยงานของรัฐ
เสียหายหรือเสียประโยชน
๗. การนําโครงการของทางราชการไปลงในพื้นที่ทตี่ นไดผลประโยชน คือ การหาผลประโยชน
จากโครงการของรัฐทําใหรัฐไดประโยชนไมคมุ คาตองบประมาณที่ลงไป
ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสว นรวม เปนผลมาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัวและ
เรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากพืน้ ฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปจจัย
ที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
๑. มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัว
กับเรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางสิน้ เชิง โดยมีฐานความเชื่อในอดีตทีเ่ ห็นวา ขุนนางคาขายไดไมเปน
สิ่งที่นารังเกียจ ตําแหนงหนาที่ราชการสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสว นตัวได และไมแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสว นตัวของผูม อี ํานาจ กับผลประโยชนสว นรวม
๒. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ เชน เอื้อประโยชนใหผูที่เคยสนับสนุน หรือ
ตอบแทนตําแหนงให
๓. มีพฤติกรรมการใชจา ยสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย ทําใหตอ งเขาไป
เกี่ยวของกับการกระทําผิดโดยสมัครใจ ยักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัว

๔

๔. มีความจําเปนในการรักษาตัวรอด และลดการเผชิญปญหากับคานิยม ที่เนนเรื่อง
วัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาทางสังคม ทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากขึน้
๕. โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุลที่ฝายตรวจสอบยังขาด
ความเขาใจ และระบบยังไมมีประสิทธิภาพ
๖. เกิดจากกฎหมาย ที่จะเห็นไดวาตัวบทกฎหมายยังไมตอบสนองตอสภาพปญหา และ
ทันตอสภาวการณปจจุบัน บทลงโทษยังไมเพียงพอตอการปองกันและปองปรามผูท ี่จะกระทําหรือคิด
ที่จะกระทําที่เอือ้ ตอการมีผลประโยชนทบั ซอนเทาทีค่ วร
แหลงขอมูลเกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (มาตรา ๑๔๗ - มาตรา ๑๖๖)
- พระราชบัญญัติวา ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยา ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ตองหามมิใหดาํ เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ตองหามมิใหดาํ เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารอางอิง
สํานักงาน ก.พ. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of
Interest). กรุงเทพ ฯ: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ๒๕๕๒.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คูมือการปองกันผลประโยชนทบั ซอน.
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพ ฯ: บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จํากัด, ๒๕๕๙.
อุทิศ บัวศรี. การปลูกฝงฐานความคิดและการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน (เอกสารประกอบการบรรยาย)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองอเนกประสงค ศาลาลูกขุนใน สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๕๙.
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