
 

รูปแบบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย  ๆ
 

   

  เน่ืองจากอาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ต้องให้บริการ
สาธารณะเป็นภารกิจที่ต้องพบปะกับผู้คนหลากหลายวาระและโอกาส การ
ปฏิบัติงานจึงอาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ดังน้ัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงต้องมี
จิตสํานึกในการที่จะปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอยู่เสมอมิฉะน้ันแล้ว อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังตัวอย่างของพฤติกรรมต่อไปน้ี 

การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ 
  การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม 
อาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี การรับของขวัญมีในหลายรูปแบบ 
เช่น การลดราคาของที่ซื้อ การมอบต๋ัวหนัง ต๋ัวพาหนะเดินทาง การเลี้ยงอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อผู้รับ
ของขวัญและทําให้เจ้าหน้าท่ีตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้
ของขวัญน้ัน 

 ตัวอย่างเช่น 

 - บริษัทแห่งหน่ึงให้ของขวัญเป็นทองคํามูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าท่ีใน
ปีที่ผ่านมา และปีน้ีเจ้าหน้าท่ีเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทน้ันเป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้
ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 

 - เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน             
เมื่อต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งน้ัน ก็ช่วยเหลือให้บริษัทน้ันได้รับ
สัมปทาน เน่ืองจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 

 - เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน             
จึงช่วยเหลือลูกค้าของผู้บริหารคนน้ันให้ได้เลื่อนตําแหน่งสูงข้ึน 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. ข้าราชการท้องถ่ิน     การใช้งบประมาณราชการทําโครงการพร้อมเขียนป้าย
และช่ือของผู้ของบประมาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อ
เป็นการหาสียง 

    การท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วน
ในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทําหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบ และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอน
เอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก
ต้องการงบท่ีเหลือจากการแปรญัตติไปดําเนินการในเขต
พื้นท่ีของตน 

 
5. ประชาชน     การเสนอให้ค่าน้ําร้อนน้ําชา ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อแลก

กับการลัดคิวรับบริการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. ข้าราชการท้องถ่ิน     ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารสภา
ท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา หรือรับเหมางานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วน
เสียในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบริษัทห้างร้านในการยื่น
ซองประกวดราคา 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจจา
ไกล่เกล่ียในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงานจ้าง
เหมามีปัญหา 

    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหาประโยชน์
ส่วนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาท่ีดิน ท้ังในรูปของการใช้
ข้อมูลภายในไปซื้อท่ีดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบท่ี
กําหนดท่ีต้ังโครงการ ในพื้นท่ีท่ีตนเองมีท่ีดินอยู่เพื่อขาย
ท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทําสัญญาเช่ารถไปสัมมนา
และดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นนั้นเอง 

    นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการ
ของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล 

4.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
เพื่อหาเสียง 

    การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นท่ีของ
ตนเอง 

 

 นายรอบจัดเป็นนายกเทศมนตรี (นักการเมืองท้องถ่ิน) และเป็น
เจ้าของโรงแรมในอ าเภอเมือง ได้พบกับรองผู้ว่าฯ สนอง ที่หน้าตลาด 

  

 การการท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะพฤติกรรมดังกล่าวของ นายกเทศมนตรี
เป็นการหาประโยชน์ให้กับตนเอง โดยถมคลองสาธารณะ เพ่ือทําเป็นที่จอดรถของ
โรงแรมตน และสําหรับรองผู้ว่าฯ ก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนให้ประโยชน์กับ
เอกชน โดยหวังสิ่งตอบแทน (รถตู้) และละเลยผลประโยชน์ของส่วนรวม 



 ระหว่างเดินทางกลับจากการรับประทานอาหารกลางวัน
อธิบดีจ าลองได้คุยกับนายสามารถ ซ่ึงเป็นเลขานุการกรม  

  
 
 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะข้าราชการขาดความเป็นกลางและขาด
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนต่อรองกับ 
พรรคพวกให้ญาติของตนที่ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ึนเป็นหัวหน้า
ฝ่ายพัสดุ แทนที่จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ความสามารถ                
“อย่างโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม” 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. ข้าราชการ
ประจ า 

    การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการ
ปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า หรือพ้นกําหนดการย่ืนใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

    การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจํา 

    การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนํายาไปใช้ที่
คลินิกส่วนตัว 

    การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ี
หรือญาติเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อก
ไว้มากกว่าท่ีหน่วยงานกําหนด และไปเรียกรับประโยชน์จากบัตร
คิวที่ล็อกไว้เกินเหล่าน้ันจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

    การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

    คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้า
ให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณา
ก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่น
ท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคน
อื่น 
 

4. ข้าราชการ
ท้องถ่ิน 

- การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

    สมาชิก/ผู้บริหารสภาท้องถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่ตนเองเป็นสมาชิก 

 
 
 
 



กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.ข้าราชการประจํา      การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัด
กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

     การนํารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในหลายกรณีมี
การเบิกค่านํ้ามันด้วย 

     การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

     การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของ
ทางราชการของประชาชน โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถ
ช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิซื้อขาย
ที่ดินในราคาท่ีถูกกว่าได้ 

     ผู้บริหารสถาบันการเงินหลังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือ
และให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินที่สูง 
ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ําประกันให้สูงเกินกว่า
ความเป็นจริง 

     ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อํานาจหน้าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนเองให้แก่
ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทํา
ธุรกิจกับสถาบันการเงิน 

     เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสํานักงานบัญชีเพ่ือทํา
บัญชี และรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงาน
ก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสีย
ภาษีเท่าน้ัน 

     การกําหนดมาตรฐาน ( Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อ
จัดจ้างในบริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะใน
การประมูล 

 
 
 
 

การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self Dealing) 
 
 การทําธุรกิจกับตัวเอง คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง 
ครอบครัว หรือพวกพ้องจากตําแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ตําแหน่งหน้าท่ี
เพื่อตนเอง 
 
ตัวอย่างเช่น 
 - เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อํานาจหน้าท่ีทําให้บริษัทตนเองหรือบริษัท
ของครอบครัวได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน 
 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทําสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด  
ซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน ( PC) จํานวน 200 เครื่อง จากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง 
 - การจัดจ้างบริษัทของภรรยา ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้ซ่อมบํารุง ( Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดอธิบดีใช้อํานาจให้หน่วยงานในสังกัด ซื้อท่ีดิน
ของครอบครัว หรือพวกพ้องในการสร้างสํานักงานแห่งใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นายฉกฉวย นักการเมืองท้องถ่ิน ซ่ึงสมัครแข่งขันเป็น
นายกเทศมนตรีคุยกับนางสารภี ภรรยานอกสมรสที่สวนหลังบ้าน  

 
  

 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีที่
ต้องให้บริการแก่สาธารณะ และต้องดําเนินการด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม                 
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก แต่กลับคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของครอบครัว โดยให้ญาติ/ภรรยานอกสมรสมาเป็นคู่สัญญา               
และรับเหมางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนบริหารงานอยู่ 
 
 
 

ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. นักการเมือง     การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแต่งต้ังหรือเลื่อน
ตําแหน่งข้าราชการข้ึนเป็นผู้บริหารระดับสูง 

    การใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรค
พวกได้รับงาน/การจ้างเหมาจากรัฐ 

    การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

    การแต่งต้ังคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการใน
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรอิสระที่ทํา
หน้าท่ีในการกํากับดูแล ( Regulators) สัญญาหรือสัมปทาน
ของรัฐ 
 

2. ข้าราชการการเมือง     การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง/ญาติ/พวกพ้อง 
 

3. ข้าราชการประจ า ทั่วไป    
    การนําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

    หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแต่งต้ังให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความความสัมพันธ์
ฉันท์ญาติข้ึนเป็นผู้อํานวยการกองพัสดุ 

    การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่มี
ตนมีอํานาจ 

    การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจาก
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

    การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลา
ราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 



 นายประสาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ได้เรียกนางจันทร์เพ็ญ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไปคุยที่ห้องประชุมของฝ่ายพัสดุ  
 

 

 

 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้กําหนดสเปคที่
เก้ือหนุนพวกพ้อง ขณะที่ผู้เสนอสินค้ารายอื่นไม่ทราบ ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นการเลือกปฏิบัติ และใช้อํานาจหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่พวกพ้องให้ได้เปรียบในการแข่งขัน หรือได้รับชัยชนะในการประมูลงานของ
หลวง ซึ่งหากได้ดําเนินการด้วยความโปร่งใส ราชการจะใช้งบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่ากว่า 

การท างานหลังเกษียณ (Post - Employment) 
 
 การทํางานหลังเกษียณ คือ เป็นการไปทํางานหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน่งมา
รับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

 

ตัวอย่างเช่น 

 - ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การด้านเวชภัณฑ์                 
และสุขภาพออกจากราชการ ไปทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยา 

 - ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกไปทํางานเป็น
ผู้บริหารของบริษัทธุรกิจส่ือสาร 

 - การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปลดเกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลจากท่ีเคย
ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษา ให้บริษัทเอกชนท่ีตนเคย
ติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะทําการติดต่อกับหน่วยงานได้อย่าง
ราบรื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สถานการณ์ตัวอย่างรูปแบบและวิธีการของความคัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อยๆ 

 

  เห็นหรือไม่ว่า พฤติกรรมท่ีพบเห็นกันอย่างท่ัวไปและดูเหมือนไม่
ผิด แท้ท่ีจริงแล้วอาจทําให้ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตัวของข้าราชการ ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 นางสุพัตรา เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา ได้มาส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการให้กับนายวันชัยหนึ่งในคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน  

 
  การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะนายวันชัยในฐานะ
คณะกรรมการตรวจรับผลงานควรทําตัวเป็นกลาง รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
แต่กลับไปทําหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของคณะกรรมการคนอื่น ถือว่า
เป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่อยู่ในฐานะลูกจ้างของรัฐอย่างเกินบทบาทหน้าท่ี 
ทําให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์ นอกจากน้ีผลงานที่ได้อาจด้อยคุณภาพ เพราะ
หวังสิ่งตอบแทนให้กับตนเอง 



ตัวอย่างรูปแบบพฤติกรรมความคัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่พบเห็นบ่อยๆ 
 
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
- การรับผลประโยชน์จากการที่ดํารงตําแหน่งหน้าท่ี 
- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
- การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
- การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานท่ีตนมีอํานาจ 
- การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และ
ประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ ตําแหน่ง หรือความ
ดีความชอบพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท างานพิเศษ 
 (Outside Employment or Moonlighting) 

 
 การทํางานพิเศษ คือ การเป็นท่ีปรึกษา และการจ้างงานให้แก่
ตนเอง รวมถึงการใช้ตําแหน่งสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการท่ี
จะเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการ
ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอก  
 

ตัวอย่างเช่น 

 - ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็น
ผู้ทําบัญชีให้กับบริษัทท่ีต้องถูกตรวจสอบ 

 - เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาศัยตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อให้บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเช่ือถือ
กว่าบริษัทคู่แข่ง 

 - ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มท่ีในเวลาราชการ และต้องการให้
นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนนอกเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นายบุญชู เจ้าของกิจการน าเข้ารถยนต์ ได้ไปติดต่อราชการที่
กรมแห่งหนึ่งกับนางสาวปราณี  

 

 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพราะเจ้าหน้าท่ี ของรัฐได้เบียดบังเวลาและ
รายได้ของราชการไปเป็นของตัวเอง และขาดการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี ทําให้
ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกปฏิบัติ
ให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์ก่อนประชาชนทั่วไปด้วย 

 นายมานะเป็นนายกเทศมนตรี ได้เจอกับนายวิวัชสมาชิกสภา
เทศบาลที่หน้าร้านกาแฟข้างวัดบางโพธิ์ไทร  

 

 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะในฐานะสมาชิกสภาท้องถ่ิน ซึ่งมีบทบาท
ในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของผ่ายบริหาร แต่กลับไปต่อรองหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจาก
ความถูกต้อง และประโยชน์สาธารณะ เน่ืองจากต้องการให้ผ่ายบริหาร 
(นายกเทศมนตรี) เสนอโครงการไปพัฒนาพ้ืนที่ของตนและยังใส่ชื่อของตนเองและ
พรรค เป็นการหาเสียงจากงบประมาณแผ่นดิน 



การน าโครงการสาธารณลงในเขตเลือกต้ัง 

เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barrelling) 
 
 

ตัวอย่างเช่น 

 - การท่ีนักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนํา
โครงการตัดถนนสร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ช่ือหรือนามสกุลของ
ตนเองเป็นช่ือของสะพาน 

 - การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ี หรือในบ้านเกิดของ
ตนเอง 

 - การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 

 
 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ                
นําข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงิน
หรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติ หรือพวกพ้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

 

ตัวอย่างเช่น 

 - เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้รับทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้า
หมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกล่าวนั้น    
เพื่อขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 

 - เจ้าหน้าท่ีกระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน ( Spec)                 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วให้ข้อมูลกับ
บริษัทเอกชนท่ีตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นายพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง ได้นัดคุยกับนายประจบ
เจ้าของบริษัทด้านคอมพิวเตอร์ ในงานเลี้ยงรุ่น  
 

 
  

 การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพราะเจ้าหน้าท่ี ของรัฐได้นําความลับมา
เปิดเผยให้กับพวกพ้อง แทนที่การประมูลจะเป็นการแข่งขันอย่างเสรี ถือเป็นการ
ทําให้สาธารณะเสียประโยชน์ ไม่ได้ผู้ที่มีความความเชี่ยวชาญที่แท้จริง ในราคาท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ นอกจากน้ียังใช้อํานาจหน้าท่ีให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประกาศประกวดราคาล่าช้าเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องด้วย 
 

 นายพนม มีอาชีพรับราชการ ได้วางแผนจะพาครอบครัวไป
เที่ยวทะเลในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 
 
 การกระท าดังกล่าว  ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เดินทางไปเท่ียวกับครอบครัว แต่กลับใช้รถตู้ ซึ่งเป็นสมบัติของทาง
ราชการ ถือเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์. 053 – 112705 /www.chiangmai.go.th 
 
 
 

 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

CONFLICT OF INTERESTS 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารความรู้ 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 


