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การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflic of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ          
ในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                    
ในระดับที่ รุนแรงขึ้นและยั งสะท้อนปัญ หาการขาดหลัก               
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

ประมวลจริยธรรมในการป้องกันหาผลประโยชน์           
ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดังปรากฏใน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลัก ข้อ ๕ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระงามได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ ๑ มาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๓  

สาหรับในบทนี้จะไดส้ะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็น
สากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบรหิาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมสีาระส าคญัเป็น ๓หัวข้อใหญ่คือ  
๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ   
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 
การบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน  
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี ้ 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญอันดับต้น  

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐาน
ของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย
และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)   

• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับ 
ประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด  

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะมา
ขัดแย้งกับการทาหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีมี   

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ  

มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน  

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยาย 
มากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/
ซ้อนทับมากขึ้น  

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะ
เกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม
การระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด  

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพล
ต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่
ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง    

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์
มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก  

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย  
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น

ธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง   
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ  

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความ
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น   

- ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ที่ เ ห็ น  (perceived & 
apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจ
ไม่มี ก็ ได้ ถ้ าจัดการผลประโยชน์ทั บซ้ อนประเภทนี้ อย่ าง         
ขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้
คนอ่ืน ๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

- ผลป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อน ที่ เป็ น ไป ได้  (potential) 
ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์
สาธารณะได้ในอนาคต  

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ าากัดอยู่กับ
รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็น
รูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี  ๖ 
ขั้นตอนสาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑) ระบุว่ามผีลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมัก
เกิดขึ้นในองค์กร   

๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการ
และแก้ไขปญัหา   

๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับตา่งๆ
รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึง
ในองค์กร   



๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
๕) สื่อสารให้ผูม้ีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุน

องค์กร และชุมชนทราบถึงความมุง่มั่นในการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน    

๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
บทสรุป  

ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของ
การบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ี
และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหา
รางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลาย
แห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของทีร่ะลึก 
ในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับ
เสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์      
ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลาย
ช่ือเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของท่านเอง  

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท า

หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท 
จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner 
ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่า
เป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา  

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมา
จากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้น
และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัว
ของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจ
ว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินนี้  

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความ
เสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละ
รางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือการให้ความรู้ 
การป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี

โทร ๐-๓๖๖๙-๙๕๐๒  
www.prangam.go.th 

 


