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คู่มือประกอบการอบรม 

การสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)  
 
 สภาพปัญหา  
      ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ี
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือ ในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้
นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซ่ึงในบางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจต้องการน้ัน มิได้รับการตอบสนองจาก
นักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจํานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการ
เข้ามาเล่นการเมืองเอง เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ 
และท่ีสําคัญคือทําให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง  
      แต่ในช่วงหลัง เม่ือนักธุรกิจสามารถอาศัยช่องทางการเลือกต้ังในการเข้าสู่อํานาจรัฐแล้ว ก็จะ
สามารถกําหนดนโยบายต่างๆ ให้กับสังคม ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีกลุ่มทุนท่ี
ตนเอง มีความใกล้ชิดจะได้ประโยชน์จากนโยบายน้ันๆ ด้วย จึงก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน และ
กลุ่มทุนเหล่าน้ีท่ีมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลก็จะสามารถกุมอํานาจเหนือกลุ่มทุนอ่ืนๆ เพราะมีท้ังอํานาจรัฐและ
อํานาจทุน และกลุ่มทุนเหล่าน้ีก็จะมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ธุรกิจของตนเองได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐอย่าง
ย่ังยืน เพ่ือให้สามารถนํากําไรน้ันย้อนกลับมาให้พรรคการเมืองท่ีสนับสนุนตน ก่อให้เกิดเป็นลักษณะ “ระบอบ
ธุรกิจการเมือง” ท่ีกลุ่มทุนจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ เพ่ือให้ธุรกิจของตนมีความย่ังยืน และได้เปรียบคู่แข่ง 
และในขณะเดียวกันก็จะนํากําไรน้ันมาสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนตน ซ่ึงพรรคการเมืองน้ันๆ อาจนํา
เงินเหล่าน้ันมาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการเมือง เช่น การซ้ือตัว ส.ส. จากพรรคอ่ืน เป็นต้น  
      ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อาจนับได้ว่าเป็นปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเป็นการ
ใช้อํานาจทางการเมืองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน แต่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน มีความสลับซับซ้อน
กว่าปัญหาคอร์รัปชั่นแบบเดิมของข้าราชการและนักการเมืองท่ีทําการละเมิดกฎหมาย เน่ืองจากผลประโยชน์
ทับซ้อนน้ัน เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากนโยบายสาธารณะหรือกฎเกณฑ์ท่ีรัฐบาลกําหนดออกมา 
ซ่ึงเป็นอํานาจบริหารของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ เช่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เพราะฉะน้ันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมักจะมีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนท่ีผิดจริยธรรมทางการเมือง        
  แต่ในบางกรณีกลับไม่ผิดกฎหมาย นับเป็นการคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ท่ีการคอร์รัปชั่นเชิง
โครงสร้าง ท่ีฝ่ายการเมืองกําหนดโครงการหรือดําเนินนโยบายใดๆ แล้วส่งผลให้ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดหรือ
พวกพ้องได้ประโยชน์ โดยไม่อาจเอาผิดทางกฎหมายได้ จนมีผู้กล่าวว่าการคอร์รัปชั่นในปัจจุบันเป็นไปใน
ลักษณะท่ีกว้างขวางข้ึน และเก่ียวกับนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในสังคมท่ีจะมีผลกับประชาชนโดยส่วนรวม จาก
การท่ีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทําท่ีไม่ผิดกฎหมาย หากเป็นเพียงแต่เป็นการใช้ช่องอํานาจบริหาร
ของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะในทางท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มท่ีตนใกล้ชิดด้วย เช่น ธุรกิจในครอบครัว จึงเกิด
เป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน ดังน้ัน ปัญหา 



-2- 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานจริยธรรม (Ethics) ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่ง 
สาธารณะน้ันเอง ว่าจะทําอย่างไรให้การตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นกลาง  
     ดังน้ัน การมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะจึงถือเป็นประเด็นสําคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ท่ีจะทําอย่างไรให้การเมืองและธุรกิจแยกออกจากกันได้  
 
แนวคิด  
      หลักจริยธรรมทางการเมืองมีท่ีมาสืบย้อนไปได้ถึงยุคกรีกโบราณ ซ่ึงมีแนวคิดทางด้าน
จริยธรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานทางสังคมท่ีว่า “อะไรท่ีดีสําหรับตัวเองย่อมจะดีสําหรับสังคมด้วย” ดังน้ัน สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล กับสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงควรมีความสอดคล้องต้องกัน พฤติกรรมหรือการทําใดๆ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองควรจะมีการประสานกลมกลืนไปกับประโยชน์ต่อสังคมในขณะเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม ในสภาพความเป็นจริง การแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกับบุคคลและสําหรับกลุ่มผลประโยชน์อัน
หลากหลาย กลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม สังคมใดท่ีไม่สามารถสร้างดุลยภาพ ในสังคมระหว่าง
กลุ่มต่างๆ สังคมน้ันย่อมมีโอกาสล่มสลายลงได้ เพราะ ต่างฝ่ายต่างเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป ทํา
ให้สังคมเรียกร้องแนวคิดในการสร้าง ดุลยภาพให้เกิดข้ึน และการสร้างดุลยภาพดังกล่าวน้ีก็คือ การพัฒนาไปสู่
การสร้างจริยธรรมข้ึนมาน่ันเอง ซ่ึงจริยธรรมในท่ีนี้ ก็คือการรู้จักความพอดีหรือความพอเพียง ระหว่างตัวเอง
กับสังคม และเป็นการมองสังคมเป็นศูนย์กลาง (Society-centric) มากกว่าการมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
(Ego-centric) (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2549: 107)  
      ดังน้ัน เม่ือโลกแห่งความเป็นจริงเป็นโลกแห่งความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่มผลประโยชน์ 
ผู้ท่ีเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง คือ ผู้ท่ีเข้ามาใช้อํานาจทางการเมืองเพ่ือแบ่งปันจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค่าใน
สังคม จึงจะต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานผลประโยชน์ของความขัดแย้งเหล่าน้ัน และเป็นการทําหน้าท่ีเพ่ือ
ส่วนรวมมากกว่าท่ีจะทําหน้าท่ีเพ่ือตัวเองหรือกลุ่มของตน แนวคิดในเชิงจริยธรรมทางการเมืองของผู้นําทาง
การเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆ จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาทางการเมือง  
      อย่างไรก็ตาม จริยธรรมทางการเมืองเพียงประการเดียวไม่อาจสกัดก้ันความเห็นแก่ตัวได้ 
การประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นการ ฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองบางประการจึงถูกนํามาบัญญัติเป็นกฎหมาย 
โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเป็นลักษณะขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สว่นรวม ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังจะเห็นได้ ในประเทศแม่แบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกา ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 19 
ท้ังก่อนและหลังสงครามกลางเมืองในอเมริกา ท่ีได้มีการนําบทบัญญัติทางจริยธรรมของรัฐเข้ามาใช้ควบคุมการ
ทําท่ีเป็นความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว และนําไปสู่การปฏิรูปการ
ให้บริการสาธารณะ และนําไปสู่รัฐท่ีมีคุณธรรมมากข้ึน (เพ่ิงอ้าง: 108)  
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                     “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of interests) หมายถึง สถานการณ์ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วน
ตนอยู่และใช้อิทธิพลตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบสาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัว (Cooper, 1990: 
114) นอกจากน้ียังหมายความว่า การท่ีผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองหรือข้าราชการได้เปิดโอกาสให้เงินหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีจะต้องมีต่อสาธารณะ ซ่ึงผลประโยชน์
ส่วนตัวท่ีขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมน้ันมีได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินน้ัน 
แต่รวมความถึง ผลประโยชน์ อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไป
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทจํากัด การได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ทางการค้า ฯลฯ (เพ่ิงอ้าง: 110) ซ่ึงผลประโยชน์เหล่าน้ีมีมากมายหลายรูปแบบ แต่รวมความ
แล้วก็คือผลประโยชน์ท่ีทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจในผลประโยชน์นั้น  
      ทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทับซ้อนกันของผลประโยชน์ได้รับอิทธิพลจาก
แนวความคิด เรื่องหน่วยราชการสมัยใหม่ หรือองค์กรทางด้านการปกครองสมัยใหม่ (Public office) และ
แนวคิดเรื่อง ผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) ท่ีเน้นว่าหน่วยงานราชการสมัยใหม่มีภารกิจท่ีจะต้อง
ปฏิบัติเพ่ือ ผลประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงก็คือผลประโยชน์ของประชาชนจํานวนมากท่ีสุด ไม่ใช่เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนบุคคลสาธารณะ (Public person) ซ่ึงได้แก่ ผู้นํา นักการเมืองและข้าราชการท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีจากประชาชน จะต้องเป็นผู้ท่ีมีหลักจริยธรรมในการทํางาน คือปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชน มิใช่เพ่ือมุ่งแสวงหาความร่ํารวยส่วนตัว ในขณะเดียวกันบุคคลสาธารณะจะต้อง
ปลอดจากอิทธิพลหรือสิ่งล่อใจ อันไม่เหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือปกป้องการตัดสินใจของบุคคลสาธารณะให้มีความ
เป็นอิสระและเป็นกลาง เพราะฉะน้ัน หลักการของการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทับซ้อนกันของ
ผลประโยชน์ในหน่วยงานราชการสมัยใหม่จึงมีไว้  
เพ่ือให้บุคคลสาธารณะสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรม ซ่ึงเป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชนและของรัฐในเวลาเดียวกัน  
      โดยท่ัวไปอาจกล่าวได้ว่า การคอร์รัปชั่นทุกกรณีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทับ
ซ้อนกันของผลประโยชน์ แต่การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเพียงจํานวนหน่ึงเท่าน้ันท่ีกลายเป็นการคอร์รัปชั่น 
เพราะการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเป็นเง่ือนไข โอกาส หรือความเป็นไปได้ (Potential) ท่ีจะเกิดคอร์รัปชั่น 
โดยท่ีการคอร์รัปชั่นจริงมิได้เกิดข้ึน การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทับซ้อนกันของผลประโยชน์อาจจะ
นําไปสู่การคอร์รัปชั่นเชิงสถาบัน (Institution corruption) ได้หลายรูปแบบ ข้ึนกับคุณลักษณะและบทบาท
ของบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ ซ่ึงการขัดกันของผลประโยชน์เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมี 2 ระดับ คือ บุคคลในคณะรัฐบาล และข้าราชการประจํา ในแง่ของกรอบ
การวิเคราะห์การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทับซ้อนกันของผลประโยชน์ ตัวแสดงท่ีเก่ียวข้องอาจไม่ใช่ 
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บุคคลระดับสูงในรัฐบาลและข้าราชการประจําเท่าน้ัน แต่อาจจะครอบคลุมไปถึงธุรกิจของครอบครัว
นักการเมือง ธุรกิจเอกชน ธุรกิจข้ามชาตินักการเมืองท้องถ่ิน ผู้มีอิทธิพลและอ่ืนๆ ได้ด้วย  
      การแสวงหาผลประโยชน์จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลสาธารณะอาจจะใช้
กฎหมาย การออกเป็นนโยบายรัฐบาล การออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎหมายใหม่ การแก้ไขหรือการ
ออกกฎระเบียบของทางราชการใหม่ การวิ่งเต้นชักจูง การรับรู้ข่าวสารภายใน การอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว 
รวมถึงการจัดการ ท่ีไม่ถูกกฎหมาย เช่น การฮ้ัว การอุ้มคู่แข่งขัน เพ่ือสร้างตลาดผูกขาด ฯลฯ การขัดกันของ
ผลประโยชน์สําหรับ รัฐบาลอาจไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางด้านการเงินเสมอไป แต่อาจเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองได้ เช่นเดียวกัน ในท่ีนี้ก็คือ การหาการสนับสนุนหรือการหาคะแนนนิยมจากผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เพ่ือให้ได้รับชัยชนะทางด้านการเมือง หรือคือการได้รับการสนับสนุนและได้รับความ
ภักดีจากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การใช้นโยบายสาธารณะของรัฐบาลอาจจะกลายเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดจาก
องค์ประกอบหลัก ท่ีสําคัญ 3 ประการร่วมกัน คือ  
      ประการแรก เป็นประเด็นเก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตัว (Private 
or person interest) ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็นผลประโยชน์ท่ีมีความเก่ียวพันกับเงินและทรัพย์สินเป็นประการ
สําคัญ นอกจากน้ันก็จะเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  
      ประการท่ีสอง เป็นเรื่องของการใช้อํานาจหน้าท่ีและดุลยพินิจในการตัดสินใจดําเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว และ  
      ประการท่ีสาม เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพของตน 
(เพ่ิงอ้าง: 110)  
      ขอบเขตของคําว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” มีลักษณะท่ีกว้างขวางมาก ซ่ึงประเภทของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแบ่งลักษณะความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเป็น 7 
ประเภท (Langford and Kernaghan, 1990: 114-118) ได้แก่  
      (1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) เชน่ หน่วยงานราชการรับเงินบริจาค
สร้างสํานักงาน จากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าของหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัด
จ้าง แล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน  
      (2) การธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึงสถานการณ์
ท่ีผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีทํา
ให้หน่วยงานทําสัญญาซ้ือสิ้นค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดินของ
ตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน  
      (3) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจเดียวกัน 
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      (4) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น ผู้ดํารงตําแหน่ง
สาธารณะต้ังบริษัท ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการ
รับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มี
ปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู่  
      (5) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ดํารงตําแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดิน โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐ ก็รีบไปซ้ือท่ีดิน
เพ่ือเก็งกําไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงข้ึน  

  (6) การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ กลับไปใช้ท่ีบ้าน การนํารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว  
      (7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง  
      จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังน้ัน กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การทําให้โอกาสเกิดปัญหาน้อยท่ีสุด 
โดยเครื่องมือประเภทต่างๆ จะถูกใช้กับลักษณะปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน รวมถึงมีการจําแนกวิธีการป้องกันปัญหาตามช่วงเวลาและวาระท่ีแตกต่างกัน
ด้วย (เพ่ิงอ้าง: 112) อาทิ  
      (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบ้ืองต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานา
ประเทศมักกําหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดํารงตําแหน่ง ข้าราชการประจํา และต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆ กับรัฐ เป็นต้น  
      (2) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สิน หน้ีสิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจํานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัววา่มีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเม่ือมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน 
และประเภทท่ีสองคือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาดํารงตําแหน่ง ถึงแม้วิธีการน้ีจะไม่ใช่เครื่องมือ 
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ท่ีแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน  
      (3) การกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบ เพ่ือ
บอกถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรทําให้ถือเป็นหลักในการทํางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมาย แต่
สามารถบ่อนทําลาย ความเชื่อม่ันท่ีสังคมจะมีต่อนักการเมืองผู้นั้น และสามารถเป็น บ่อเกิดแห่งความเสื่อม
ศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบการเมืองการปกครองด้วย อาทิ การรับของตอบแทน จะใช้กฎน้ีก็ต่อเม่ือการ
รับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือ การสร้างชื่อเสียง มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเม่ือได้นําอํานาจ
ทางการเมืองมาใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือการตัดสินใจในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
กับการเมืองและการมีเงินเข้ามาเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีนักการเมืองจะต้องลงคะแนนในเรื่องท่ีมีผลเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การออกกฎหมาย หรือการตัดสินใจอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อคนหมู่มากน้ัน หาก
นักการเมืองผู้ใดมีผลประโยชน์ส่วนตัวเก่ียวข้องหรือจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจดังกล่าว ก็ต้องงดสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียง  
      (4) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพ้นตําแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งทางการเมืองนํา
ข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหน่ง
สําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว นอกจากเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจําเป็นต้องมีกลไกสําหรับการ
บังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึน เช่น การต้ังคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกํากับดูแล 
เพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการ ดังกล่าว
ต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึน ก็ต้องทําหน้าท่ีสอบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
      แนวคิดในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงทําให้เกิดการแยกผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากผลประโยชน์สาธารณะ อีกท้ังยังเป็นหลักท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือหลักประกันว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
จะปฏิบัติหน้าท่ีของตนในทางการเมืองอย่างถูกต้อง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม เม่ือพิจารณาสภาพ
การเมืองในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในฐานะบุคคลสาธารณะท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนน้ัน ย่อมเป็นตัวแทนของคนท้ังประเทศ มิใช่เป็นเพียงผู้แทนของประชาชนในเขตเลือกต้ังเท่าน้ัน 
และยังเป็นตัวแทนของบุคคลหลากหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ การเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว พรรคการเมือง ผู้ให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนทางการเมือง กลุ่มธุรกิจท่ีมีสัมพันธ์เก่ียวข้อง กลุ่ม
ข้าราชการหรือหน่วยงานท่ีต้องอาศัยพ่ึงพาในการปฏิบัติงาน กลุ่มลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ กลุ่มผลประโยชน์
ในเขตเลือกต้ัง ประชาชนท่ัวไปและผลประโยชน์สาธารณะ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ 
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ทับซ้อนมิใช่ปรากฏการณ์ใหม่ หากแต่เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน  
      ต้ังแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน การสร้างกลไกป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการทับซ้อนกันของผลประโยชน์ท่ีสําคัญอย่างหน่ึง คือ ต้องสร้างหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคคลสาธารณะให้เกิดข้ึนในเรื่องท่ีจะต้องตัดสินปัญหาหรือการกําหนดนโยบายด้วยความสุจริตและเท่ียง
ธรรม โดยต้องใช้หลัก “จริยธรรม นําเศรษฐกิจ” โดยแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ควรเป็นการสนับสนุนในกระบวนการทางสังคม การผลักดันการตรวจสอบภาคประชาชน โดยการเข้ามาเป็น
เครือข่ายสังคมต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ เช่น เครือข่ายจากสื่อ ประชาชน นักวิชาการ องค์กรอิสระต่างๆ 
การรวมตัวกันให้เกิดกระแสสังคมต่อต้านอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคประชาชนควรร่วมมือกันใช้
กลไกในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็น
หน้าท่ีของทุกภาคส่วนในสังคมท่ีจะต้องร่วมมือรวมพลังช่วยเสริมสร้างการเมืองไทยให้ใสสะอาด  

 
 เป้าหมาย  
      1. การกําหนดนโยบายของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ  
     2. ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีใช้อํานาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวควรได้รับ การตรวจสอบ
โดยกลไกทางกฎหมายและกลไกทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
      3. กระบวนการคัดกรองบุคลากรทางการเมืองของพรรคการเมืองอาศัยหลักการพ้ืนฐานเรื่อง
ประโยชน์สาธารณะ  
 
กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์การพัฒนาระยะส้ัน (ภายในระยะเวลา 5 ปี)  
      1. ปรับปรุง แก้ไข สร้างกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของนักการเมืองและข้าราชการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
      2. กําหนดคุณสมบัติ ตําแหน่ง หน้าท่ี หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีรัดกุม เพ่ือควบคุมมิให้บุคคล
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการในทุกระดับ ใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้อง  
      3. กําหนดมาตรการป้องกันการนําข้อมูลภายในจากการดํารงตําแหน่งหน้าท่ีไปใช้ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยมีมาตรการลงโทษท้ังทางกฎหมายและทางสังคม  
      4. วางมาตรการป้องกันการทําสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะต้องไม่เอ้ือประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
      5. ส่งเสริมให้สื่อมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนร่วมมือติดตามตรวจสอบประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กรณีทําสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
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      6. ศึกษาวิจัยแนวทางการกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
      7. สร้างช่องทางในการรับทราบข้อมูล การร้องเรียน การฟ้องร้องของประชาชนต่อ เรื่องการ
ทุจริตของนักการเมืองทุกระดับ โดยต้องมีกลไกในการปกป้องรักษาความลับ และกลไกการปกป้องผู้ร้องเรียน 
ฟ้องร้องมิให้ได้รับได้รับอันตรายด้วยการข่มขู่ และการทําร้าย  
      8. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ โดย
เริ่มต้นจากการกําหนดให้ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปิดประมูลโครงการพัฒนาของรัฐ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจรับงานในการส่งมอบงานระหว่างภาครัฐกับเอกชน  
      9. สนับสนุนงบประมาณให้มีองค์กรเข้ามาตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ  
      10. ปรับเปลี่ยนกฎหมายโดยกําหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีโดยตรงในการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบนักการเมืองในระบบการเมืองแบบตัวแทน โดยให้รัฐสนับสนุนหรือให้สิ่งจูงใจในการแสดงบทบาท
การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบนักการเมือง เชน่ การจัดแบ่งเงินสินบนนําจับแก่ประชาชน
ผู้ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือการขอให้มีการตรวจสอบผู้ทําผิดทางการเมือง  
      11. ผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมาย เช่น ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับเงินบริจาคจากนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และห้ามมิให้นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริจาคเงินให้
พรรคการเมืองรวมท้ังห้ามมิให้ราชการส่วนท้องถ่ิน นิติบุคคลท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณหรือกิจการ ท่ีรัฐถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรค
การเมือง  
 
 กลยุทธ์การพัฒนาระยะยาว (ภายในระยะเวลา 10 ปี)  
      1. ศึกษาวิจัยแนวทางในการกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
      2. สร้างเสริมจิตสํานึก จริยธรรมท่ีดี ท่ีถูกต้อง และมีคุณธรรม อย่างม่ันคงในสังคมไทย ต้ังแต่
ระดับเด็กและเยาวชน จนไปถึงระดับผู้นํา ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะและนักการการเมือง โดยบรรจุไว้ในระบบ
การศึกษา และโครงการฝึกอบรมต่างๆ  
      3. ออกพระราชบัญญัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนต่อ
นักการเมือง ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
      4. ปรับลดสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ของนักการเมืองและข้าราชการ และปรับเพ่ิมสวัสดิการ
แก่ประชาชน ให้ดีและมีคุณภาพมากข้ึน 

***************************** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


