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ความรูและความเขาใจ 

“ผลประโยชนทับซอน” 

(Conflict of Interest) 

 

ผลประโยชนทั บซอน  ห รือ  “ผลประโยชน ขัดกั น” ห รือ 

“ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” (conflict of 

interest) ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปน

การกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ

บานเมอืงท่ีด ี(Good Governance)  

สํานักงาน ก.พ. ใหความหมาย ผลประโยชนทับซอน  วา 

สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง  

ขาราชการ  พนักงานบริษัท  ผูบริหาร)  มีผลประโยชนสวนตนเขามา

เกี่ยวของจนสงผลผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีใน

ตําแหนงน้ัน การกระทําดังกลาว อาจเกดิขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา

หรือไมเจตนา หรือบางเร่ืองเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวา จะ

เปนสิ่งผืดแตอยางใด  พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง

จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง

ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
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ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา “ผลประโยชน

ทับซอน” หมายถงึ “ผลประโยชนท่ีทับซอนกันระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจ หนาท่ีท่ีตองตัดสินใจทํางานเพื่อ

สวนรวม ไมวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีขององคกรภาคธุรกิจ 

เอกชน และเจาหนาท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society)” 

รศ. ดร. นิยม รัฐอมฤต อดีตรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

กลาววา “ผลประโยชนทับซอนหรือผลประโยชนขัดกัน” คือ “สถานการณ

ท่ีบุคคล เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบริหาร หรือผูอํานวยการของ

บริษัท มีผลประโยชนทางวิชาชีพหรือสวนตัวแขงกับตําแหนงท่ีไดรับความ

ไววางใจ ซึ่งการมีผลประโยชนแขงกันเชนวา ทําใหการทําหนาท่ีโดยไม

ลําเอียงทําไดยาก แมวาจะไมมี หลักฐานการกระทําท่ีไมเหมาะสม โดย

การมีผลประโยชนทับซอนยอมทําใหเกิดภาพของความไมเหมาะสมท่ีอาจ

บอนทําลาย ความไววางใจในความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทําอยาง

เหมาะสม เชน ในวิชาชีพกฎหมาย ทนายความ หรือสํานักกฎหมายท่ีมี

ผลประโยชนไดเสียกับลูกความจะถูกตองหามมิใหเขามาทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของลูกความในคด ีเปนตน 

สําหรับผลประโยชนขัดกัน โดยสภาพไมไดหมายความวามีการ

กระทําผิดเกิดขึ้น แตในทาง ปฏิบัติเปนไปไมไดท่ีจะไมเกิดกรณีการขัดกัน

ทางผลประโยชนขึ้น ซึ่งสภาพการณท่ีมีผลประโยชน ทับซอนเชนวานั้น

อาจเปนปญหาทางกฎหมายถาบุคคลพยายามท่ีจะใชอิทธิพลโนมนาวการ

ตัดสินใจ เพื่อผลประโยชนสวนตัว เชน การเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในงาน

ท่ี ตัวเองมีผลประโยชน ได เสีย  การทํางานภายนอกโดยงานนั้นมี

ผลประโยชนขัดกับงานปกติท่ีทําอยู และการจัดซื้อจัดจางจากบริษัทท่ีเปน

เครือญาติ หรือตัวเองเปนเจาของกจิการ เปนตน” 
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ผาสุก พงศไพจติร ไดอธิบายความหมายของผลประโยชนทับซอน 

หมายถึง การทับซอนของผลประโยชนของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือ

มากกวาในเวลาเดยีวกัน คอื ตําแหนงสาธารณะ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

อธิบดี ฯลฯ) และตําแหนงในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีความ

โนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัว หรือ

แสวงหาประโยชนใหแกกลุมพวกพองของตนเอง ท้ังทางตรงและทางออม

ไดอยางงายดาย เชน กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือ

ครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยูในฐานะจะ

ไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดยีวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปน

ผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ การได

ชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐ เพราะผูชนะประมูลมี

พรรคพวกเปนนักการเมอืง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุน

อยูเปนหุนลม การชนะประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผล

ใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได การคอรรัปช่ันใน

โครงการขนาดใหญภาครัฐ ไดกลายเปนแหลงหารายไดจากการคอรรัปช่ัน

ท่ีสําคัญของนักการเมอืง และขาราชการท่ีเกี่ยวของ 

Dr.  Michael McDonald นั ก วิ ช า ก า ร ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ห ง

มหาวิทยาลัย British Columbia และผู อํานวยการ Centre for Applied 

Ethics ได ให คํ า นิ ย า ม ข อ ง คํ า ว า  “ Conflict of Interest”  ห ม า ย ถึ ง 

“สถานการณ ท่ีบุคคล เชน เจาหนาท่ีรัฐ ลูกจาง หรือนักวิชาชีพ มี

ผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอจนเห็นไดวากระทบตอการ

ปฏิ บัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมี

องคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คอื  



การปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

4  

ประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (private interest) หรือ

ผลประโยชนสวนบุคคล (personal interest) ซึ่งผลประโยชนน้ีอาจเปนตัว

เงินห รืออยางอื่ นก็ ได  ส วนนี้ โดยตัวมัน เองแล ว ไม เสี ยหายอะไร                       

เพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกันท้ังน้ัน เชน การหางานใหม

ท่ีมี รายไดท่ีดีกวาเกา เปนตน แตปญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนนี้

ไปแยงกับ  

องคประกอบท่ีสอง น่ันคือ การปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้เพราะอํานาจ

หนาท่ีท่ีมีอยูเกิดจากการมีตําแหนง หรือการเปนเจาหนาท่ี หรือเจา

พนักงานตามกฎหมาย 

องคประกอบสุดทาย คือ เมื่อผลประโยชน ท่ีขัดแยงนั้น ไป

แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณในทางใดทางหนึ่ง ใน

ฐานะของนักวิชาชีพ ผูใชบริการ หรือผูจางวานยอมคาดหวังในความเปน

กลางและความเปนอิสระ  

ดังนั้น การหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้น (potential) 

หรือเห็นไดชัดเจนวาตอง เกิดขึ้น (apparent) หรือไดเกิดขึ้นจริง ๆ (actual) 

จึงเปนเร่ืองสําคัญ ซึ่งความหมายของผลประโยชนขัดแยงท่ีเห็นไดชัดเจน

วาตองเกดิขึ้น (apparent) คอื ในกรณ ีท่ีใครก็ตามท่ีมเีหตุมผีลยอมตองคิด

วาการวินิจฉัยตัดสินท่ีเกิดขึ้นแลวนาจะไมเปนไปตามท่ีควรจะเปนสวน

ผลประโยชนขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้น (potential) นั้น คือ สถานการณท่ีอาจ

พัฒนาไปสูผลประโยชน ขัดแยงท่ีเกดิขึ้นจริง ๆ”  
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สําหรับประเภทของผลประโยชนขัดแยงน้ัน Dr. Michael McDonald 

ไดอางถึงหนังสือ “The Responsible Public Servant” ของ Ken Kernagan 

และ John Langford ซึ่งกลาวถึง ลักษณะของผลประโยชนขัดแยงไว 7 

ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. หาประโยชนใหตนเอง (self–dealing) ไดแก การใชอํานาจหนาท่ี

เพื่อตนเอง เชน ขาราชการ ใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทตัวเองไดงาน

รับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน  

2. รับผลประโยชน (accepting benefits) คือ การรับสินบนหรือรับ

ของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงนิจากผูมาเสยีภาษี หรือ

เปนเจาหนาท่ีจัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน  

3. ใชอิทธิพล (influence peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนใน

การใชอิทธิพลในตําแหนง หนาท่ีเพื่อสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝายหน่ึง

อยางไมเปนธรรม  

4. ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (using your 

employer’s property for private advantage) เชน การใชรถยนต  ห รือ

คอมพวิเตอรของราชการทํางานสวนตัว เปนตน  

5. ใชขอมูลลับของราชการ (using confidential information) เชน   

รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไวกอน 

เปนตน  

6. รับงานนอก (outside employment or moonlighting) ไดแก การ

เปดบริษัททําธุรกิจซอนกับบริษัทท่ีตนเองทํางานอยู เชน เปนพนักงานขาย

แตแอบเอาสินคาของตัวเองมาขายแขง หรือเปนนักบัญชีแตรับงานสวนตัว

จนไมมเีวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับบริษัท เปนตน  
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7. ทํางานหลังออกจากตําแหนง (post-employment) คือ การไป

ทํางานใหกับผูอื่นหลังออก จากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล

จากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูใน

นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ 

หลังจากเกษียณ เปนตน 

นอกจากนี้ ผลประโยชนทับซอนอาจหมายถึง สถานการณ ท่ี

ปจเจกบุคคลหรือบริษัทอยูในฐานะท่ีจะแสวงหาประโยชนจากตําแหนง

วิชาชีพ หรือตําแหนงราชการเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบริษัท กรณี

ผลประโยชนขัดกัน โดยสภาพไมไดหมายความมีการกระทําผดิเกิดขึ้น แต

ในทางวิชาชีพหลายแขนงเปนไปไมไดท่ีจะไมเกิดกรณีการขัดกันทาง

ผลประโยชนเปนคร้ังเปนคราว สภาพการณท่ีมีผลประโยชนทับซอนอาจ

เปนปญหาทางกฎหมาย ถาบุคคลพยายามท่ีจะใชอิทธิพลโนมนาวการ

ตัดสินใจเพื่อผลประโยชนสวนตัว ตัวอยางของผลประโยชนทับซอนเชน 

เปนผูมีอํานาจตัดสินใจในกรณีท่ีตัวเองมีผลประโยชนไดเสียอยูกับเร่ือง

ดังกลาว การทํางานภายนอกโดยงานนั้นมีผลประโยชนขัดกับงานปกติท่ี

ทําอยู หรือการจัดซื้อจัดจางจากบริษัทท่ีเปนญาติโยมหรือตัวเองเปน

เจาของกจิการ  
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ผลประโยชนทับซอนไดเร่ิมมีปรากฏโดยการบัญญัติหลักการไว

อยางชัดเจนใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนท่ี ๒ วาดวย “การกระทํา

ที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน” (รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ก็ม ี

บัญญัติไวบางเชนกันแตยังไมชัดเจนเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน) 

ซึ่งเปนเคร่ืองบงช้ีใหเห็นวา ทุกภาคสวนของสังคมตางไดตระหนักถึง

ความสําคัญและประสงค ท่ีจะแกไขปญหาเกี่ยวกับการขัดกัน แหง

ผลประโยชนน้ันใหหมดสิ้นไป  

ปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน

สวนรวมเกดิจากองคประกอบหลัก ท่ีสําคัญ 3 ประการรวมกัน คอื  

ประการแรก เปนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนสวนบุคคลหรือ

ผลประโยชนสวนตัว (Private or person interest) ซึ่งสวนใหญ มักเปน

ผลประโยชนท่ีมีความเกี่ยวพันกับเงินและทรัพยสินเปนประการสําคัญ 

นอกจากน้ันก็จะเปนผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีทําใหผูไดรับพงึพอใจ 

ประการท่ีสอง เปนเร่ืองของการใชอํานาจหนาท่ีและดุลยพินิจใน

การตัดสนิใจดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อผลประโยชนสวนตัว  

ประการท่ีสาม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยใชสถานะและขอบเขต

อํานาจหนาท่ีของ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐหรือ

พนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวชิาชีพของตน 
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ขอบเขตของคํ าวา “ผลประโยชนทับซอน”  มี ลักษณ ะท่ี

กวางขวางมาก ซึ่งประเภทของผลประโยชนทับซอน สามารถแบงลักษณะ

ความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมเปน 7 ประเภท 

ไดแก 

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) เชน หนวยงาน

ราชการรับเงนิบริจาคสรางสํานักงาน จากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเปน

ลูกคาของหนวยงาน การใชงบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจาง แลว

เจาหนาท่ีไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน 

2. ก าร ธุ รกิ จ กั บ ตั ว เอ ง  (Self-dealing) ห รือ เป น คู สั ญ ญ า 

(Contracts) หมายถึงสถานการณท่ีผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีสวนไดเสีย

ในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาท่ีท่ีทําให

หนวยงานทําสัญญาซื้อสิ้นคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของ

ตนเองเปนท่ีปรึกษา หรือซื้อท่ีดนิของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน 

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลัง

เกษียณ (Post-employment) หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหนวยงาน

ของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกจิเดยีวกัน  

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน 

ผูดํารงตําแหนงสาธารณะตั้งบริษัท ดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับ

หนวยงานหรือองคกรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจางเปนท่ีปรึกษา

โครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเช่ือถือวาโครงการ

ของผูวาจางจะไมมปีญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานท่ีท่ีปรึกษา

สังกัดอยู 
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5. การรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถงึ สถานการณท่ี

ผูดํารงตําแหนงสาธารณะใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชน

ของตนเอง เชน ทราบวาจะมกีารตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อท่ีดิน โดยใส

ชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อท่ีดนิเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อ

ท่ีดนิเพื่อเก็งกําไรและขายใหกับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

6. การใชสมบัติราชการเพื่อประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using 

your employer’s property for private advantage) เชน การนําเคร่ืองใช

สํานักงานตาง ๆ กลับไปใชท่ีบาน การนํารถยนตในราชการไปใชเพื่องาน

สวนตัว  

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกต้ังเพื่อประโยชนในทาง

การเมือง (Pork-belling) เชน การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวง

ไปลงในพื้นท่ีหรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะ

เพื่อการหาเสยีงเลอืกต้ัง 
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การสรางกลไกปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict 

of interest) 

สภาพปญหาปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการ

ทางการเมอืงไทยเปลี่ยนไป จากเดมิท่ีนักการเมืองและนักธุรกิจเปนบุคคล

คนละกลุมกัน กลาวคือ ในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให

นักการเมืองชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางคร้ังสิ่งท่ีนักธุรกิจ

ตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกคร้ังเสมอไป นัก

ธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใช

วิธีการเขามาเลนการเมืองเอง เพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนด

นโยบายและออกกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคมได และท่ีสําคัญคือทําให

ขาราชการตาง ๆ ตองปฏบัิติตามคําส่ัง 

แตในชวงหลัง เมื่อนักธุรกิจสามารถอาศัยชองทางการเลือกตั้งในการ

เขาสูอํานาจรัฐแลวก็จะสามารถกําหนดนโยบายตาง ๆ ใหกับสังคม ซึ่งมีความ

เปนไปไดท่ีการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีกลุมทุนท่ีตนเอง มคีวามใกลชิดจะได

ประโยชนจากนโยบายนั้น ๆ ดวย จึงกอใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนขึ้น 

และกลุมทุนเหลานี้ท่ีมคีวามใกลชิดกับรัฐบาลก็จะสามารถกุมอํานาจเหนอืกลุม

ทุนอื่น  ๆเพราะมท้ัีงอํานาจรัฐและอํานาจทุน และกลุมทุนเหลาน้ีก็จะมแีนวโนม

ท่ีจะทําใหธุรกิจของตนเองไดรับประโยชนจากนโยบายรัฐอยางย่ังยืน เพื่อให

สามารถนํากําไรนัน้ยอนกลับมาใหพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนตน กอใหเกิดเปน

ลักษณะ “ระบอบธุรกิจการเมือง” ท่ีกลุมทุนจะไดประโยชนจากนโยบายรัฐ 

เพื่อใหธุรกิจของตนมีความย่ังยืน และไดเปรียบคูแขง และในขณะเดียวกันก็จะ

นํากําไรน้ันมาสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนตน ซึ่งพรรคการเมืองน้ัน  ๆ

อาจนําเงินเหลานั้นมาใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการเมือง เชน การซื้อตัว 

ส.ส. จากพรรคอื่น เปนตน  
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ปญหาผลประโยชนทับซอน อาจนับไดวาเปนปญหาคอรรัปช่ัน

รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเปนการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลประโยชนสวนตน แตปญหาผลประโยชนทับซอนมีความสลับซับซอน

กวาปญหาคอรรัปช่ันแบบเดิมของขาราชการและนักการเมืองท่ีทําการ

ละเมิดกฎหมาย เนื่องจากผลประโยชนทับซอนนั้น เปนการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตนจากนโยบายสาธารณะหรือกฎเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด

ออกมา ซึ่ งเปนอํานาจบริหารของผู ดํารงตําแหนงสาธารณะ เชน 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นปญหาผลประโยชนทับซอน จึง

มักจะมีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชนสวนตนท่ีผิดจริยธรรมทาง

การเมอืง 

แตในบางกรณีกลับไมผิดกฎหมาย นับเปนการคอรรัปช่ันรูปแบบ

ใหมท่ีการคอรรัปช่ันเชิงโครงสราง ท่ีฝายการเมืองกําหนดโครงการหรือ

ดําเนินนโยบายใด ๆ แลวสงผลใหตนเองหรือบุคคลใกลชิดหรือพวกพองได

ประโยชน โดยไมอาจเอาผิดทางกฎหมายได จนมผีูกลาววาการคอรรัปช่ัน

ในปจจุบันเปนไปในลักษณะท่ีกวางขวางขึ้น และเกี่ยวกับนโยบายหรือ

กฎเกณฑในสังคมท่ีจะมีผลกับประชาชนโดยสวนรวม จากการท่ีปญหา

ผลประโยชนทับซอนเปนการทําท่ีไมผิดกฎหมาย หากเปนเพียงแตเปนการ

ใชชองอํานาจบริหารของผูดํารงตําแหนงสาธารณะในทางท่ีเอื้อประโยชน

ตอกลุมท่ีตนใกลชิดดวย เชน ธุรกิจในครอบครัว จึงเกิดเปนปญหา

ผลประโยชนทับซอนระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวน

ตน ดังนั้น ปญหาผลประโยชนทับซอนจึงตั้งอยูบนพื้นฐานจริยธรรม 

(Ethics) ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือตําแหนง สาธารณะนั้นเอง 

วาจะทําอยางไรใหการตัดสนิใจดําเนินนโยบายสาธารณะต้ังอยูบนพื้นฐาน

ความเปนกลาง 
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การมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงสาธารณะจึงถือเปนประเด็น

สําคัญของปญหาผลประโยชนทับซอน ที่จะทําอยางไรใหการเมืองและธุรกิจ

แยกออกจากกันไดแนวคดิหลักจรยิธรรมทางการเมืองมีที่มาสืบยอนไปไดถึง

ยุคกรีกโบราณ ซึ่งมีแนวคิดทางดานจริยธรรมที่เปนพื้นฐานทางสังคมที่วา 

“อะไรที่ดีสําหรับตัวเองยอมจะดีสําหรับสังคมดวย”ดังน้ัน ส่ิงที่เปนประโยชน

ตอบุคคล กับส่ิงที่เปนประโยชนตอสังคมจึงควรมีความสอดคลองตองกัน 

พฤติกรรมหรอืการทําใด ๆ ที่จะเปนประโยชนตอตนเองควรจะมีการประสาน

กลมกลืนไปกับประโยชนตอสังคมในขณะเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในสภาพ

ความเปนจริง การแยงชิงผลประโยชนระหวางบุคคลกับบุคคลและสําหรับ

กลุมผลประโยชนอันหลากหลาย กลายเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนในทุก

สังคม สังคมใดที่ไมสามารถสรางดุลยภาพ ในสังคมระหวางกลุมตาง ๆ 

สังคมน้ันยอมมีโอกาสลมสลายลงได เพราะตางฝายตางเห็นแตผลประโยชน

สวนตนมากเกินไป ทําใหสังคมเรียกรองแนวคิดในการสราง ดุลยภาพให

เกิดข้ึน และการสรางดุลยภาพดังกลาวน้ีก็คือ การพัฒนาไปสูการสราง

จรยิธรรมข้ึนมาน่ันเอง ซึ่งจรยิธรรมในที่น้ี ก็คอืการรูจักความพอดีหรือความ

พอเพียง ระหวางตัวเองกับสังคม และเปนการมองสังคมเปนศูนยกลาง 

(Society-centric) มากกวาการมองตัวเองเปนศูนยกลาง (Ego-centric) ดังน้ัน 

เม่ือโลกแหงความเปนจริงเปนโลกแหงความขัดแยงระหวางบุคคลกับกลุม

ผลประโยชน ผูที่เขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง คือ ผูที่เขามาใชอํานาจ

ทางการเมืองเพื่อแบงปนจัดสรรส่ิงที่มีคุณคาในสังคม 

จึงจะตองทําหนาที่ เปนผูประสานผลประโยชนของความขัดแยง

เหลาน้ัน และเปนการทําหนาที่เพื่อสวนรวมมากกวาที่จะทําหนาที่เพื่อตัวเอง

หรือกลุมของตน แนวคิดในเชิงจรยิธรรมทางการเมืองของผูนําทางการเมือง

และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาง ๆ จึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา

ทางการเมือง 
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อยางไรก็ตาม จริยธรรมทางการเมืองเพียงประการเดียวไมอาจ

สกัดกั้นความเห็นแกตัวได การประพฤติปฏิบัติท่ีเปนการ ฝาฝนจริยธรรม

ทางการเมืองบางประการจึงถูกนํามาบัญญัติเปนกฎหมาย โดยเฉพาะ

พฤติกรรม ท่ี เปน ลักษณ ะขัดกันระหวางผลประโยชนส วน ตัวกับ

ผลประโยชนสวนรวม ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน  

ดังจะเห็นได ในประเทศแมแบบประชาธิปไตยอยางสหรัฐอเมริกา 

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 ท้ังกอนและหลังสงครามกลางเมืองในอเมริกา 

ท่ีไดมกีารนําบทบัญญัตทิางจริยธรรมของรัฐเขามาใชควบคุมการทําท่ีเปน

ความขัดแยงกัน ระหวางผลประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตัว 

และนําไปสูการปฏิรูปการใหบริการสาธารณะ และนําไปสูรัฐท่ีมคีุณธรรม

มากขึ้น“ความขัดแย งกันระหวางผลประโยชนส วนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” (Conflict of 

interests) หมายถึง สถานการณซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวน

ตนอยูและใชอิทธิพลตามหนาท่ีและความรับผิดชอบสาธารณะไปขัดกับ

ผลประโยชนสวนตัวการแสวงหาผลประโยชนจากการมีผลประโยชนทับซอน

ของบุคคลสาธารณะอาจจะใชกฎหมาย การออกเปนนโยบายรัฐบาล การ

ออกเปนมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎหมายใหม การแกไขหรือการออก

กฎระเบียบของทางราชการใหม การวิ่งเตนชักจูง การรับรูขาวสารภายใน   การ

อาศัยความสัมพันธสวนตัว รวมถึงการจัดการ ท่ีไมถูกกฎหมาย เชน การฮั้ว 

การอุมคูแขงขัน เพื่อสรางตลาดผูกขาด ฯลฯ 
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การขัดกันของผลประโยชนสําหรับรัฐบาลอาจไมใชเร่ืองผลประโยชน

ทางดานการเงนิเสมอไป แตอาจเปนเร่ืองของผลประโยชนทางดานการเมืองได 

เชนเดียวกัน ในท่ีนี้ก็คือ การหาการสนับสนุนหรือการหาคะแนนนิยมจากผูมี

สทิธิออกเสยีงเลอืกตั้ง เพื่อใหไดรับชัยชนะทางดานการเมอืง หรือคอืการไดรับ

การสนับสนุนและไดรับความภักดีจากผูมีสิทธิลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง การใช

นโยบายสาธารณะของรัฐบาลอาจจะกลายเปนเร่ืองผลประโยชนทับซอนได  

ปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน

สวนรวมเกดิจากองคประกอบหลัก ท่ีสําคัญ 3 ประการรวมกัน คอื  

ประการแรก เปนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนสวนบุคคลหรือ

ผลประโยชนสวนตัว (Private or person interest) ซึ่งสวนใหญ มักเปน

ผลประโยชนท่ีมีความเกี่ยวพันกับเงินและทรัพยสินเปนประการสําคัญ 

นอกจากน้ันก็จะเปนผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีทําใหผูไดรับพงึพอใจ 

ประการท่ีสอง เปนเร่ืองของการใชอํานาจหนาท่ีและดุลยพินิจใน

การตัดสนิใจดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อผลประโยชนสวนตัว  

ประการท่ีสาม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยใชสถานะและขอบเขต

อํานาจหนาท่ีของ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐหรือ

พนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวชิาชีพของตน  

จากรูปแบบประเภทตาง ๆ ของปญหาความขัดแยงกันในประโยชน

สวนตัวและประโยชนสวนรวม จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิด

ปญหามีสูงมาก เพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ี

เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง 
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 ดังนั้น กลไกหรือเคร่ืองมือสวนใหญท่ีใชในการจัดการกับปญหา

ความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การทํา

ใหโอกาสเกิดปญหานอยท่ีสุด โดยเคร่ืองมือประเภทตาง ๆ จะถูกใชกับ

ลักษณะปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชน

สวนรวมในรูปแบบท่ีแตกตางกัน รวมถงึมกีารจําแนกวธีิการปองกันปญหา

ตามชวงเวลาและวาระท่ีแตกตางกันดวย อาทิ 

1. การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม 

(Qualification and disqualification from office) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการ

ปองกันเบ้ืองตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชน

สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมในกรณี ของขาราชการการเมือง 

คุณสมบัติตองหามท่ีนานาประเทศมักกําหนด ไดแก การหาม ส.ส. หรือ

รัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนง ขาราชการประจํา และตองไมเปนผูมสีวนได

สวนเสยีในสัมปทานหรือสัญญาตาง ๆ กับรัฐ เปนตน 

2. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจของ

ครอบครัวใหสาธารณะทราบ (Disclosure of personal interests) เชน การ

แจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 2 

ประเภท คือ ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวน

บุคคลเมื่อมขีอขัดแยงเกิดขึ้น และประเภทท่ีสองคือ การแจงทรัพยสนิของ

เจาหนาท่ีกอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเคร่ืองมือท่ี

แกปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมได

โดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยใหสาธารณชน

สามารถวเิคราะหหรือมองเห็นชองทางท่ีอาจจะกอใหเกดิปญหาไดงายขึ้น 

3. การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปน

การสรางกรอบ เพื่อบอกถึงสิ่งท่ีควรและไมควรทําใหถือเปนหลักในการ
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ทํางาน ถาไมปฏิบัติตามไมถอืวาผิดทางกฎหมาย แตสามารถบอนทําลาย 

ความเชื่อม่ันท่ีสังคมจะมีตอนักการเมืองผูนั้น และสามารถเปน บอเกิด

แหงความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมตีอระบบการเมอืงการปกครองดวย 

อาทิ การรับของตอบแทนจะใชกฎนี้ก็ตอเมื่อการรับสิ่งของ ไมวาจะเปน

เงินหรือ การสรางชื่อเสียง มีผลกระทบตอผลประโยชนสวนรวมหรือเมื่อ

ไดนําอํานาจทางการเมอืงมาใชในทางท่ีไมถูกตอง เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง หรือการตัดสินใจในหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการเมืองและการมีเงิน

เขามาเกี่ยวของ ในกรณีท่ีนักการเมืองจะตองลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีผล

เกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวม เชน การออกกฎหมาย หรือการ

ตัดสินใจอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตอคนหมูมากนั้น หากนักการเมืองผูใดมี

ผลประโยชนสวนตัวเกี่ยวของหรือจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ

ดังกลาว ก็ตองงดสทิธิในการลงคะแนนเสยีง 

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพนตําแหนงในหนาท่ีทาง

ร า ช ก า ร  (Post-office employment restriction) เป น ข อ กํ า ห น ด ท่ี มี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองนําขอมูลลับ 

(Confidential information) ภายในหนวยงานท่ีเขาทราบไปใชประโยชน

หลังจากการออกจากตําแหนงดังกลาวแลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิใน

การติดตอหนวยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญใน

หนวยงานราชการมาแลว นอกจากเคร่ืองมือดังกลาวขางตนแลว ยัง

จําเปนตองมีกลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) กฎระเบียบท่ี

กําหนดขึ้น เชน การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองคกรกํากับดูแล เพื่อ

ตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตามขอกําหนดท่ี

บัญญัติไว โดยคณะกรรมการ ดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยาง

เพียงพอ เพราะในกรณีท่ีมกีารละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้น ก็ตองทําหนาท่ี

สอบสวนขอเท็จจริงกอนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวของตอไป 



 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

 
 

หมวด ๙ 
การขดักนัแห่งผลประโยชน ์

มาตรา ๑๘๔ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาตอ้ง 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรอืหนา้ทีใ่ดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัหรอื
รฐัวสิาหกจิหรอืต าแหน่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
(๒) ไม่รบัหรอืแทรกแซงหรอืกา้วกา่ยการเขา้รบัสมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืเขา้เป็นคูส่ญัญากบัรฐั หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิอนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน หรอืเป็น
หุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอืเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ลกัษณะดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
(๓) ไม่รบัเงนิหรอืประโยชนใ์ด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกจิเป็นพเิศษนอกเหนือไปจากทีห่น่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกจิปฏบิตัติ่อบุคคลอืน่ ๆ ในธรุกจิการงานปกต ิ
(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม อนัเป็นการขดัขวางหรอื
แทรกแซงการใชส้ทิธหิรอืเสรภีาพของหนังสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนโดยมชิอบมาตรา
นีม้ใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภารบัเบีย้หวดั 
บ าเหน็จบ านาญ เงนิปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั และมิ
ใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภารบัหรอืด ารง
ต าแหน่งกรรมาธกิารของรฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภา หรอืกรรมการที่

ไดร้บัแตง่ตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิทีเ่กีย่วกบักจิการของสภา หรอืกรรมการ
ตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นการเฉพาะใหน้ า (๒) และ (๓) มาบงัคบัใชแ้กคู่ส่มรส
และบุตรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา และบุคคลอืน่ซ ึง่มใิชคู่่
สมรสและบุตรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาน้ัน 
ทีด่ าเนินการในลกัษณะผูถ้กูใช ้ผูร้ว่มด าเนินการ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาใหก้ระท าการตามมาตรานีด้ว้ย 
 
 
 



 
 
 
มาตรา ๑๘๕ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรอื
ต าแหน่งการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภากระท าการใด ๆ อนัมี
ลกัษณะทีเ่ป็นการกา้วกา่ยหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชนข์องตนเอง ของผูอ้ืน่ หรอื
ของพรรคการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในเร ือ่งดงัต่อไปนี ้
(๑) การปฏบิตัริาชการหรอืการด าเนินงานในหนา้ทีป่ระจ าของขา้ราชการ 
พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐั
ถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(๒) กระท าการในลกัษณะทีท่ าใหต้นมสี่วนรว่มในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณหรอืให ้
ความเห็นชอบในการจดัท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรฐั เวน้แตเ่ป็นการ
ด าเนินการในกจิการของรฐัสภา 
(๓) การบรรจ ุแตง่ตัง้ โยกยา้ย โอน เลือ่นต าแหน่ง เลือ่นเงนิเดอืนหรอืการใหพ้น้
จากต าแหน่งของขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ าและมใิชข่า้ราชการ
การเมอืง พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 
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ดังนั้น การสรางกลไกปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ

การทับซอนกันของผลประโยชนท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ ตองสรางหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลสาธารณะใหเกิดขึ้นในเร่ืองท่ีจะตอง

ตัดสินปญหาหรือการกําหนดนโยบายดวยความสุจริตและเท่ียงธรรม โดย

ตองใชหลัก “จริยธรรม นําเศรษฐกิจ” โดยแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาผลประโยชนทับซอน ควรเปนการสนับสนุนในกระบวนการทาง

สังคม การผลักดันการตรวจสอบภาคประชาชน โดยการเขามาเปน

เครือขายสังคมตอตานการทุจริตทุก รูปแบบ เชน เครือขายจากสื่อ 

ประชาชน นักวิชาการ องคกรอิสระตาง ๆ การรวมตัวกันใหเกิดกระแส

สังคมตอตานอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคประชาชนควรรวมมือ

กันใชกลไกในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลท่ีเอื้อตอผลประโยชนทับ

ซอน การแกไขปญหาการทุจริตจึงเปนหนาท่ีของทุกภาคสวนในสังคมท่ี

จะตองรวมมอืรวมพลังชวยเสริมสรางการเมอืงไทยใหใสสะอาด 
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แนวทางปองกันและแกไข 

 

มาตรการแกไข และปองกัน อาจทําโดยออกเปนมาตรการเรงดวน

หรือระยะสัน้ มาตรการระยะยาว และมาตรการเชิงกลยุทธ ดังน้ี 

มาตรการระยะเรงดวน / ระยะสั้น ท่ีจะลดปญหาผลประโยชน

ทับซอน คอื 

1. สรางความชัดเจน และลดการใชดุลยพนิิจ 

2. ดูแลควบคุมขนาดประโยชน ย่ิงประโยชนมากย่ิงเยายวนและจูง

ใจใหคนเขาไปแสวงประโยชน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

3. สงเสริมใหมีการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูการลดการผูกขาดและลด

การแสวงประโยชน 

4. ลดความซับซอนของระบบ ชวยลดขั้นตอน และลดการ 

แทรกแซงจากกลุมผลประโยชน 
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มาตรการระยะยาว 

 

1. เปนเร่ืองของสังคม และการสรางจิตสํานึกในแตละหนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับผล ประโยชนควรมีการปฏิบัติในระบบ

เปด 

2.  การกําหนดใหมีบุคคลภายนอกหลาย ๆ ฝายเปนกรรมการ

คอยสอดสองดูแล โดยเฉพาะหนวยจดัซื้อจัดจางตองตรวจสอบใหโปรงใส 

โดยตัวแทนจากหลาย ๆ ฝาย ซึ่งเปนมาตรการท่ีปองกันการกระทําท่ีแสวง

ประโยชนไดในระดับหน่ึง ท่ีสําคัญตองมกีารตรวจสอบมีการถวงดุลซึ่งกัน

และกัน 

3. ในระยะยาวมกีารปลูกฝง อบรมส่ังสอนต้ังแตเด็กมกีระบวนการ

สรรสรางความรูใหวิถีชีวิตของเด็กใชหลักเหตุผลหลอหลอมวิธีคิดและ

สามารถเชื่อมโยงไดวาอะไรคือสาธารณะ เปนกระบวนการหลอหลอม

ความคิด 
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มาตรการเชงิกลยุทธ  

ควรใหความสําคัญในเร่ืองตอไปน้ี คอื 

1. การเสริมสรางระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ การมี

มาตรการท่ีสรางในองคการอาจไมสําเร็จ จึงตองมีกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม (Socialization Process) โดยเฉพาะการขัดเกลาคนกอนท่ีจะเขา

มาในองคการ มีการกล่ันกรองคนท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะเขามาทํางาน

มากกวาการมองคนเกงอยางเดยีว 

2. จัดระบบการศึกษา การฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจเร่ือง Conflict 

of Interests เนนการใชประโยชนโดยใชสื่อสารมวลชน ดวยการรณรงค

ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ท้ังทางโทรทัศน วทิยุ ปายประชาสัมพันธ 

3. ใหความสําคัญกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เนนความ

เขมแข็งของชุมชนในระดับรากหญ า เพื่ อเปนพลังในการผลักดัน 

ตรวจสอบและแกไขปญหา Conflict of Interests ในสังคมไทย  

4. มีระบบการตรวจสอบท่ีเขมงวด ปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณา

ทางการปกครองใหเครงครัด มีการบังคับใช เพื่อปองกันแกไขปญหา 

Conflict of Interests อยางจริงจัง 

 

…………………………… 
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อางอิง 

https: / / sites.google. com/ site/ rattanakosinstrategy/ school-of--politics-

knowledge/political-development-plan/strategy-3/conflict-of-interest 

http://www.oknation.net/blog/team8/2011/08/25/entry-1 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads 

http://www.khonkaen.go.th/auditor/admin/ethics_file/095739_519.pdf 

http://wanphen-mon.blogspot.com/2010/03/conflict-of-interests.html 
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