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วาระแจ้งให้ทราบ

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ ((ะ๐กณ(ะ* ๐^ เท1:61-651:) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เซ่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของ 
บริษัทเอกซน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(เวโ๐(ปรรเอทลI เท!:รโ6ร!ร) อันส่งผลให้เกิดปิญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลำเอียง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน 
ตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด

แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง 

ต่อหน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ 

ชองตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง



๒.ผลประโยชน ์ท ับซ ้อนสามารถเก ิดข ึ้น โต ้ท ั้งในหน ่วยงาน  ภาคร ัฐ องค ์กรธ ุรก ิจ  

สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นไต้ทั้งในระดับนโยบาย 

ของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหาย 

ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียหายก็มิไต้ปรากฏออกมาในรูปชองที่เป็น 

วัตถุแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใซ่วัตถุอีกด้วย

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนมีไต้จำกัดเฉพาะผลประโยชน์ชองบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี 

อคติในการตัดสินใจหรือดำเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ชองหน่วยงานอีกหน่วยงานหนี่งด้วย เช่น 

การที่บุคคลดำรงตำแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำบทบาทที่ฃัดแย้งกัน และมีการใช้ 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนี่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง

๔. “ การฉ ้อราษฎร ์บ ังหลวง” แ ล ะ“ การคอร์ร ัปช ั่นเซ ิงนโยบาย” (?0แ0^0วโโนเวป๐ก) 

ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตำแหนงหน้าที่สำหรับ 

มุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก

กล่าวโดยสรุปแล้ว เมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมชัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว 

เช้ามาเกี่ยวช้องอย่างส้ินเซิง๑

๒. รูปแบบของการชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การชัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมมี ไต้หลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ 
ในรูปแบบชองตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ไต้อยู่ในรูปแบบของ ตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สินด้วย ทังนิ ] ๐ก่ก แ ล ก ๐โป และ ^อกกอแเา เ/อโกล5เาลก ไต้จำแนกรูปแบบชองการชัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

๓. การททำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ 
ความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

๔. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน



๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....” ทำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก ๒ กรณี คือ

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (ผ6เว0*15๓)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมืผลต่อการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานชองรัฐอื่น

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเปีนมาตรการสำคัญ 
อย่างหนึ่งที่จะช่วยล่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนถึงจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน 
ชองผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับฃ้อน (ณ5เ5 55655๓6ก* *๐โ (1๐กฒ(ะ* ๐* เก*6โ65*)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ชองความเสี่ยงต่าง  ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ 
ความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (นเ^แเา๐๐ป) และความรุนแรงชองผลกระทบ (เ๓|วลบ*) และระดับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเซิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๓.๑ การพิจารณากระบวนงานที่มืโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๒ การพิจารณากระบวนงานที่เช้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

๓.๔ แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. วาระซักถามป้ญหาอื่นๆ - ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐น.
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