
รายงานการประชุม 
เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

ในวันอังคาร ท่ี 3  มีนาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 
****************************************** 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวรตุม์   เกตสุิร ิ  นายแพทย์ช านาญการ  ที่ปรึกษา 
  2. นายทัตเทพ  ลาภเดโช  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ประธาน 
  3. นายธนาวุฒิ  พรมด ี  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  คณะกรรมการ 
  4. นางสาวพรชิตา  เกื้อทาน  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  คณะกรรมการ 
 4. นางสาวชฎาพร  เปรยะโพธิเดชะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะกรรมการ 
 5.นางสาวเพยีงใจ  ฝางค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะกรรมการ 
 6.นางสาวชิดชนก  คูณสวัสดิ ์ เภสัชกรปฏิบัติการ   คณะกรรมการ 
  7.นางสาววรรณวิลาศ  หอมจันทร์     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
  8.นางสาวสนธยา  สมบูรณ์   จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ คณะกรรมการ 
  9.นางสาวราตรี  จันทาโสม  นักวิชาการพัสด ุ   คณะกรรมการ 
  10.นางสาวสุวรส   ลลีาส  เภสัชกรช านาญการ       คณะกรรมการและเลขา 
  11.นางสาวพิมพ์สฐดิา  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      คณะกรรมการและเลขา 
ประธานเปดิการประชุม  เวลา 13.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม ได้เปิดฉายวดีิทัศน์รณรงค์การต่อต้านการทุจรติ 
 ฉายวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  ชุดที่ 1 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!! 
  http://www.youtube.com/watch?v=f20scZsL3ZM 
 ชุดที่ 2 รู้ทันกันโกง  ตอน  ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict  of interest  
  http://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 
  ชุดที่ 3 รายการ คยุกับ ป.ป.ช.(60) ตอนท่ี 3 ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  http://www.youtube.com/watch?v=eCzkS4RYCYE 
  ชุดที่ 4 เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
  http://www.youtube.com/watch?v=iSKm7iPNeao 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  1.1 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ( พ.ศ.2560 – 
2564 ) และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ.2560 – 2564 ) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใส  โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดย
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย  (1)ปลุกจิตส า นึก  (2)ป้องกัน  
(3)ปราบปราม  และ  (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล  ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
หลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ให้สูงข้ึน 

  โรงพยาบาลสิรินธร เล็งเห็นวา่ความส าคญัในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี ้
  1มอบนโยบายการด าเนินงาน  ITAและให้ความรู้เรื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
    นายวรุตม์  เกตุสริิ นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร ไดม้อบ
นโยบายการด าเนินงาน ITA และให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี ้
   โรงพยาบาลสิรินธร ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐัตาม
นโยบายดังกล่าว จึงได้แปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัตเิพื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสริินธร “องค์กรคุณธรรมและ
โปร่งใส” โดยมเีป้าหมาย ดังนี ้
   1. บริหารทรัพยากรใหม้ีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสดุ ด้วยความโปร่งใส ใช้หลัก ธรรมาภบิาล 
   2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคีุณภาพ คู่คุณธรรม 
   3.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
   4.ส่งเสรมิบุคลากรให้บริการสร้างความประทับใจแกผู่้รับบริการ 
โดยใช้หลักกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนี ้

1. ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือMOPH 
  M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศกัยภาพสูงสดุ (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่าง มีสติ ใช้  
      กริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคณุธรรม  จรยิธรรม  รกัการเรียนรู้  ค้นหาความรู้   

 สม่ าเสมอ  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผดิชอบ) 
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม  สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีตั้ง  เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ 
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธสีร้างสรรค์ ช่วยผูอ้ื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

 

 

 



2. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPHConduct) 

จรรยาบรรณ  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม คณุธรรม หรืออุดมการณ์ ซึ่ง
เป็นหลักสากลที่วิญญูชนท่ัวไปเหน็ว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี  สอดคล้องกับค่านยิมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่ศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนส าคญัในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 9 ประเด็นดังน้ี 
   1)ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2)ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 
   3)ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4)ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจรติทุกรูปแบบ 
   5)เป็นตัวอย่างที่ดดี้านสุขภาพประชาชน 
   6)เร่งสร้างสิ่งใหม ่ ใส่ใจเรียนรู ้
   7)เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ 
   8)ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
   9)รับฟังความคดิเห็นตา่ง สร้างสมัพันธภาพพ่ีน้อง 

3. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั 5 ด้าน ดังนี ้
1) ด้านความโปร่งใส 
2) ด้านความพร้อมรับผิด 
3) ด้านการปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล้ว   
  ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
  ที่ประชุม ไม่ม ี

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
 1.1วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

  มติทีประชุม :ที่ประชุมได้ร่วมกันวเิคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนใน
หน่วยงาน พบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี ้
  1)โอกาส 
 2)สิ่งจูงใจ 
 3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส 
  4)การผูกขาด 
  5)การได้รับค่าตอบแทนท่ีไมเ่หมาะสม 
  6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม 
  7)มีค่านิยมที่ผิด 
  จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน
สรุปประเด็นไดด้ังนี ้
  1) การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา ผลประโยชน์ 
    ส่วนตัวโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่  ของเจ้าหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
  2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง 
  3) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหนา้ที่ท่ี 
    ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ฉบับ 
   แก้ไขเพิ่มเตมิ   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  
  ที่ประชุม ไม่มี 
ปิดการประชมุ เวลา 16.00น. 
 

 

 

       ผู้บันทึกการประชุม                      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
นางสาวราตรี  จันทาโสม          (นายณรงค์ชัย     วรรณโคตร) 
     นักวิชาการพัสดุ                    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนท์ับซ้อน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



คำนำ 

ตามที่สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)     

ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ

ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to 

Transparency ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพื ่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที ่ให้หน่วยงานในสังกั ดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน    ๑ 

๒. บทที่ ๒ รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน     5 

๓. บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   9 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลสิรินธร 

 

 โรงพยาบาลสิรินธร  ได้จัดการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตแกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธรให้เกิดความยั่งยืน และถูกต้อง 

๒. เพ่ือปรับมาตรฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลสิรินธรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติงาน ปละสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

ขั้นตอนการดำเนินการประชุม 

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร กล่าวเปิดประชุม 

๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และ 

ให้ความรู้เรื่องจิตพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) 

 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ 

ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี (Govemance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ

ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี

ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้บริษัท

ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น 



๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรและรับเงินจากผู้มาเสีย 

ภาษ ีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

อย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการทำงานส่วนตัว  

เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวตัดหน้าไว้ก่อน  

เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับงาน 

ส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง คือการไปทำงานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทำงานเดิมโดยใช้ความรู้หรือ 

อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร

ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ 

 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่

รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ ได้หรือเสีย

ประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงิน 

(nonpecuniary)  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน 

ประโยชน์หรือปกป้ององค์การสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน

รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจ

ไมตรี อื่นๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม ทางสังคม 

วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความสำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมี

ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
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หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้น

แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง ระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  

 ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก บุคคล 

และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

สามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด ขอบเขตที่

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่ 

- ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  

องค์กรสากล คือ Organization for Economic cooperation and Development (OECD) นิยามว่า 

เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ 

เกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า มีแต่จริงๆ  

อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี จริยธรรม

เท่านั้นแต่ต้องทำให้คนอ่ืนๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 

ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท 
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๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น 

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ บทบาทหน้าที่ทั้งสอง

ออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน

มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

หน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่

ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหดน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าที่ใน 

หน่วยงานหนึ่งนั้น  ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาท หน้าที่ให้แก่อีก

หน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ  ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติ  ต่อคนบางกลุ่ม

ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย  เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ

ตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

ความหมายแลประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

  ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน ์
  ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Intersts) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ  โดยเห็นว่ามีคุณค่าท่ี จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง  ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือ
สนองความต้องการทั้งหลาย(เพ็ญศรีวายวานนท์,2527,154) 
  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 
  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Confliet of Interests) เป็น
สถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่
ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะ 
คำอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชั่นสีเทา 
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4   ประการ ดังนี้   
  1.ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน
หรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองครอบครัว และ
เพ่ือนฝูง 


