คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คานา
การจั ดทาคู่มือนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มิให้ปฏิบัติงาน หรือ ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม
คู่มือเล่มนี้ได้นาเสนอสาระสาคัญของเนื้อหา เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ ส่ ว นรวมสถาบั น วิช าการป้ อ งกั น ประเทศ ตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่อ งการขั ดกั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เห็นว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หากคู่มือเล่มนี้มีความบกพร่องของเนื้อหาประการใดยินดีน้อมรับคาแนะนา
และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๕๖๑
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บทนา
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)”
เป็นเรื่ องสาคัญในการปฏิบั ติงานราชการ อันเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท มีใจความดังนี้ “งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการ
จึงต้องสาเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิ บัติงานทุกอย่างโดยเต็มกาลัง
สติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควร
กระทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญ
มั่ น คงของประเทศชาติ แ ละประชาชน” (พระบรมราโชวาท วั น ข้ า ราชการพลเรื อ น, ๒๕๕๖) และในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีใจความดังนี้ “งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการจึงต้องคานึงถึงความสาเร็จของงาน
เป็ น สาคัญ อย่านึ กถึงบาเหน็ จ รางวัล หรือประโยชน์เฉพาะตนให้ มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง
เกิดผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่าการทางานในหน้าที่ได้สาเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้ง
รางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทาให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”
(พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๖) จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า “งานราชการเป็นงานสาคัญเป็นงานส่วนรวมหรือของชาติ
ซึ่งข้าราชการทุกคนทุกตาแหน่งจะต้องปฏิบัติงานราชการ โดยต้องคานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นสาคัญ
และจะต้องไม่เห็นผลประโยชน์ของตนหรือบาเหน็จรางวัลเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม
หรือของชาติ”
ทั้งนี้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมจะปรากฏตามพระราชบัญญัติ
กฎหมาย.ประกาศ.หรื อ ระเบี ย บต่ าง.ๆ.เช่ น .รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย.พ.ศ.๒๕๖๐.หมวด.๑๒
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๓ พระราชบั ญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติว่าด้ว ย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ
พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
ดังนั้น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.ในปีงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๐.จึงได้จัดทา
“คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม(Conflict.of.interest)
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” เพื่อเป็นแนวทางขจัดปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม. อันจะนาไปสู่การคอร์รัปชั่น.(Corruption).การทุจริต.หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.ซึ่ง.“คู่มือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล.และประโยชน์ส่วนรวม.(Conflict.of interest).
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ”.เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

๑

คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
“คู่มือการดําเนิน การเกี่ย วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม
(Conflict of interest) ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” เป็นแนวทางขจัดปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อันจะนําไปสู่การคอร์รัปชั่น (Corruption) การทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง
ซึ่งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง การที่ บุ ค คลทั่ ว ไปในสถานะเอกชน หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในสถานะเอกชน ได้ทํากิจกรรมหรือได้กระทําการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ
ของกลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การค้า การลงทุน
เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น
ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้กระทําการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติห น้าที่ อันเป็นการดําเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา
จากการดํ า เนิ น การในสถานะของเอกชน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ
การรักษาประโยชน์สาธารณะ
คําว่า “Conflict of interest” มีการแปลเป็นภาษาไทยไว้ห ลากหลาย เช่น การขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่ว นบุคคลและผลประโยชน์ส่ว นรวม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นบุคคลและประโยชน์
ส่ว นรวม การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส าธารณะและผลประโยชน์ ส่ว นบุค คล ประโยชน์ทับ ซ้อ นหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ขัดแย้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชนส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เรียก Conflict of interest (COI) ว่า “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ระเบีย บกระทรวงกลาโหม ว่า ด้ว ยประมวลจริย ธรรม ในข้อ ๕.๕ การพิทัก ษ์รัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและ
จะได้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม” หมายถึ ง สภาวการณ์
สถานการณ์ห รือข้อเท็จจริ งที่บุคคลซึ่งมีอํานาจหน้ าที่ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติห น้าที่ หรือการกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามอํานาจหน้าที่เพื่อส่ วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์
ส่วนบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของ
ตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า ของส่วนรวม.ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย.เช่น.การรับ
สินบนการจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินค่าตอบแทน เพื่อให้ตนเองเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสิ น ใจที่เ ที่ย งธรรม เนื่ อ งจากยึด ผลประโยชน์ส่ ว นบุค คลเป็ น หลั ก ซึ่ง เป็น การกระทํา ที่ผิ ด ทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันต้องนึกถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่ กลับตัดสินใจหรือ
ปฏิบั ติห น้ า ที่โ ดยคํ านึ งถึ งผลประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลหรือพวกพ้อ งเป็นหลั ก ตั ว อย่างของการขัดกั นระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเช่น พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก ได้ดําเนินการ
จัดส่งขอบเขตและรายละเอียดของการซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัท ข จํากัด เพื่อให้บริษัท ข จํากัด ดําเนินการ
จั ดเตรี ย มเอกสารต่า ง ๆ ไว้ล่ ว งหน้ าสํ าหรับการยื่นเอกสารสอบราคาการซื้อ คอมพิว เตอร์แ ละ พัน เอก ก

๒
ดําเนินการประกาศสอบราคาการซื้อคอมพิวเตอร์โ ดยกําหนดระยะการการยื่นซองสอบราคาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ พันเอก ก จัดเตรียม
เอกสารการสอบราคาล่าช้าเพื่อช่วยให้บริษัท ข จํากัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากผู้เสนอราคาราย
อื่นดําเนินการจัดเตรียมเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศสอบราคาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ข
จํากัด ได้มอบตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็คเกจการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้ พันเอก ก ตามที่ พันเอก ก เรียกร้อง
ในการช่วยเหลือครั้งนี้
ทั้งนี้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อาจจะ
นําไปสู่ การทุจริ ตคอร์ รัป ชั่ นหรื อไม่ก็ได้ โดยส่ว นใหญ่ ถ้าไม่จัดการควบคุมการขัดกั นแห่งผลประโยชน์ให้ ดี
ความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่จะเกิดขึ้น และอาจจะนําไปสู่ความเสียหายหรือเสียประโยชน์ของส่วนรวม
และนํ าไปสู่การทุจริ ตคอร์รั ปชั่น ในที่สุ ด ดังนั้น วิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ น
จึงต้องจัดการกับปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ได้แก่
๑) บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ของรั ฐ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น พั น เอก ก
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก มีอํานาจหน้าที่จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ของกรม ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของกรม คือ ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาประหยัด
๒) เกิด ภาวะผลประโยชน์ส่ว นบุค คลเข้า มาแทรกแซงการตั ดสิน ใจหรื อการใช้ดุล ยพินิ จ
เช่น บริษัท ค จํากัด มีนาง ค เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นภรรยาของ พันเอก ก ที่ต้องทําสัญญาซื้อขายกับ
กรม ก
๓) เกิดการตั ดสินใจเพื่อ ประโยชน์ส่วนบุค คลมากกว่าส่วนรวม ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จากกรณีตัวอย่าง ๑ - ๒ พันเอก ก จึงตัดสินใจทําสัญญาซื้อขาย
พัสดุคอมพิวเตอร์กับบริษัท ค จํากัด
ทั้งนี้ หากไม่มีประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยสภาพอยู่แล้ว
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ เช่น
๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่ว ยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว เจ้ าหน้าที่ได้รับ ของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทนซึ่งการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์อื่นใดมี
หลากหลายรูปแบบ เช่นการลดราคาของที่ซื้อ การมอบตั๋วหนังหรือ ตั๋วพาหนะเดินทางการเลี้ยงอาหารอย่าง
ฟุ่มเฟือยตลอดจนความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้รับของขวัญ และทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
ตัวอย่างที่ ๑ เจ้าหน้าที่ได้รับชุดครัว ราคาเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท จากห้างหุ้นส่ วน ก จํากัด
เมื่อห้างหุ้นส่วน ก จํากัด ต้องเข้ามาทําการจัดซื้อพัสดุสํานักงาน เจ้าหน้าที่พั สดุก็ช่วยเหลือให้ห้างหุ้นส่วน ก
จํากัด ได้รับการทําข้อตกลงการจ้าง เนื่องจากต้องตอบแทนห้างหุ้นส่วน ก จํากัด ที่เคยให้ชุดเครื่องครัวแก่ตน
ตัวอย่างที่ ๒ นาย ก เจ้าของห้างหุ้นส่วน ก จํากัด เข้ามาพบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อให้ช่วยตรวจรับพัสดุโดยไม่จําเป็นต้องดูพัสดุที่จะต้องจัดส่ง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เรียกร้อง

๓
ให้ตอบแทนเหมือนที่ผู้รับจ้างรายอื่นได้ดําเนินการ ดังนั้น นาย ก จึงให้ตั๋วเครื่องบินทัวร์ยุโรปเป็นการตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ช่วยดําเนินการในเรื่องดังกล่ าวให้แก่ตน ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่ ว นบุคคลและประโยชน์ส่ ว นรวมเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางราชการ แต่ไปเรียกผลประโยชน์จากประชาชน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒) การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์
ที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ มีส่ว นได้เสี ยในสั ญญาที่ทํากับหน่ว ยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ ที่ทําให้
หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษั ทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน หรือการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจากตําแหน่ง
หน้าที่ อันเป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
ตัวอย่าง พันเอก ข เป็นนายทหารระดับสูงของกรม ก ช่วยเจรจากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ให้ทําสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกั บบริษัท ข จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทของเครือญาติ พันเอก ข การกระทํา
ดังกล่าวถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการใช้อํานาจ
ตําแหน่งหน้าที่ แต่กลับคํานึงถึงผลประโยชน์ของญาติมาเป็นคู่สัญญา
๓) การทางานหลังเกษียณ การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment) หมายถึ ง การที่ บุ ค ลากรออกจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และไปทํ า งานในบริ ษั ท เอกชน
ที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล
๔) การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)
ตั วอย่า ง นาย ก เป็ น ผู้ รับ บริ การจากกรม ก ได้ เดิ นทางเข้า มาติดต่ อเพื่อ ยื่นทํ าเอกสาร
ในการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ที่กรม ก ตามที่ได้ประกาศสอบราคาซื้อไว้ แต่เนื่อ งจากติดปัญหาบางประการ
ซึ่งนาย ก รู้ว่า พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก ได้เปิดบริษัทรับจัดทําเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ยื่น
เป็นเอกสารสอบจากหน่วยงานของรัฐ นาย ก จึงติดต่อให้ พันเอก ก ช่วยจัดทําเอกสารในการสอบราคาซื้อ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการกระทําดังกล่าว ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม
เพราะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ เ บี ย ดบั ง เวลาและขาดการทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทํ า ให้ ป ระชาชนสู ญ เสี ย
ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกปฏิบัติให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์
ก่อนประชาชนทั่วไปด้วย
ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท ดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กร
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการ สร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดิน เพื่อทําโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อ
เก็งกําไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น ฯ นําข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาผลประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่าง พันเอก ก เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรม ก ได้นัดคุยกับนาย ข เจ้าของบริษัท ข
จํากัด ซึ่งเป็ น ญาติกับ พั น เอก ก โดย พันเอก ก ได้บอกข้อมูล เกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อคอมพิว เตอร์
ของกรม ก โดย พันเอก ก ส่งรายละเอียดและขอบเขตของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ไปให้นาย ข เพื่อเตรียม
เอกสารการเข้ายื่นประกวดราคา และ พันเอก ก จะให้หั วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปิดประกาศให้ ช้า เพื่อทําให้

๔
บริ ษั ท อื่ น ไม่ ส ามารถเตรี ย มเอกสารได้ ทั น ซึ่ง การกระทํ า ดั ง กล่ า วถื อ ว่า เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า ง ประโยชน์
ส่ว นบุ คคลและประโยชน์ส่ ว นรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้นําความลั บมาเปิดเผยให้ กับพวกพ้องแทนที่
การประกวดราคาจะเป็นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ถือเป็นการทําให้รัฐเสียประโยชน์ ไม่ได้ของในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ นอกจากนี้ยังใช้อํานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประกาศการประกวด
ราคาล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องด้วย
๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์
ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
๗) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๕
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทํางานใน
หน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน

การทํางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside
information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using
your employer’s property for
private advantage)

นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง

๖

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนบุคคล

ประ
โยชน์
ทับ
ซ้อน

ประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ ทับซ้อ น หมายถึ ง การที่เ จ้าหน้าที่ข องรั ฐ กระทําการใด ๆ ตามอํ านาจหน้า ที่เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้ามามีส่วนได้ส่ว นเสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือพวกพ้อง ทําให้ใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from.office).เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้น .มิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกําหนด
ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดํารงตําแหน่ง ข้าราชการประจํา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น
๒) การเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ย วกับทรัพย์สิ น หนี้สิ น และธุรกิจของครอบครัว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจํานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้ งเกิดขึ้น
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดํารงตําแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือ
ที่แก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
๓) การกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม.(Code.of.conduct).เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึง
สิ่ ง ที่ ค วรและไม่ ค วรยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ในการทํ า งาน ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามไม่ ถื อ ว่ า ผิ ด ทางกฎหมายแต่ ส ามารถ
บ่อนทําลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธา
ที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
๔) ข้อ กํา หนดเกี ่ย วกับ การทํ า งานหลัง พ้น ตํ า แหน่ง ในหน้า ที่ท างราชการ .(Post-office.
employment restriction).เป็นข้อกําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของ
รัฐนําข้อมูลลับ (Confidential information).ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ
ในหน่ว ยงานราชการมาแล้ว นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว จําเป็นต้องมีกลไกสําหรับการบังคับใช้
(Enforcement) กฎระเบียบที่กําหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกํากับดูแลเพื่อตรวจสอบ

๗
ให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกําหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องทําหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่
จะดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics).เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและ
ส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิ ยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนํา ไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับความประพฤติ
ของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้ เชี่ย วชาญด้านต่าง ๆ เป็นสิ่ งที่มีความสํ าคัญอย่างยิ่งเพราะหลั กเกณฑ์
ทางจริยธรรมต่า ง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมี
ความประพฤติอย่างไร อะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียง และสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม
โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนการจัดอบรมให้ แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อันจะทําให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทําการ
อันเป็น ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทําผิดเพราะไม่ทราบ ที่สําคัญไม่น้อยไป
กว่ า กั น ก็ คื อ การกํ า หนดบทลงโทษสํ า หรั บ ผู้ ที่ มี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ วิ นั ย อย่ า งชัด เจนนั้ น จะช่ ว ยลดปั ญ หา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม อันจะนําไปสู่การรวมตัว
กัน จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน
ที่เป็นอิสระในการดําเนิน งานทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมี
จิตสํานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
ให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุ ม การแก้ไ ขข้ อกฎหมายและการบังคั บใช้จ ะต้ องมิให้ เกิ ดความลั ก ลั่ น ปิ ดช่ องโหว่ ของกฎหมาย
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษ
ในกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทาง
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ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ
ศาลยุ ติ ธ รรม โดยจะต้ อ งปฏิ รู ป องค์ ก รเหล่ า นี้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํ างาน มีงบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์ที่เพีย งพอมี กระบวนการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง มีความเป็นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่
ชัดเจน มีเป้าหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้ว างใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐว่าจะต้องตัดสิน ใจและกระทําหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลั กปราศจากผลประโยชน์
ส่วนบุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและการกระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ
หรืออื่น.ๆ.ที่มีมูลค่า).ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน.รายได้.และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดิน ทาง อุป กรณ์เ ครื่อ งใช้ เช่น ตัว อย่า งสิน ค้ า บัต รของขวัญ เครื่อ งใช้ส่ว นตัว บัต รกํา นัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด ที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง
สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้ว ยความชอบส่ ว นตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสั ญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอื่น ๆ
แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
๑) แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๑) การไม่อยู่ในสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เสียตั้งแต่ต้น คือ การหลีกเลี่ยงสภาวการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นวิธีการ
รับมือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด เช่น พันเอก ก ไม่พึงให้บริษัทของภรรยามาประมูล การก่อสร้าง
อาคารในกรมที่ตนกํากับดูแลอยู่ หรือ พั นเอก ก ไม่พึงรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างหากภรรยาของ พันเอก ก ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประมูลการก่อสร้างในขณะที่ พันเอก ก เป็น
คณะกรรมการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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๑.๒) ในกรณีที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือไม่ทราบ หรือไม่ได้ตระหนักตั้งแต่
เบื้ องต้น ว่าตนตกอยู่ ในสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ ว นบุคคลและประโยชน์ส่ ว นรวม ดังนั้น
ผู้มีอํานาจหน้ าที่ควรหยุดดําเนิน การและไม่ร่ว มพิจารณา วินิจฉัย หรือลงมติในประเด็นที่มีการขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์นั้นถ้าสามารถกระทําได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม เช่น กรม ก ได้แต่งตั้งให้ พันเอก ก
เป็นกรรมการดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เมื่อถึงเวลาพิ จารณาคุณสมบัติของห้างหุ้นส่วน ข จํากัด ซึ่งห้าง
หุ้นส่วนดังกล่าวเป็นของภรรยา พันเอก ก ดังนั้น พันเอก ก พึงออกจากห้องประชุมไม่ร่วมพิจารณา วินิจฉัย
และลงมติในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจัดซื้อดังกล่าว และต้องไม่กระทําการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของกรรมการอื่น ๆ
๑.๓) ในกรณีที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมได้ (ผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้ง อาจอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือจําเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ) เช่น พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก และ
ไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์เช่นนั้นควรดําเนินการอย่างไร หรือควรจะร่วมพิจารณาวินิจฉัยลงมติหรือไม่ อย่างไร
ดังนั้น ผู้มีอํานาจหน้าที่ควรต้องแจ้งประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป หรือต่อสาธารณะเพื่อ
ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม.พ.ศ.๒๕๕๑.ข้อ.๕.(๕.๘.และ.๕.๙)
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรจะดําเนินการประการใดต่อไป
๑.๔) ในกรณี ที่ ต้ อ งพิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ย ลงมติ ใ นเรื่ อ งที่ มี ก ารขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ใ ห้
พิจารณา วินิจฉัยลงมติไปโดยยึดหลักเหตุผล โปร่งใส เปิดเผย สามารถอธิบายได้และพร้อมตอบคําถามข้อสงสัย
แก่สาธารณะ
๒) แนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตลอดจน
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุ คคลและประโยชน์ ส่ ว นรวม จึ งวางแนวทางหรือหลั กเกณฑ์ในการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ตลอดจนการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อให้สอดคล้อง
กับ ประกาศ คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ และระเบียบสํ านักนายกรัฐ มนตรี
เนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตลอดจนการให้หรื อรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นพฤติกรรมที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการขัด กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
เป็นแนวปฏิบัติสําหรับกําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในเรื่องดังกล่าว จึงมีการกําหนดรายละเอียด
ดังนี้
๒.๑) ห้ามมิให้กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลภายนอกหรือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามที่สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศกําหนดไว้
๒.๒) กําลั ง พลของสถาบันวิช าการป้องกั นประเทศ จะรับ ทรัพย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใด
โดยธรรมจรรยาได้ ดังนี้
๒.๒.๑) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจํ า นวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป
๒.๒.๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
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๒.๓) การรั บ ทรั พ ย์ สิ นหรือ ประโยชน์อื่ นใดจากต่ างประเทศ ซึ่ งผู้ ให้ มิไ ด้ร ะบุ ให้ เป็ นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความจําเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ให้กําลังพลของสถาบันวิชาการ
ป้ อ งกั น ประเทศผู้ นั้ น รายงานรายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า ว
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้กําลังพลผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้น ไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้กําลังพลผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้ ส ถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศโดยทันที
๒.๔) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ ซึ่งกําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กําลังพลของสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม
และสมควรที่จะให้กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ
ของตนหรือไม่
ในกรณี ที่ผู้ บั ง คั บ บั ญชามีคํ าสั่ ง ว่า ไม่ ส มควรรั บทรัพ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า ว ก็ ให้ คื น
ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ นั้น แก่ผู้ให้โ ดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ ได้ ให้กําลั งพลของสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โดยเร็วเมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ถือว่ากําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดําเนินการในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
๒.๕) กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากโดยธรรมจรรยาหรือกรณีปกติ
ประเพณีนิยมไม่ได้ ทั้งนี้กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
หรื อ ใช้ เ งิ น สวั ส ดิ ก ารใด ๆ เพื่ อ มอบให้ ห รื อ จั ด หาของขวั ญ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ได้
๒.๖) ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากกําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาไม่ได้
เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๒.๕ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๗) กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพล
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศไม่ได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๒.๘ ไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
๒.๘) กําลั งพลของสถาบันวิช าการป้องกันประเทศ จะยินยอมหรือรู้เห็ นเป็นใจให้ บุคคล
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้กันตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๑๑
๒.๙) ในกรณีที่ บุ ค คลในครอบครั ว ของกํ า ลั ง พลของสถาบัน วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศรั บ
ของขวัญแล้วกําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยฝ่าฝืนตามที่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกําหนด ให้กําลังพลของสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศปฏิบัติตามข้อ ๒.๔
๒.๑๐) ในกรณีที่กําลั งพลของสถาบันวิช าการป้องกันประเทศจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
ของขวัญ หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยฝ่าฝื น ตามที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กํา หนด ให้ ถื อว่ า กํา ลั ง พลของสถาบั น วิ ช าการป้ องกั น ประเทศผู้ นั้ น เป็ นผู้ ก ระทํ าความผิ ดทางวิ นั ย และ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยแก่กําลังพลของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๓) การตรวจสอบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกําหนดแนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการ
ของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และกรมบัญชีกลางที่กําหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑) เจ้ า หน้ า ที่ (สํ า นั ก /กอง หรื อ เที ย บเท่ า ) ที่ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จั ดทําหนังสื อ รับรอง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามแบบที่ สถาบันวิช าการป้องกันประเทศ
กําหนด และส่งให้ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๒) กรมส่ง กํ า ลัง บํ า รุง ทหาร กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ดํ า เนิน การจัด ทํ า แนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้กับส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัด
จ้างของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนนําเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๓.๓) สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสอบเอกสารหลัง
การดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ว่ามีการดําเนินงานด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และไม่ขัดต่อระเบียบ รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๔) สํานักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของ
ส่ ว นราชการในกองบั ญชาการกองทั พไทย (ตรวจ ๑๐ สายงาน) ถึงประสิ ทธิ ภ าพในการดํา เนินงาน ว่า มี
การดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบและตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง มีการดําเนินการที่ไม่เอื้อหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกรุณาทราบต่อไป
การแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เมื่ อ ท่ า นพบเห็ น พฤติ ก รรมการขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม
ภายในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (One stop service) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๗ ๘๐๘๐ (ตามสายบังคับบัญชา)
หรือช่องทางอื่นตามที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกําหนดไว้ (ระบุหลักฐานรายละเอียดของผู้ร้องให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น)

๑๒
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
คําว่า “สินบน” จาก สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้คําอธิบายดังนี้
คําว่า สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทําการหรือ
ละเว้น ไม่ก ระทํา การตามที่ผู้จ ่า ยเงิน สิน บนต้อ งการ คํา ว่า สิน บน ประกอบด้ว ยคํา ว่า สิน กับ คํา ว่า บน
สิน เป็นคําไทย แปลว่า ทรัพย์ บน เป็นคําภาษาเขมรว่า บ่น (อ่านว่า บ็อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วย โดยสัญญาว่าหากช่วยให้สําเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน สินบน จึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบน
แต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริต การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทําให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง
โดยตรง
มีการจ่ายเงินที่เรียกว่าเงินสินบนอีกประเภทหนึ่ง คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้นําจับผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย
ภาษาไทยเรีย กว่า สิ น บนนํ าจั บ เช่น ผู้ ที่ช่ว ยชี้เบาะแสให้ตํารวจจับผู้ร้ ายหรือผู้ ต้องหาว่ากระทําความผิ ด
จะได้รับสินบนนําจับ
การให้และรับสินบนคืออะไร
สินบนคือการจูงใจหรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า
ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรือทางบุคคล
ตัวอย่าง การเสนอสินบน
ท่านเสนอบัตรเข้าชมกีฬานัดสําคัญให้กับลูกค้าที่อาจจะทําธุรกิจกับเรา แต่จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้านั้น
ตกลงทําธุรกิจกับเราเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการทําผิดกฎหมายทันทีที่ท่านเสนอเช่นนั้นเนื่องจากต้องการความได้เปรียบ
ทางการค้าและสัญญา เราอาจจะถูกเหมารวมว่าได้กระทําความผิดนี้ด้วยเพราะการกระทํานี้ทําให้เราได้ข้อเสนอ
ทางธุรกิจมา และนี่อาจจะเป็นความผิดของลูกค้าเราด้วยเช่นกันหากตกลงรับข้อเสนอของท่าน
การรับสินบน
บริษัทคู่ค้าให้งานหลานชายของท่าน แต่ว่าแสดงออกชัดเจนว่าคาดหวังให้ท่านใช้อิทธิพลของท่านใน
องค์กรเพื่อให้เราทําธุรกิจกับพวกเขาต่อไป การเสนอในแบบดังกล่าวของบริษัทคู่ค้าเป็นความผิด และจะเป็น
ความผิดของท่านด้วย หากยอมรับข้อเสนอนั้นเพราะท่านจะได้ประโยชน์ส่วนตนด้วย
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ
ท่านจัดการให้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่ อเร่งกระบวนการทํางานต่าง ๆ เช่น
การเลี้ยงรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนความผิดจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาตินี้เป็นความผิดทันที
ที่มีการเสนอว่าจะให้ เนื่องจากเป็นการกระทําเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ เราอาจถูกมองว่าได้ทํา
ความผิดร่วมด้วย
มาตรการป้องกันการรับสินบน
๑) การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ โดยเคร่ ง ครั ด
ให้ น ายทหารตรวจสอบภายในของหน่ ว ย ตรวจสอบและควบคุ มกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยเคร่ง ครั ด
หากสงสัย ว่ามีการเรียกหรือรับสิ นบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและโดยเร็ว
๒) การสรรหาคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ดําเนินการ
ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และเป็นธรรม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

๑๓
๔) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้มงวดกวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกัน
มิให้มีช่องทางในการเรียกรับสินบน และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติการณ์
เรียกรับสินบนให้ดําเนินการทางวินัย และทางอาญา ต่อไป
๕) ศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องทุกข์ร้ องเรียนของสถาบันวิช าการป้องกันประเทศ จัดให้ มีช่องทางและ
ประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงานหรือบุคคล ภายในสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศและรวบรวมรายงานข้อมูลการรับแจ้ง เบาะแสการเรียกหรือรับสินบนให้ กรมกําลังพล
ทหาร ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
๖) ให้ทุกส่วนราชการในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดําเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมไม่เรียกหรือรับสินบน

๑๔

บรรณานุกรม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑๘ – ๒๐ ๒๕๔๓
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง หน้า ๖ – ๑๑ ๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑
ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์ การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. ๒๕๕๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ – ๑๐๓ ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๕

ภาคผนวก

๑๖

ผนวก ก
กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้าราชการใน สปท. (ผลประโยชน์ทบั ซ้อน)

๑. ช่องทางร้องเรียน ดังนี้
๑.๑ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สปท.
๑.๒ กกล.บก.สปท. (หนังสือจากส่วนราชการ)

ภายใน ๗ วัน

ภายใน ๗ วัน

๒. กกล.บก.สปท. รวบรวมข้อมูล
นาเรียน ผบ.สปท.

๓. ผบ.สปท. พิจารณาสั่งการให้ กกล.บก.สปท. หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ภายใน ๕ วัน

ภายใน ๑๐ - ๙๐ วัน

๔. กกล.บก.สปท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
๕. นาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ
สืบสวนสอบสวน นาเรียน ผบ.สปท.
ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน ๑ วัน

ภายใน ๓ วัน

๖. ผบ.สปท. พิจารณาสั่งการ

๗. แจ้งผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๗

ผนวก ข
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ลงลายมือชื่อ..................................................(ผู้ร้อง)
(......................................................)

๑๘

ผนวก ค
หนังสือรับรอง

