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“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)”
เป็นเรื่องสาคัญในการปฏิบัติง านราชการ อันเนื่อ งจากพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว ทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท มีใจความดังนี้ “งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสาเหนียก
ตระหนัก อยู่ ตลอดเวลา ถึ งฐานะและหน้ าที่ ของตน แล้ วตั้ ง ใจปฏิบั ติง านทุก อย่ างโดยเต็ม กาลัง สติ ปัญ ญา
ความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใด
ควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบัง เกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือ ความเจริญ มั่นคงของ
ประเทศชาติและประชาชน”๑ และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ มีใจความดังนี้ “งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม
(ประโยชน์สาธารณะ) มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงาน
ราชการจึงต้องคานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นสาคัญ อย่านึกถึงบาเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์เฉพาะตนให้
มากนัก มิฉะนั้น งานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติไ ด้ ขอให้ถือว่าการ
ทางานในหน้าที่ได้สาเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อัน ประเสริฐสุด เพราะจะทาให้ประเทศชาติและ
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”๒ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่า “งานราชการเป็นงานสาคัญเป็นงานส่วนรวมหรือ ของชาติ ซึ่งข้าราชการทุกคน ทุ ก
ตาแหน่ง จะต้ อ งปฏิบั ติ ง านราชการ โดยค านึ ง ถึ ง ความสาเร็ จของงานเป็ นส าคั ญ และจะต้ อ งไม่ เ ห็ น
ผลประโยชน์ของตน หรือบาเหน็จรางวัล เป็นสิ่งสาคัญมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติ”
ทั้ ง นี้ การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม จะปรากฏตาม
พระราชบัญญัติกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบต่างๆ เช่น รัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๓ พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิ บัติราชการการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
ดังนั้น กรมแผนที่ทหาร ตระหนักถึงความสาคัญของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้
จัดทา “คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการขัด กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict
of interest) ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญ ชาการกองทัพไทย”เพื่อเป็นแนวทางขจัดปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม อันจะนาไปสู่การคอร์รัปชั่น (Corruption) การทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง

-๔ซึ่ง “คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย”เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจิตภายในกรมแผนที่ทหาร

๑

พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
http://iad.dopa.go.th/civil_service_day/index.html (วันที่ค้นข้อมูล : ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
๒
อ้างแล้ว

-๕คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ของกรมแผนที่ทหาร
“คู่ มื อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การขั ดกั น ระหว่ างประโยชน์ ส่ ว นบุค คล และประโยชน์ ส่ ว นรวม
(Conflict of interest) ของกรมแผนที่ทหาร” เป็นแนวทางขจัดปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม อันจะนาไปสู่การคอร์รัปชั่น (Corruption) การทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมแผนที่ทหาร
ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชน ได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่ อน หรือของกลุ่มใน
สัง คมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหา
ประโยชน์ในทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น
ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ กระทาการใดๆ ตามหน้า ที่ หรือ ได้ป ฏิบั ติ หน้ า ที่ อัน เป็น การดาเนิน การในอี กส่ วนหนึ่ง ที่ แยกออกจาก
การดาเนินการในสถานะของเอกชน มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
คาว่า “Conflict of interest” มีก ารแปลเป็ นภาษาไทยไว้ห ลากหลาย เช่น การขัด กั นของ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ว นรวม การขั ด กัน ระหว่ า งผลประโยชน์ส าธารณะและผลประโยชน์ ส่ วนบุ ค คล ประโยชน์ ทั บ ซ้อ นหรื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ ขัดแย้งความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ความขัดแย้ง
กันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔ เป็นต้น ซึ่ง ในที่นี้ กรมแผนที่ทหาร เรีย ก
Conflict of interest (COI) ว่า “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อให้
สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ในข้อ ๕.๕ การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ และจะได้เกิด
ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์
หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือการกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามอานาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนบุคคล เกี่ยวข้องอยู่
ในเรื่องนั้นๆ ๖ กล่า วคือ การที่เ จ้า หน้า ที่ของรัฐ ตัด สินใจหรื อปฏิ บัติห น้า ที่ในตาแหน่ง ของตนอันก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าของส่วนรวม ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ
การจ่ายเงินค่าตอบแทน เพื่อให้ตนเองเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม
เนื่องจากจากยึดผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

-๖ของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ อั นต้ องนึ กถึ งผลประโยชน์ สาธารณะ แต่ กลั บตั ดสิ นใจ หรื อปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ส่ว นบุ คคลหรื อ พวกพ้อ งเป็น หลัก ๗ ตัว อย่ างของการขั ดกั นระหว่า งประโยชน์ส่ วนบุค คลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก ได้ดาเนินการจัดส่ง ขอบเขต และ
รายละเอียดของการซื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัท ข จากัด เพื่อให้บริษัท ข จากัด ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า สาหรับการยื่นเอกสารสอบราคาการซื้อคอมพิวเตอร์และ พันเอก ก ดาเนินการประกาศสอบ
ราคาการซื้อคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ พันเอก ก จัดเตรียมส่ง เอกสารการสอบราคา
ล่าช้า เพื่อช่วยให้บริษัท ข จากัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากผู้เสนอราคาอื่น ดาเนินการจัดเตรียม
เอกสารไม่ ทั นตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ นประกาศสอบราคาดัง กล่า ว ทั้ ง นี้ บริ ษัท ข จ ากั ด ได้ มอบตั๋ ว
เครื่องบิน พร้อมแพ็คเกจการท่องเที่ ยวในต่างประเทศให้ แก่ พันเอก ก ตามที่ พันเอก ก เรีย กร้องในการ
ช่วยเหลือครั้งนี้
ทั้งนี้ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตั วและประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม อาจจะ
นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่จัดการควบคุมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ ดี ความ
ไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่จะเกิดขึ้น และอาจจะนาไปสู่ความเสียหายหรือเสียประโยชน์ของส่วนรวม และ
นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ในที่สุด ดังนั้น วิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงต้อง
จัดการกับปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม๘
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ได้แก่
๑. บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น พันเอก ก เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก มีอานาจหน้าที่จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ของกรม ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมของกรม คือ ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาประหยัด
๒. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนบุคคล ๑๐ เข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือ การใช้ดุลยพินิจ เช่น
บริษัท ค จากัด มีนาง ค เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นภรรยาของ พันเอก ก ที่ต้องทาสัญญาซื้อขายกับกรม ก
๓. เกิดการตัดสินใจเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าส่วนรวม ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จากกรณีตัวอย่าง ๑ - ๒ พันเอก ก จึง ตัดสินใจทาสัญ ญาซื้อขายพัส ดุ
คอมพิวเตอร์กับบริษัท ค จากัด
๙

-๗ทั้งนี้ หากไม่มีประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยสภาพอยู่แล้ว

๓

ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์ (๒๕๕๕) การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. หน้า ๒๗ - ๒๘
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๕๒) การขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)
๕
ระเบียบบกระทรวงกลาโหม ว่ าด้วยประมวลจริ ยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕.๕ การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๖
อ้างแล้ว หน้า ๓๕
๗
อ้างแล้ว หน้า ๓
๘
อ้างแล้ว หน้า ๔๑ – ๔๒
๙
อ้างแล้ว หน้า ๔๕ – ๖๗
๔

-๘-

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม๑๑ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจ
ที่เป็ นคู่สั ญญากับ หน่ว ยงาน การใช้ง บประมาณของรั ฐเพื่ อจั ดซื้อ จัดจ้ างแล้ว เจ้า หน้า ที่ไ ด้ รับ ของแถมหรื อ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน ซึ่งการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์อื่นใดหลากหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของ
ที่ซื้อ การมอบตั๋วหนัง หรือ ตั๋วพาหนะเดินทาง การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้รับของขวัญ และทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
ตัวอย่างที่ ๑ เจ้าหน้าที่ได้รับชุดครัว ราคาเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท จากห้างหุ้นส่วน ก จากัด เมื่อ
ห้างหุ้นส่วน ก จากัด ต้องเข้ามาทาการจัดซื้อพัสดุสานักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุก็ช่วยเหลือให้ห้างหุ้นส่วน ก จากัด
ได้รับการทาข้อตกลงการจ้าง เนื่องจากต้องตอบแทนห้างหุ้นส่วน ก จากัด ที่เคยให้ชุดเครื่องครัวแก่ตน
ตัวอย่างที่ ๒ นาย ก เจ้าของห้างหุ้นส่วน ก จากัด เข้ามาพบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้
ช่วยตรวจรับพัสดุโดยไม่จาเป็นต้องดูพัสดุที่จะต้องจัดส่ง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เรียกร้องให้ตอบ
แทนเหมื อนที่ผู้รั บจ้ างรายอื่นได้ด าเนิ นการ ดัง นั้น นาย ก จึ ง ให้ ตั๋ว เครื่ องบินทั วร์ ยุโรปเป็นการตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ช่วยดาเนินการในเรื่องดั ง กล่าวให้แก่ตน ซึ่งการกระทาดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ แต่ไปเรียกผลประโยชน์จากประชาชน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
๒. การทาธุรกิจกับตัวเอง
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญ ญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ทาให้หน่วยงาน
ทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการ
จัดสร้างสานักงาน หรือการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง จากตาแหน่ง หน้าที่ อันเป็น
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
ตัวอย่าง พันเอก ข เป็นนายทหารระดับสูงของกรม ก ช่วยเจรจากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ทา
สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ข จากัด ซึ่งเป็นบริษัทของเครือญาติ พันเอก ข การกระทาดังกล่าว
ถือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการใช้อานาจตาแหน่งหน้าที่
แต่กลับคานึงถึงผลประโยชน์ของญาติมาเป็นคู่สัญญา
๓. การทางานหลังเกษียณ
การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง
เคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล

-๙๔. การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)
ตัวอย่าง นาย ก เป็นผู้รับบริการจากกรม ก ได้เดินทางเข้ามาติดต่อเพื่อยื่ นทาเอกสารในการ
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ที่กรม ก ตามที่ได้ประกาศสอบราคาซื้อไว้ แต่เนื่องจากติดปัญหาบางประการ ซึ่งนาย
ก รู้ว่า พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก ได้เปิดบริษัทจัดทาเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ยื่นเป็นเอกสาร
สอบจากหน่วยงานของรัฐ นาย ก จึงติดต่อให้พันเอก ก ช่วยจัดทาเอกสารในการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
ซึ่งการกระทาดังกล่าว ถือว่าเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้เบียดบังเวลาและขาดการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ทาให้ประชาชนสูญ เสียผลประโ ยชน์ที่ควรจะ
ได้รับ ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกปฏิบัติให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ก่อนประชาชน
ทั่วไปด้วย
ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ ของรัฐตั้ง บริษัทดาเนินธุรกิจที่ เป็นการแข่ง ขันกับหน่วยงานหรือองค์ก ร
สาธารณะที่ต้นสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง สาธารณะใช้ ป ระโยชน์ จ ากการรู้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดิน โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่า
จะมีการซื้อที่ดินเพื่อโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สู งขึ้น นาข้อมูล
ดังกล่าวไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลไป
เปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง และแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่าง พันเอก ก เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรม ก ได้นัดคุยกับนาย ข เจ้าของบริษัท ข
จากัด ซึ่งเป็นญาติกับพันเอก ก โดย พันเอก ก ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาการซื้อคอมพิวเตอร์
ของกรม ก โดย พันเอก ก ส่งรายละเอียดและขอบเขตของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ไปให้นาย ข เพื่อ
เตรียมเอกสารการเข้ายื่นประกวดราคา และ พันเอก ก จะให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศให้ช้า เพื่อให้
บริษัทอื่นไม่สามารถเตรี ยมเอกสารได้ทัน ซึ่งการกระทาดังกล่าวคือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นาความลับมาเปิดเผยให้กับพวกพ้องแทนที่การ
ประกวดราคาจะเป็นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ถือเป็นการทาให้รัฐเสียประโยชน์ ไม่ได้ของในราคาที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ นอกจากนี้ยังใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประกาศการประกวด
ราคาล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องด้วย
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อปะโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เป็น ประโยชน์ ใ นทางการเมือ ง (Porkbelling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

- ๑๐ –
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับผลประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก
ลูกค้าของหน่วยงาน
มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงาน
ต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางานใน
หน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน

การทางานพิเศษ
(Outside employment or
moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงาน
จากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ของตนเอง

(Inside information)
การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์
ของธุรกิจส่วนตัว

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงาน
ส่วนตัว

(Using your employer’s property
for private advantage)

การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ตนเอง
หรือการใช้งบสาธารณะเพื่อหาเสียง

- ๑๑ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดๆตามอานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก
พ้องทาให้ใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้ องต้น มิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกาหนด
ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
๒. การเปิ ด เผยข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุ คคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือ
ที่แก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
๓. การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่น
ที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ

- ๑๒ ๔. ข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ การท างานพ้ น ต าแหน่ ง ในหน้ าที่ ร าชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีตาแหน่ง ในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลั บ
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์ หลังจากออกจากตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
รวมถึงการป้องกันการใช้สิทธิ ในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดั ง กล่ าวข้ า งต้ น แล้ ว จ าเป็ น ต้ องมี ก ลไกส าหรั บการบั ง คับ ใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อ ตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นต้องทาหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อ นที่จะดาเนินการ
ตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูก มิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบ หรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวโดย
จะต้อ งนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆ ให้ชัดเจนซึ่ง วิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริย ธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระทาได้โดยการส่ ง เสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้ง สมาคมและ
ส่ง เสริมให้สมาคมวิชาชีพต่า งๆ มีการบัญ ญัติ กับ จรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่ อ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน
สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสาหรับกากับความ
ประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง เพราะ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควร
มีความประพฤติอย่างไร อะไรทีถ่ ือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเกียง และสร้างข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอดสด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดย
ผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อสร้างความรู้ความเช้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพื่อก่อให้เกิด
ความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถื อเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของ
สัง คมโดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อั น จะท าให้ส มาชิ ก ของสั ง คมเกิด ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

- ๑๓ ก็คือ การกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการทีส่ าม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อัน จะนาไปสู่การรวมตัว
กันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สาหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่
เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิ ทยุโทรทัศน์และหนัง สือพิมพ์ต่างมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมี
จิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้ง องค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่ง ภาคประชาสัง คมที่มีอานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
ให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อ บังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุมการแก้ไข้ข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมายปรับปรุง
แนวทางและกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมาย
ต่างๆ เป็นไปในแนวทาง
ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปราบผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิ ทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ มีกระบวนการสรรหาและแต่ง ตั้งกรรมการ
ที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง มีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายใน
การทางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้ า ที่ถื อ ว่ า เป็ น การประพฤติ มิ ช อบ จึ ง เป็ น การขั ด แย้ ง กัน ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน

- ๑๔ อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครั ฐให้และหรือได้รับที่ นอกเหนื อจากเงิน เดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สินค้ าบริ โภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัว อย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล
บัตรลดราคา สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
แนวทางการดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ การขั ด กั นระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
กรมแผนที่ทหาร
๑. แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๑.๑ การไม่อยู่ในสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเสีย
ตั้งแต่ต้น คือ การหลีกเลี่ยงสภาวการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นวิธีการรับมือ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด เช่น พันเอก ก ไม่พึงให้บริษัทของภรรยามาประมูลการก่อสร้างอาคารใน
กรมที่ตนกากับดูแลอยู่ หรือ พันเอก ก ไม่พึงรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาก
ภรรยาของ พันเอก ก ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประมูลการก่อสร้างในขณะที่ พันเอก ก เป็นคณะกรรมการใน
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒ ในกรณีที่มีผู้มีอานาจหน้าที่ไ ม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือไม่ทราบ หรือไม่ไ ด้ต ระหนักตั้ง แต่
เบื้องต้นว่าตนตกอยู่ในสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น ผู้มีอานาจ
หน้าที่ควรหยุดดาเนินการและไม่ร่วมพิจารณา วินิจฉัย หรือลงมติในประเด็นที่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น
ถ้าสามารถกระทาได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม เช่น กรม ก ได้แต่งตั้งให้ พันเอก ก เป็นกรรมการ
ดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เมื่อถึงเวลาพิจารณาคุณสมบัติของห้างหุ้นส่วน ข จากัด ซึ่งห้างหุ้นส่วนดังกล่าว
เป็นของภรรยา พันเอก ก ดังนั้น พันเอก ก พึงออกจากห้องประชุมไม่ร่วมพิจารณา วินิจฉัย และลงมติในการ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการจัดซื้อดังกล่าว และต้องไม่กระทาการใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแทรกแซงการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของกรรมการอื่นๆ
๑.๓ ในกรณีที่ผู้มีอานาจหน้าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมได้ (ผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้ง อาจอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือจาเป็นต้องใช้

- ๑๕ ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เช่น พันเอก ก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของกรม ก และไม่แน่ใจ
ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นควรดาเนินการอย่างไร หรือควรจะร่วมพิจารณาวินิจฉัยลงมติหรือไม่ อย่างไร ดังนั้นผู้มี
อานาจหน้าที่ควรต้องแจ้งประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีอานาจหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป หรือต่อสาธารณะเพื่อ
ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ (๕.๘ และ ๕.๙)๑๒
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรจะดาเนินการประการใดต่อไป
๑.๔ ในกรณีที่ต้องพิจารณา วินิจฉัย ลงมติในเรื่องที่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ให้พิจารณา วินิจฉัย
ลงมติไปโดยยึดหลักเหตุผล โปร่งใส เปิดเผย สามารถอธิบายได้และพร้อมตอบคาถามข้อสงสัยแก่สาธารณะ
๒. แนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตลอดจนการ
ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมแผนที่ ท หาร ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จึงวางแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๑๓
ตลอดจนการให้หรือรับของขวัญ๑๔ ของเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๑๕ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ๑๖ เนื่องจากการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตลอดจนการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นพฤติกรรมที่มี
แนวโน้มก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นแนวปฏิบัติสาหรับ
กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ในเรื่องดังกล่าว จึงมีการกาหนดรายละเอียดดังนี้
๑๒

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๕.๘ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายใต้กรอบของกฎหมาย
ข้อ ๕.๙ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๑๓
“การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่ า การรั บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจาก
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ทั้งนี้ “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
๑๔
“ของขวัญ ” หมายความว่า เงิ น ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ ให้ แ ก่กั นเพื่ ออัธ ยาศั ยไมตรี และให้ ห มายความรวมถึ ง เงิ น
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษที่มิใช่สิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับการหรื อความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ ายในการเดินทางหรื อ
ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน
ให้ในภายหลัง
๑๕
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ์ การับ ทรัพ ย์ สิ นหรือประโยชน์ อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑๘ - ๒๐) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๔๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๖
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง หน้า ๖ - ๑๑) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๑๖ ๒.๑ ห้ามมิให้กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกหรือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามที่กรมแผนที่ทหาร กาหนดไว้
๒.๒. กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังนี้
๒.๒.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่ง ให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
๒.๒.๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือ
มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้กาลังพลของกรมแผนที่ทหารผู้นั้น รายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บัง คับบัญ ชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ ที่จะอนุญาตให้กาลัง พลผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้น ไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้กาลังพลผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินให้กรมแผนที่ทหาร โดยทันที
๒.๔ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๒ ซึ่งกาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ได้รับมาแล้ว โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กาลังพลของกรมแผนที่ทหารผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้กาลังพล
ของกรมแผนที่ทหารผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ ผู้บั งคับบัญชามี คาสั่ งว่ าไม่ สมควรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ ดังกล่าว ก็ ให้ คืนทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้กาลังพลของกรมแผนที่ทหารผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของกรมแผนที่ทหารโดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถือว่ากาลังพลของกรมแผนที่ทหาร
ผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอน เพื่อดาเนินการในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

- ๑๗ ๒.๕ กาลังพลของกรมแผนที่ทหารจะให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา๑๗
หรือบุคคลในครอบครัว ๑๘ ของผู้บังคับบัญ ชานอกเหนือจากโดยธรรมจรรยาหรือกรณีปกติประเพณีนิยม ๑๙
ไม่ได้ ทั้งนี้กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร จะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อ
มอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ได้
๒.๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากกาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ซึ่ง เป็นผู้อยู่ในบัง คับบัญ ชาไม่ไ ด้ เว้นแต่เป็นการรับ
ของขวัญตามข้อ ๒.๕ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๗ กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในคอบครัวของตนรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลของกรมแผนที่ทหาร
ไม่ได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๘ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๘ กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญ
ที่ให้กั นตามปกติประเพณี นิยม และของขวัญ ทรั พย์สิ น หรือประโยชน์อื่ นใดนั้น มีราคาหรื อมูล ค่าไม่เกิ น
๓,๐๐๐ บาท
๒.๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของกาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ได้รับของขวัญแล้ว กาลังพล
ของกรมแผนที่ทหาร ทราบในภายหลังว่าการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยฝ่าฝืนตามที่
กรมแผนที่ทหารกาหนด ให้กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร ปฏิบัติตามข้อ ๒.๔
๒.๑๐ ในกรณีที่กาลังพลของกรมแผนที่ทหาร จงใจปฏิบัติเกี่ยวการให้ของขวัญหรือการรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยฝ่าฝืนตามที่กรมแผนที่ทหารกาหนด ให้ถือว่ากาลังพลของกรมแผนที่ทหาร
ผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยแก่ กาลังพล
ของกรมแผนที่ทหาร

๑๗ “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแลด้วย
๑๘ “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน
๑๙ ”ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการ
แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

- ๑๘ ๓. การตรวจสอบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
กรมแผนที่ ท หาร ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมให้สอดคล้องกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ สานักงาน (ป.ป.ท.) และกรมบัญชีกลางกาหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ เจ้าหน้าที่ (สานัก/กอง หรือเทียบเท่า) ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้า งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จั ดทาหนัง สื อรับรองการจัดการระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามแบบที่กรมแผนที่ทหารกาหนด และส่งให้ กรมส่งกาลังบารุงทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๒ กองบริการ ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้กับส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร
และตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร ก่อนนาเรียนเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๓.๓ นายทหารตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารหลังการดาเนินงานของส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร
ว่ามีการดาเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส และไม่ขัดต่อระเบียบ รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓.๔ กองกาลังพล ดาเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกรมแผนที่ทหาร (ตรวจ ๑๐ สายงาน)
ถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ว่ามีการดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบ และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
มีการดาเนินการที่ไม่เอื้อ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้ากรมแผนที่ทหาร
เพื่อกรุณาทราบต่อไป
การแจ้งขอร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อท่านพบเห็นพฤติกรรมการขัดกันระหว่างบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมภายในกรมแผนที่ทหาร
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ กองกาลังพล (แผนกปกครอง) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๓ ๔๙๑๔ (ตามสาย
บังคับบัญชา) หรือช่องทางอื่นตามที่กรมแผนที่ทหาร กาหนดไว้ (ระบุหลักฐานรายละเอียดของผู้ร้องให้ละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้น)
มาตรการป้องกันการรับสินบน
คาว่า “สินบน” จาก สานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้คาอธิบายดังนี้
คาว่า สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั่นกระทาการหรือ
ละเว้นไม่กระทาการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องตาม คาว่า สินบน ประกอบด้วยคาว่า สิน กับคาว่า บน สิน เป็น
คาไทย แปลว่า ทรัพย์ บน เป็นคาภาษาเขมร ว่า บ่น (อ่านว่า บ็อน) การขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วย โดยสัญญา
ว่าหากช่วยให้สาเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน สินบน จึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบน แต่เป็นการบน

- ๑๙ เพื่อให้ช่วยในการทุจริต การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติ
โครงการต่างๆ ทาให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง
มีก ารจ่ า ยเงิ น ที่ เ รี ย กว่ า เงิ น สิ น บนอี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ เงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ น าจั บ ผู้ ที่ ก ระท าผิ ด
กฎหมายภาษาไทยเรี ยกว่า สิน บนนาจับ เช่ น ผู้ที่ช่ว ยชี้เบาะแสให้ต ารวจจับผู้ ร้ายหรือผู้ต้ องหาว่ากระท า
ความผิดจะได้รับสินบนนาจับ
การให้และรับสินบนคืออะไร
สินบนคือการจูงใจหรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า
ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรือทางบุคคล
ตัวอย่าง การเสนอสินบน
ท่านเสนอบัตรเข้าชมกีฬานัดสาคัญให้กับลูกค้าที่อาจจะทาธุรกิจกับเรา แต่จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้านั้นตกลง
ทาธุรกิจกับเราเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการทาผิดกฎหมายทันทีที่ท่านเสนอเช่นนั้น เนื่องจากต้องการความได้เปรียบ
ทางการค้าและสั ญญา เราอาจจะถูกเหมารวมว่าได้ก ระทาความผิ ดนี้ด้วย เพราะการกระทานี้ทาให้เราได้
ข้อเสนอทางธุรกิจมา และนี่อาจจะเป็นความผิดของลูกค้าเราด้วยเช่นกัน หากตกลงรับข้อเสนอของท่าน
การรับสินบน
บริษัทคู่ค้าให้งานหลานชายของท่าน แต่ว่าแสดงออกชัดเจนว่า คาดหวังให้ท่านใช้อิทธิพลของท่านใน
องค์กรเพื่อให้เราทาธุรกิจกับพวกเขาต่อไป การเสนอในแบบดังกล่าวของบริษัทคู่ค้าเป็นความผิด และจะเป็น
ความผิดของท่านด้วย หากยอมรับข้อเสนอนั้น เพราะท่านจะได้ประโยชน์ส่วนตนด้วย
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ
ท่านจัดการให้ มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อเร่งกระบวนการทางานต่างๆ เช่น
การเลี้ยงรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน ความผิดจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาตินี้ เป็นความผิดทันทีที่
มีการเสนอว่าจะให้ เนื่องจากเป็นการกระทาเพื่อได้เปรียบทางธุรกิจ เราอาจถูกมองว่าได้ทาความผิดร่วมด้วย
มาตรการป้องกันการรับสินบน
๑. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัง คับโดยเคร่ง ครัด ให้
นายทหารตรวจสอบภายในของหน่วย ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากสงสัย
ว่ามีการเรียกหรือรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาใช้
มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและโดยเร็ว
๒. การสรรหาการเลือกบุคคล เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ดาเนินการด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๓. ให้ หน่ วยงานที่ มีห น้า ที่ บริ การแก่ ป ระชาชน ดาเนิน การตามอานาจหน้ า ที่ด้ วยความรวดเร็ ว
โปร่งใส และเป็นธรรม ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

- ๒๐ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เข้มงวดกวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้
มีช่องทางในการเรียกรับสินบน และต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรม
เรียกรับสินบนให้ดาเนินการทางวินัย และทางอาญา ต่อไป
๕. กองกาลังพล จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการรับ
สินบนของหน่วยงาน และบุคคล ภายในกรมแผนที่ทหาร และรวบรวมรายงานข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสการเรียก
หรือรับสินบนให้ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
๖. ให้ทุกส่วนของราชการ กรมแผนที่ทหาร ดาเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมการไม่เรียก
หรือรับสินบน

บรรณานุกรม
หนังสือประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม
๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑๘ – ๒๐, ๒๕๔๓
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 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 รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๓
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ ง ชาติ เรื่ องหลั กเกณฑ์ก ารรั บทรัพ ย์ สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of
interest) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

ภาคผนวก

ผนวก ก
กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้าราชการใน กรมแผนที่ทหาร (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
๑. ช่องทางร้องเรียนดังนี้
๑.๑ ตู้รับเรื่องร้องเรียน ผท.ทหาร
๑.๒ หนังสือร้องเรียน
๑.๓ กกพ.บก.ผท.ทหาร (หนังสือจากส่วนราชการ)
๒. กกพ.บก.ผท.ทหาร รวบรวมข้อมูล
นาเรียน จก.ผท.ทหาร
๓. จก.ผท.ทหาร.พิจารณาสั่งการให้ กกพ.บก.ผท.ทหาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ภายใน ๑๐-๙๐วัน

๔. คณะกรรมการดาเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
๕. นาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบสืบสวน
นาเรียน จก.ผท.ทหาร

๖. จก.ผท.ทหาร. พิจารณาสั่งการ
๗. แจ้งผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผนวก ข
แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ของกรมแผนที่ทหาร
เลขที่............................................
วันที่.............................................................................................
ชื่อ-สกุล(ผู้รับบริการ) ............................................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..................................................................................................................................
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่.............. หมู่...............ตรอก/ซอย..................ถนน.........................................
แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ...........................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................โทรสาร....................................................
E-mail address…………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อ/ให้แจ้งผล
ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................
แขวง/ตาบล............................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................
โทรสาร........................................ E-mail address .............................................................................................
รายละเอียดเป็น

ข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

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

ผนวก ค
หนังสือรับรอง
เลขที่รับ..............................................
วันที่....................................................................
ข้าพเจ้า (ยศ ชื่อสกุล)......................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................
ในฐาน...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พร้อมด้วย……………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………......
(ให้ระบุรายละเอียด เช่น คณะกรรมการการตรวจสอบรับวัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ พร้อมชื่อโครงการ
หรือกิจกรรม เป็นต้น)
ขอให้คารับรองต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ทากิจกรรม/กิจการ หรือรายการใดๆที่เกี่ยว
โยงกัน ที่อาจก่อหรือเกิดผลกระทบต่อความเชื่อถือ ความเป็นกลาง การตัดสินใจ รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดการมี
ส่วนได้ส่วนเสียการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ลงชื่อ........................................ผู้ให้คารับรอง

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้คารับรอง

(.......................................)

(.............................................)

ตาแหน่ง.....................................

ตาแหน่ง.......................................

ลงชื่อ................................................ผู้ให้คารับรอง
(................................................)

ลงชื่อ.................................ผู้รับหนังสือรับรอง
(..........................................)
ตาแหน่ง................................
หมายเหตุ : ผู้รับรองหนังสือได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน
ผู้รับรอง ได้แก่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

