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 กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติเป็นวำระแห่งชำติท่ีทกุหน่วยงำน 
ภำครัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนกลไกกำรด�ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
และตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว ต้องม ี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้เป็นไปตำมยทุธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ ได้ตระหนักถงึควำมส�ำคัญในกำรป้องกนั 
มิให้เกิดปัญหำกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนภำครัฐ จึงมุ่งเน้นกำรสร้ำง 
จิตส�ำนึกและกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับ 
บุคลำกรภำยในส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
 คูม่อืกำรป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคง 
แห่งชำติเป็นแนวทำงหน่ึงในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกร 
ภำยในส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสอดคล้องกับ 
นโยบำยรฐับำลในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ในภำครัฐ
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บทน�า

 กำรทุจริต คือ กำรใช้อ�ำนำจอิทธิพลในต�ำแหน่งหน้ำท่ีที่ตนเอง 
มีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองญำติพี่น้องหรือพวกพ้อง กำรทุจริต 
เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรและ 
ประเทศชำติ ในภำครำชกำร กำรทจุรติต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรเป็นกำร 
ใช้อ�ำนำจในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัเพือ่ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรอืบคุคลใด 
บุคคลหน่ึงหรือกลุม่ใดกลุม่หน่ึง เช่น กำรทจุรติในกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง มักจะ 
พบในกำร “ฮั้วประมูล” ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน หรือกำรทุจริตในกำร 
สัมปทำนผูกขำดกำรทุจริตโดยกำรท�ำลำยระบบกำรตรวจสอบอ�ำนำจ 
ของรัฐเป็นกำรด�ำเนินกำรให้บุคคลท่ีมีสำยสัมพันธ์กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ในภำครัฐใช้อ�ำนำจและอิทธิพลในต�ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน ์
โดยมิชอบ
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ทุกภำคส่วนจึงต้องให้ควำมตระหนัก 
ต่อปัญหำกำรทุจรติท่ีส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ รวมถงึต้องเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไก ในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต รัฐบำลจึงได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำง 
ในกำรขับเคลื่อนกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีกำร 
บูรณำกำร ควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนตำมกรอบ 
ยุทธศำสตร์ชำติฯ ดงักล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ หน่วยงำนของรฐั 
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จึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำรและกำรท�ำงำน 
ร่วมกันของเครอืข่ำยทกุภำคส่วนภำยในประเทศ เพือ่เป็นกลไกและเครือ่งมือ 
ในกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ท้ังกำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย 
กฎระเบยีบ ข้อบังคับกำรเสรมิสร้ำงบคุลำกรท่ีมีองค์ควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญ 
ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรพัฒนำระบบกลไก 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกส่วนรำชกำร
 ขณะนี้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ได้ด�ำเนินกำรถึงระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งได้มีกำรก�ำหนด 
ให้มกีำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครฐั เพือ่เป็นมำตรกำรเชงิบวกด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
โดยประยุกต์แนวคดิจำกกำรประเมินคุณธรรมกำรด�ำเนนิงำน ของหน่วยงำน 
ภำครัฐขององค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งสำธำรณรัฐ 
เกำหล ี และบรูณำกำรร่วมกบัดัชนวีดัควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั 
ของส�ำนักงำน ป.ป.ช. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐดังกล่ำวก�ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ต้องจดัอบรมให้ควำมรูแ้ละมีกำรจัดท�ำคู่มือกำรป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำนได้ศึกษำและน�ำไปเป็นแนวทำงในกำร 
ป้องกันมิให้เกิด ผลประโยชน์ทบัซ้อนในกำรปฏบัิติงำน ท้ังน้ี ผลกำรประเมิน 
คุณธรรมฯ ดังกล่ำวจะถูกใช้เป็นผลคะแนนตัวชี้วัดมิติภำยในตัวชี้วัดที่ ๘ 
น�้ำหนักร้อยละ ๕ ตำมกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ



คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

 ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน

 นิยำมศัพท์และแนวคิดส�ำคัญ

 แนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่

๑
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บทที่๑
นิยามและแนวคิดส�าคัญ

๑.๑	 ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน

 ค�ำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้ค�ำภำษำไทยไว้หลำยค�ำ เช่น 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 “ผลประโยชน์ขัดกัน”	 “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	
หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค�ำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นกำรกระท�ำท่ีขัดต่อหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมและหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เป็นกรณีที ่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ�ำนำจ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรปูแบบไม่จ�ำกดัอยูใ่นรปูแบบ 
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะ ดังนี้
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 ๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่เพื่อตนเอง
 ๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรบัสนิบนหรอืรบัของขวญัเพือ่ประโยชน์ 
ตนเอง
 ๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกรับผลตอบแทนโดยใช้ต�ำแหน่งหน้ำที ่
จนส่งผลให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม
 ๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ๕. ใช้ข้อมูลลบัของทำงรำชกำร เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อบคุคลอืน่ เช่น 
เปิดเผย คุณลักษณะเฉพำะ (Specification) ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
หน่วยงำน
 ๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทท�ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำน 
ที่ตนเองท�ำงำนอยู่
 ๗. ท�ำกิจกำรหลังจำกพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำท่ีด้วยกำรแสวงหำ 
ผลประโยชน์หน่วยงำนเดิมที่เคยปฏิบัติหน้ำที่

๑.๒	 นิยามศัพท์และแนวคิดส�าคัญ

 ๑.๒.๑ ผลประโยชน์ส่วนตน “ผลประโยชน์” คอืส่ิงใด ๆ ทีม่ผีลต่อ 
บุคคล/กลุม่ ท้ังทำงบวกหรอืทำงลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลมุ 
เพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรปฏิบัติงำนหรือธุรกิจของเจ้ำหน้ำที่แต่รวมถึง 
คนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

 ๑.๒.๒ ผลประโยชน์ส่วนรวม คอื ผลประโยชน์ของบคุคลในสังคม 
เดียวกันและเป็นเจ้ำของร่วมกัน
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 ๑.๒.๓ หน้ำที่สำธำรณะ หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท�ำงำนให้ภำครัฐ 
คือ ให้ควำมส�ำคัญอนัดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ บคุคลเหล่ำน้ีไม่จ�ำกดั 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยัง 
รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ท�ำงำนให้ภำครัฐด้วย

 ๑.๒.๔ หน้ำท่ีทบัซ้อน หรอืผลประโยชน์เบียดซ้อนกนัมี ๒ ประเภท
  ประเภทแรก เกดิจำกกำรทีเ่จ้ำหน้ำท่ีมีบทบำทหน้ำทีม่ำกกว่ำ 
หนึ่งบทบำท ปัญหำจะเกิดขึ้น เม่ือไม่สำมำรถแยกแยะบทบำทหน้ำท่ี 
ท้ังสองออกจำกกันได้อำจท�ำให้กำรท�ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ คนส่วนใหญ่ 
มักไม่กังวลต่อปัญหำน้ีเพรำะดูเหมือนไม่มีเรือ่งผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำ 
เกี่ยวข้อง
  ประเภททีส่อง เกดิจำกกำรทีเ่จ้ำหน้ำทีมี่บทบำทหน้ำท่ีมำกกว่ำ 
หนึ่งบทบำท และกำรท�ำบทบำทหน้ำท่ีในหน่วยงำนหน่ึงน้ัน ท�ำให้ได ้
ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน�ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท�ำบทบำท 
หน้ำที่ให้แก่อีกหน่วยงำนหนึ่งได้
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๑.๓	 แนวคิดส�าคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงมีควำมทับซ้อนระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็น 
ว่ำมี แต่จริง ๆ  อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทน้ี 
อย่ำงขำดประสิทธิภำพก็อำจน�ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำกำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิข้ึนจรงิ ในประเด็นน้ีแสดงให้เหน็ว่ำเจ้ำหน้ำที ่
ไม่เพยีงแต่จะต้องประพฤติตนอย่ำงมจีรยิธรรมเท่ำน้ัน แต่ต้องท�ำให้คนอืน่ ๆ  
รับรู้ และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
 - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มี 
ในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต

เราเป็นคนของหลวง
ใช้ของหลวง

ผิดด้วยเหรอ???



 หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน

 แนวทำงกำรจัดกำรเพื่อป้องกันและ
 แก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

บทที่

๒
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หลักการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบรหิำรภำครฐั 
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ 
ทีร่นุแรงขึน้และยงัสะท้อนปัญหำกำรขำดหลกัธรรมำภบิำลและเป็นอปุสรรค 
ต่อกำรพัฒนำประเทศ

๒.๑ หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

 ๒.๑.๑ ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ กำรท�ำเพือ่ผลประโยชน์ของ 
สำธำรณะเป็นหน้ำทีห่ลกัส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรตัดสนิใจและให้ค�ำแนะน�ำ 
ภำยใต้กรอบของกฎหมำยและนโยบำย เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องท�ำงำนในขอบเขต 
หน้ำที่ พิจำรณำควำมถูกผิด อย่ำงเป็นกลำง และไม่มีอคติล�ำเอียง

 ๒.๑.๒ สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด กำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิ กำรเปิดเผย 
ข้อมูลและกำรบริหำรจดักำรท่ีโปร่งใส ซ่ึงถอืเป็นข้ันตอนแรกของกำรจดักำร 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบักำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผย 
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย

บทที่

๒
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 ๒.๑.๓ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อม 

เชิงนโยบำยและสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ ซึ่งต้องอำศัย 

วิธีกำรดังนี้

  - ให้ข้อแนะน�ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริม 

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ ์

ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน

  - ป้องกนัไม่ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ี 

เปิดเผยรั่วไหล เพื่อมิให้มีผู้น�ำไปใช้ในทำงที่ผิด

  - ให้เจ้ำหน้ำท่ีมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำและปรบัปรงุนโยบำย 

และกระบวนกำรจดักำรผลประโยชน์ทบัซ้อนเพือ่ให้รูสึ้กเป็นเจ้ำของและ 

ปฏิบัติตำม

  - ด�ำเนินกำรจัดกำรและลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีผู้กระท�ำควำมผิด 

ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนขององค์กร

๒.๒ แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน

 ๒.๒.๑ กรอบกำรท�ำงำน เป็นวิธีกำรกว้ำง ๆ  ไม่จ�ำกัดอยูก่บัรำยละเอยีด 

ข้อกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง สำมำรถน�ำไปพฒันำเป็นรปูแบบกำรจดักำรตำมบรบิท 

ขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๕ ข้ันตอนส�ำหรบักำรพฒันำและกำรปฏบิติั 

ตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
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  ๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงทีมั่กเกิดขึน้ 

ในองค์กร

  ๒) พฒันำนโยบำยท่ีเหมำะสมรวมถงึกลยทุธ์กำรจดักำรและ 

แก้ไขปัญหำ

  ๓) ให้ควำมรูแ้ก่เจ้ำหน้ำท่ีและผูบ้รหิำรระดับต่ำง ๆ  รวมถงึ 

เผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำร

  ๔) ด�ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง

  ๕) สือ่สำรให้ผูมี้ส่วนได้เสยี ผูร้บับรกิำร ผูส้นับสนนุองค์กร 

และชุมชนรับทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน

 ๒.๒.๒ รำยละเอียดแต่ละขั้นตอน

  ๑) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

   - ขั้นตอนแรก ได้แก่ กำรระบุว่ำในกำรท�ำงำนของ 

หน่วยงำนมีจุดใดบ้ำงที่ เส่ียงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง

   - เป้ำหมำยส�ำคัญ คือ องค์กรต้องรูว่้ำอะไรคอืผลประโยชน์ 

ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท�ำขึ้นได้

   - กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนส�ำคัญ เพรำะท�ำ 

ให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมท�ำให้เจำ้หน้ำท่ีรู้สึกเป็นเจ้ำของและร่วมมือ 

กับนโยบำย
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   - ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ 

ทำงกำรเงินเศรษฐกิจ (เช่น หนี้สินธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ควำมสัมพันธ ์

ส่วนตัว (ครอบครัว ชมุชน ชำติพนัธ์ุ ศำสนำ ฯลฯ) ควำมสัมพนัธ์กบัองค์กร 

(เอน็จีโอ สหภำพกำรค้ำ พรรคกำรเมือง ฯลฯ) กำรท�ำงำนเสรมิ ควำมเป็นอร/ิ 

กำรแข่งขันกับคนอื่น
   - ตัวอย่ำงของจุดเส่ียง เช่น กำรปฏสัิมพนัธ์กบัภำคเอกชน 
กำรท�ำสัญญำจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุณภำพมำตรฐำน 
ของกำรท�ำงำนหรืออปุกรณ์ในภำคธุรกจิ กำรออกใบอนุญำต กำรให้บรกิำร 
ที่มีอุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน

  ๒) พฒันำกลยทุธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม องค์ประกอบ 
ประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนคือ ควำมตระหนัก 
ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
   - รูไ้ด้ว่ำเม่ือใดมีผลประโยชน์ทบัซ้อนเกดิข้ึนและเกดิข้ึน 
ในแบบใด
   - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบนัทึกกลยทุธ์ต่ำง ๆ  
ที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร
   - ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้
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  ๓) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง

   - เพือ่ให้กำรจดักำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ 

ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเอกชน 

ที่มำท�ำสัญญำ อำสำสมัครหัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร 

กำรให้ควำมรู้จะเริ่มต้ังแต่กำรปฐมนิเทศและมีอย่ำงต่อเน่ืองในระหว่ำง 

ท�ำงำน เจ้ำหน้ำทีท่กุคนควรเข้ำถงึนโยบำยและข้อมูลทีจ่ะช่วยให้สำมำรถ 

ระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผูบ้รหิำรเองกต้็องรูว้ธีิจดักำร 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

   - ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้ คือ สร้ำงควำมเข้ำใจ 

ว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อย 

ในองค์กรรวมถึงควำมแตกต่ำงของควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ 

ตำมนโยบำยของผูม้ตี�ำแหน่งหน้ำทีต่่ำงกัน เช่น กำรติดต่อ กำรร่วมท�ำงำน 

กับภำคเอกชนกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับภำคเอกชน เป็นต้น

   - นอกจำกกำรให้ควำมรูแ้ล้ว ควำมต่ืนตัวและเอำใจใส่ 

ของผูบ้ริหำรจะช่วยในกำรแสวงหำจดุเส่ียงและพฒันำวธีิกำรป้องกนัปัญหำ 

ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

  ๔) ด�ำเนนิกำรเป็นแบบอย่ำงกำรจดักำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

ที่มีประสิทธิภำพ จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ท่ีอยู ่ในต�ำแหน่ง 

ระดับบริหำรซ่ึงต้องแสดงภำวะผู้น�ำ เน่ืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีมักจะค�ำนึงถึง 

สิ่งที่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ
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	 	 ผู้บริหารควรจะต้อง

  - พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

  - ชั่งน�้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล 

และประโยชน์สำธำรณะและพิจำรณำว่ำอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด

  - พจิำรณำปัจจัยอืน่ ๆ  รวมถงึระดับและลกัษณะของต�ำแหน่ง 

หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซ้อน

  ๕) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย

   - ประเด็นส�ำคัญ คือ ภำพลกัษณ์ขององค์กรในกำรรบัรู ้

ของผูมี้ส่วนได้เสีย เน่ืองจำกไม่ว่ำจะสำมำรถจดักำรกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 

ได้ดีเพียงใด แต่ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ในสิ่งที่ตรงกันข้ำมก็อำจเกิดผลเสีย 

ได้เช่นกัน

   - กำรท�ำงำนกบัองค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอน็จีโอหรอื 

ภำคธุรกิจ จะต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนและพัฒนำ 

วิธีกำรป้องกัน

   วธีิด�ำเนนิกำรดังกล่ำวจะท�ำให้ได้รบัผลกำรด�ำเนินกำร 

ท่ีสอดคล้องกับควำมคำดหวังของสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำก 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ทัง้น้ีในกำรร่วมกันจดักำรผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูมี้ส่วน 

ได้เสียน้ี องค์กรภำครัฐต้องด�ำเนินกำรทุกข้ันตอนอย่ำงโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้
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  ๖) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย
   - ระบบจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องได้รับ 
กำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรท�ำงำน 
ที่มีกำรพัฒนำไปตำมระยะเวลำ นอกจำกนี้ยังควรมีกำรเรียนรู้จำกองค์กร 
อืน่ ๆ  เพือ่เป็นกำรส่ือสำรว่ำองค์กรมคีวำมมุ่งม่ันในกำรจดักำรผลประโยชน์ 
ทับซ้อน โดยอำจพัฒนำระบบสนับสนุน เพื่อช่วยพัฒนำทักษะและ 
กำรให้ค�ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
กำรประพฤติมิชอบ และกำรบริหำรที่บกพร่อง/อคติของภำครัฐ เป็น 
รำกฐำนของควำมถูกต้องเป็นธรรม (Integrity) และกำรยึดมั่นยืนหยัด 
ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารควรจะตอ้ง  

 - พิจารณาว่ามีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์

ทบัซอ้นหรือไม่   

 - ชัง่นํ้ าหนกัประโยชน์ขององคก์ร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์

สาธารณะและพิจารณาวา่อะไรคือวธีิท่ีดีท่ีสุด 

 - พิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ รวมถึงระดบัและลกัษณะของตาํแหน่งหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  

 

 ๕) ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- ประเด็นสําคญัคือ ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เน่ืองจากไม่วา่ จะสามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนไดดี้เพียงใด แต่ถา้ผูมี้

ส่วนไดเ้สียรับรู้ในส่ิงท่ีตรงกนัขา้มก็อาจเกิดผลเสียไดเ้ช่นกนั 

- การทาํงานกบัองคก์รภายนอกไม่วา่เป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ จะตอ้ง

ระบุจุดเส่ียงของผลประโยชน์ทบัซอ้นก่อนและพฒันาวธีิการป้องกนั  

วิธีดาํเนินการดงักล่าวจะทาํให้ไดรั้บผลการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบั

ความคาดหวงั ของสาธารณะและไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้ งน้ีในการ

ร่วมกนัจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกบั ผูมี้ส่วนไดเ้สียน้ี องคก์รภาครัฐตอ้งดาํเนินการทุก

ขั้นตอนอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

  

 
๑๒ 

 ๖) การบงัคบัใชแ้ละทบทวนนโยบาย 

  - ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องได้รับการทบทวนอย่าง

สมํ่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานท่ีมีการพัฒนาไปตามระยะเวลา 

นอกจากน้ียงัควรมีการเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาจพฒันาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วย

พฒันาทกัษะและการใหค้าํปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีการเปิดเผยและรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบั

การประพฤติมิชอบ และการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความ

ถูกตอ้งเป็นธรรม (integrity) และ การยดึมัน่ ยนืหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

  

 

๑๓ 

ไปธุระส่วนตัว





 องค์ประกอบของกฎหมำย

 กำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย

 ข้อห้ำมส�ำหรับคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี)

 แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ำฝืนบทบัญญัติ
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
 และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๑๐๐

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

บทที่

๓
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แนวทางการปฏิบัติหน้าที่	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.	ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐

๓.๑ องค์ประกอบของกฎหมาย

 ห้ำมด�ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญติัประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด�ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้

บทที่

๓



24

 (๑) เป็นคูสั่ญญำหรอืมีส่วนได้เสยีในสญัญำท่ีท�ำกบัหน่วยงำนของรฐั 

ท่ีเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัผูน้ั้นปฏิบัติหน้ำทีใ่นฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัซ่ึงมีอ�ำนำจ 

ก�ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี

 (๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้ำเป็น 

คูสั่ญญำกบัหน่วยงำนของรฐัซ่ึงเจ้ำหน้ำทีผู่น้ัน้ปฏิบติัหน้ำทีใ่นฐำนะทีเ่ป็น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอ�ำนำจ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ

 (๓) กำรรบัสัมปทำน หรอืคงถอืไว้ซ่ึงสัมปทำนจำกรฐั หน่วยรำชกำร 

หน่วยงำนของรัฐวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนท้องถิน่ หรอืเข้ำเป็นคู่สญัญำ 

กบัหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

อนัมลัีกษณะเป็นกำรผกูขำดตัดตอน ทัง้นี ้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม 

หรอืเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในห้ำงหุน้ส่วน หรอืบรษิทัทีร่บัสัมปทำน 

หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

 (๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน 

พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกจิของเอกชนซ่ึงอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบั ดูแล ควบคุม 

หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู ้นั้นสังกัดอยู่ หรือ 

ได้ปฏบัิติหน้ำทีใ่นฐำนะเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมำย ซึง่โดยสภำพของผลประโยชน์ 

ของธุรกิจของเอกชนน้ันอำจจะมีกำรขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำร 

หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น
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๓.๒ การกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 ๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถงึ กำรทีเ่จ้ำหน้ำท่ีของรฐัในต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ี

รฐัมนตรี ผูบ้รหิำรส่วนท้องถิน่ ได้เข้ำมำท�ำสัญญำกับหน่วยงำนรฐั มีฐำนะ 

เป็นคูสั่ญญำกบัหน่วยงำนของรฐั อนัเป็นสญัญำทีจ่ะต้องด�ำเนินกำรจดัซ้ือ 

จัดจ้ำง

 ๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ในต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิำรส่วนท้องถิน่ จะต้องมีเจตนำ 

ประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น 

โดยกำรใช้อ�ำนำจหน้ำท่ีเข้ำไปยุ ่งเกี่ยวกับสัญญำน้ันหรือกำรเข้ำไป 

ด�ำเนินกิจกำรใด ๆ  เพือ่เป็นกำรป้องกนัในกรณท่ีีตนอำจจะต้องเสียประโยชน์ 

หรือได้รับควำมเสียหำย

 ๓) กำรเป็นหุน้ส่วนในห้ำงหุน้ส่วน หมำยถงึ กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องรฐั 

ในต�ำแหน่งท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนดได้ร่วมกนัลงทุนในห้ำงหุน้ส่วน 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ จดทะเบียน หรอืห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั เป็นต้น และได้เข้ำมำ 

เป็นคูสั่ญญำกบัหน่วยงำนของรฐั โดยปฏบัิติหน้ำทีใ่นฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที ่

ของรัฐเจตนำที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

 ๔) กำรถอืหุน้ในบรษัิท หมำยถงึ กำรท่ีเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในต�ำแหน่ง 

นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำไปลงทุนโดยมีหุ้น 

ในบรษัิท ตำมทะเบียนผูถ้อืหุน้และบรษัิททีมี่เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัมีหุน้อยูน้ั่น 

ได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต�ำแหน่ง 

มีอ�ำนำจ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
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 ๕) รับสัมปทำน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทำน หรือเข้ำไปเป็นคู่สัญญำ 

อนัมีลักษณะเป็นกำรผกูขำดเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ หรอืในห้ำงหุน้ส่วน 

หรือบริษัท ที่รับสัมปทำน

  สัญญำสัมปทำน หมำยถึง สัญญำที่เอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐ 

ให้ด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ  แทน ดังต่อไปนี้

   - สัญญำที่รัฐอนุญำตให้เอกชนจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ

   - สัญญำที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ

   - สัญญำที่รัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกร 

ธรรมชำติ

  กำรรับสัมปทำนจำกรฐั หมำยถงึ กำรท่ีเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัในต�ำแหน่ง 

เข้ำเป็นคูสั่ญญำกบัรฐั และท�ำสญัญำรบัสัมปทำนในสถำนะเอกชน อนัมีลกัษณะ 

เป็นกำรผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

 ๖) เป็นกรรมกำร ทีป่รกึษำในธุรกจิเอกชน หมำยถงึ เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 

ในต�ำแหน่งเข้ำไปมีส่วนได้เสยีในฐำนะเป็นกรรมกำรหรอืท่ีปรกึษำในธุรกจิ 

เอกชน
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 ๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ในต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ท�ำกำรเป็น 

ตัวแทน กบัตัวกำรทีเ่ป็นเอกชนในธุรกจิเอกชนอนัเป็นหน้ำท่ีของตัวแทน 

ในธุรกิจเอกชน

 ๘) ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน หมำยถึง กำรที ่

เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐในต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิำรส่วนท้องถิน่ 

ได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน

๓.๓ ข้อห้ามส�าหรบัคูส่มรส	 (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัท่ีต้องห้ำม 

ด�ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำรขัดกนั ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 

ส่วนรวม

 พระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจริต ได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด�ำเนินกิจกำรใด ๆ  ท่ีเป็น 

กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

บทบัญญัติดังกล่ำว ยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ภริยำ 

หรือสำมี) ด้วยโดยมีข้อห้ำม ดังต่อไปนี้
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 ๑) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคู่สัญญำ 

หมำยถึง กำรห้ำมคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต�ำแหน่งเข้ำมำเป็น 

คูสั่ญญำโดยตรงกับหน่วยงำน ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผูน้ั้นปฏบิติัหน้ำท่ี ในฐำนะ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ�ำนำจ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ

 ๒) ห้ำมคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง 

กำรท่ีคูส่มรสของเจ้ำหน้ำทีใ่นต�ำแหน่งได้อำศัยอ�ำนำจหน้ำท่ีโดยมีเจตนำ 

หรอืควำมประสงค์ทีจ่ะให้ตนได้รบัประโยชน์ หรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบคุคล 

อืน่ ๆ  โดยกำรใช้อ�ำนำจหน้ำท่ีของ คู่สมรสไปด�ำเนนิกจิกำรใด ๆ  ในสัญญำ

 ๓) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นหุ้นส่วนใน

ห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐได้ลงทุนในห้ำงหุ้น

ส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดและได้เข้ำ

มำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ

 ๔) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต�ำแหน่ง

นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง 

กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปลงทุนโดยกำรมีหุ้นในบริษัท

ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำ

เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ

STOP
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 ๕) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับสัมปทำน 

หรอืคงถอืไว้ซ่ึงสัมปทำน หรอืเข้ำเป็นคู่สญัญำอนัมีลกัษณะเป็นกำรผกูขำด 

ตัดตอน หรอืเป็นหุน้ส่วนทีถ่อืหุน้ในห้ำงหุน้ส่วน หรอืบรษิทัทีไ่ด้รบัสมัปทำน 

หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว

 ๖) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในต�ำแหน่ง 

นำยกรัฐมนตรี รฐัมนตร ีผูบ้รหิำรส่วนท้องถิน่เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะ 

ต่ำง ๆ  เป็นกรรมกำร เป็นท่ีปรกึษำ ตัวแทน พนักงำนหรอืลกูจ้ำงในธุรกจิเอกชน 

ซ่ึงอยูภ่ำยใต้ กำรก�ำกบัดูแล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของหน่วยงำนของรฐั 

ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ผูน้ัน้สังกดัอยู ่หรอืปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ี 

ของรัฐ ซ่ึงโดยสภำพผลของธุรกิจเอกชนน้ันอำจขัดแย้งกับประโยชน ์

ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
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๓.๔ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ	มาตรา	๑๐๐

 ๑) กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ต�ำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 
ว่ำได้มีกำรด�ำเนินกจิกำรใด ๆ  บ้ำงในขณะทีต่นเองได้อยูใ่นสถำนะของเอกชน 
ท่ีได้ท�ำธุรกจิหรอืท�ำกำรค้ำไว้กับรฐัโดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคูสั่ญญำ 
กับรัฐกำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น 
หรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรในหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนต่ำง ๆ ว่ำมีหรือไม ่
และจะต้องส�ำรวจกิจกำรต่ำง ๆ ของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษำกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบก่อนเข้ำสู่ต�ำแหน่งว่ำจะต้องด�ำเนินกำรต่ำง ๆ   
เกี่ยวกับกิจกำรธุรกิจนั้นนั้นอย่ำงไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย

 ๒) กำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือกำรด�ำรงต�ำแหน่งในระหว่ำงท่ีเป็น 
เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั ในต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิำรส่วนท้องถิน่ 
ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่ด�ำเนินกิจกำรใด ๆ  ท่ีเป็น 
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรท�ำควำมเข้ำใจกับคู่สมรส 
หำกไม่สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจกบัคู่สมรสในหลกักำรของกฎหมำยได้แล้ว 
หรอืเกดิกำรเข้ำใจทีไ่ม่ถกูต้องอำจจะเป็นกำรด�ำเนินกำรทีเ่ป็นกำรต้องห้ำม 
ตำมกฎหมำยกล่ำวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท�ำกำรที่กฎหมำยบัญญัติ 
ว่ำเป็นควำมผดิแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกบักำรด�ำเนินกำรของคู่สมรสท�ำให้คูส่มรส 
ด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยห้ำมไว้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง 
ได้รบัโทษทำงอำญำท่ีเกิดจำกกำรกระท�ำของคู่สมรส โดยจะต้องถกูระวำง 
โทษจ�ำคุก ปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
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 ๓) กำรด�ำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกต�ำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็น 

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐยังไม่ถึงสองปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติ 

ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัมิให้ด�ำเนินกจิกำรทีเ่ป็นกำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมด�ำเนินกำรนั้นต่อไปอีก 

เป็นเวลำสองปีนับแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจำกต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ 

ของรัฐในต�ำแหน่งนั้น ๆ  แล้วกำรห้ำมในส่วนนี้ได้ห้ำมกำรด�ำเนินกิจกำร 

ของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้ด้วย





  รูปแบบกำรด�ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

 แนวทำงกำรป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติ
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
 และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๑๐๓

 กำรแสดงรำยกำรบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

บทที่

๔
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การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑	 รูปแบบการด�าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

	 วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง ตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระท�ำได้ ๖ วิธี ดังนี้คือ
	 ๔.๑.๑	 วิธีตกลงราคา	ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำ 
ไม่เกิน จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
	 	 **	 กรณฉีกุเฉนิเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
แลÑไม่อาจด�าเนินการตามขÐéนตอนจÐดซ้ือจÐดจ้างตกลงราคาปกติได้ทÐนให ้
เจ้าหน้าที่พÐสดุหรือเจ้าหน้าท่ีผู ้รÐบผิดชอบในการปฏิบÐติราชการนÐ éน 
ด�าเนินการไปก่อน	แลÑรบีรายงานขอความเหน็ชอบต่อหÐวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ	แลÑให้ถอืว่ารายงานฯ	ดÐงกล่าวเป็นหลÐกฐานการตรวจรÐบ 
โดยอนุโลม

บทที่

๔
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 ๔.๑.๒ วธิสีอบราคา	ได้แก่ กำรซือ้หรอืกำรจ้ำงครัง้หน่ึงซ่ึงมีรำคำเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท
  ** วิธีตกลงราคาแลÑวิธีสอบราคา	 ถ้าผู้สÐèงซื้อหรือผู้สÐèงจ้าง 
เหน็สมควรจÑสÐèงให้กรÑท�าโดยวธีิทีก่�าหนดไว้ส�าหรÐบวงเงินท่ีสูงกว่าก็ได้
   กำรแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้ำงโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 
ในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต�่ำกว่ำท่ีก�ำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อ 
ให้อ�ำนำจสั่งซ้ือส่ังจ้ำงเปลี่ยนไป จะกระท�ำมิได้ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง 
ซ่ึงด�ำเนินกำรด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้ำงจะส่ังให ้
กระท�ำตำมวงเงินที่สัญญำเงินกู้ หรือสัญญำเงินช่วยเหลือก�ำหนดก็ได้
 ๔.๑.๓	 วธีิประกวดราคา	ได้แก่ กำรซือ้หรอืกำรจ้ำงครัง้หนึง่ซ่ึงมีรำคำ 
เกินกว่ำ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท
 ๔.๑.๔	 วิธีพิเศษ	 ส่วนรำชกำรจะด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้เฉพำะ 
กรณี ดังต่อไปนี้
  ๑) กำรจัดซื้อวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บำทให้กระท�ำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
   (๑) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด โดยส่วนรำชกำรตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ หน่วยงำนอืน่ซ่ึงมีกฎหมำย 
บัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
   (๒) เป็นพสัดุท่ีต้องซ้ือเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะเสยีหำย 
แก่รำชกำร
   (๓) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในรำชกำรลับ
   (๔) เป็นพสัดุทีมี่ควำมต้องกำรใช้เพิม่ข้ึนในสถำนกำรณ์ 
ท่ีจ�ำเป็น หรือเร่งด่วนหรอืเพือ่ประโยชน์ของส่วนรำชกำร และจ�ำเป็นต้อง 
ซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
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   (๕) เป็นพัสดุท่ีจ�ำเป็นต้องซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
หรือด�ำเนินกำรโดยผ่ำนองค์กำรระหว่ำงประเทศ
   (๖) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของกำรใช้งำน หรอืมีข้อจ�ำกดั 
ทำงเทคนิคท่ีจ�ำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง 
อะไหล่ รถประจ�ำต�ำแหน่ง หรอืยำรกัษำโรคทีไ่ม่ต้องจดัซ้ือตำมชือ่สำมัญ 
ในบัญชียำหลักแห่งชำติตำมระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๖๐
   (๗) เป็นพัสดุท่ีเป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงซ่ึงจ�ำเป็น 
ต้องซื้อเฉพำะแห่ง
   (๘) เป็นพัสดุที่ได้ด�ำเนินกำรซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได ้
ผลดี
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  ๒) กำรจดัจ้ำงวธีิพเิศษ ได้แก่ กำรจ้ำงครัง้หน่ึงซ่ึงมรีำคำเกนิ 
๑๐๐,๐๐๐ บำทให้กระท�ำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
   (๑) เป็นงำนที่ต้องจ้ำงช่ำงผู ้มีฝีมือโดยเฉพำะ หรือ 
ผู้มีควำมช�ำนำญเป็นพิเศษ
   (๒) เป็นงำนจ้ำงซ่อมพัสดุที่จ�ำเป็นต้องถอดตรวจ 
ให้ทรำบควำมช�ำรุดเสียหำยก่อน จึงจะประมำณค่ำซ่อมได้ เช่น งำนจ้ำง 
ซ่อมเครือ่งจกัร เครือ่งมือกล เครือ่งยนต์ เครือ่งไฟฟ้ำ หรอืเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์ 
เป็นต้น
   (๓) เป็นงำนที่ต้องกระท�ำโดยเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะ 
เสียหำยแก่รำชกำร
   (๔) เป็นงำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของทำงรำชกำร
   (๕) เป็นงำนท่ีจ�ำเป็นต้องกำรจ้ำงเพิม่ในสถำนกำรณ์ทีจ่�ำเป็น 
หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำร และจ�ำเป็นต้องจ้ำงเพิ่ม 
(Repeat Order)
   (๖) เป็นงำนท่ีได้ด�ำเนินกำรจ้ำงโดยวธีิอืน่แล้วไม่ได้ผลดี 
ส�าหรÐบส่วนราชการในต่างปรÑเทศ	 หรอืมีกจิกรรมทีต้่องปฏบิÐติในต่างปรÑเทศ 
จÑซ้ือหรอืจ้างโดยวธีิพเิศษกไ็ด้	 โดยให้ติดต่อซ้ือหรอืจ้างกÐบผูมี้อาชีพขาย 
หรือรÐบจ้างท�างานนÐéนโดยตรง
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	 ๔.๑.๕	 วิธีกรณีพิเศษ	 ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงจำกส่วนรำชกำร 

หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือ 

หน่วยงำนอืน่ ซึง่มีกฎหมำยบัญญติัให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบรหิำรส่วนท้องถิน่ 

หรือรัฐวิสำหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้

  ๑) เป็นผูผ้ลติพสัดุหรอืท�ำงำนจ้ำงน้ันเอง และนำยกรฐัมนตร ี

อนุมัติให้ซื้อหรือจ้ำง

  ๒) มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้ซื้อหรือจ้ำง 

และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรี

ก�ำหนดด้วย

	 ๔.๑.๖	 วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	

พ.ศ.	๒๕๔๙	(E-Auction)	โดยมีกำรก�ำหนดให้เริม่ใช้บงัคบัต้ังแต่ วนัที ่๑ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ก�ำหนดให้กำรจัดหำพัสดุที่มีมูลค่ำตั้งแต ่

๒ ล้ำนบำทขึ้นไป โดยแข่งขันเสนอรำคำผ่ำนตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส ์

ท่ีขึน้ทะเบยีนไว้กับกระทรวงกำรคลงั ต่อมำคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพสัดุ 

กรมบัญชีกลำงได้พัฒนำระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซ้ือ 

จัดจ้ำงภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ โดยยกร่ำงประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตร ี

เรือ่งแนวทำงปฏบัิติในกำรจดัหำพสัดุด้วยวิธีตลำดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Market : E-Market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding : E-Bidding) เสนอคณะรฐัมนตรแีละประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ 

เมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 



40

  ๑)	 การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	
Market	:	E-Market)	ได้แก่ กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบส�ำนักนำยก 
รฐัมนตรีว่ำด้วยกำรพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิม่เติมด้วยวธีิกำรซ้ือ 
หรอืกำรจ้ำงทีมี่รำยละเอยีดคุณลกัษณะท่ีไม่ซบัซ้อน เป็นสนิค้ำหรอืบรกิำร 
ทั่วไปมีมำตรฐำน ซ่ึงก�ำหนดไว้ในระบบ E-Catalog ได้แก่ ๑) กระดำษ 
๒) แฟ้มเอกสำร ๓) ผงหมึก ๔) เทปปิดส�ำหรบักำรเข้ำเล่ม ๕) ซองเอกสำร 
๖) โต๊ะส�ำนักงำน ๗) เก้ำอี้ส�ำนักงำน ๘) ยำรักษำภำวะต่อมลูกหมำกโต 
และ ๙) ยำป้องกันและรักษำภำวะขำดแคลเซียม โดยได้มีกำรก�ำหนด 
ไว้ ๒ วิธีกำร ดังนี้
   ๑.๑) กำรเสนอรำคำ โดยใบเสนอรำคำ (Request for 
Quotation : RFQ) ได้แก่ กำรจัดหำพสัดุครัง้หน่ึง ซ่ึงมีรำคำเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท
   ๑.๒) กำรเสนอรำคำ โดยกำรประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (Thai 
Auction) ได้แก่ กำรจัดหำพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรำคำเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
  ๒) การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
(Electronic	Bidding	:	E-Bidding)	ได้แก่ กำรจดัหำพสัดุครัง้หนึง่ซ่ึงมรีำคำ 
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยเป็นกำรจัดหำพัสดุที่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ 
ทีมี่ควำมซับซ้อนมีเทคนิคเฉพำะ หรอืเป็นสนิค้ำหรอืบรกิำรทีไ่ม่ได้ก�ำหนด 
ไว้ในระบบ E-Market
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	 ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ก.	 ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และ	
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกรณีพิเศษ
  - กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Auction)
	 ข.	 ประกาศส�านักนายกรฐัมนตรเีรือ่งแนวทางปฏบัิติในการจัดหาพัสดุ	
ด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Market	:	E-Market)	และด้วยวธิ	ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	E-Bidding)
  - กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : 
E-Market)
  - กำรจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยวธีิประกวดรำคำอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic 
Bidding : E-Bidding)
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๔.๒	แนวทางการป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ	พระราชบัญญัต	ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
มาตรา	๑๐๓	(การให้	-	การรับของขวัญและผลประโยชน์)

 ๔.๒.๑ หลักการและแนวคิด
  หลักกำรและแนวคิด สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำร 
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 
พลเรอืน ข้อบงัคบัว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบญัญติั 
ระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกำศคณะกรรมกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๔.๒.๒	เจตนารมณ์
  เพือ่สร้ำงควำมเชือ่ถอืไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏบัิติงำน 
ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐัว่ำจะตัดสินใจและกระท�ำหน้ำทีโ่ดยยดึ 
ผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล 



43

	 ๔.๒.๓	 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้

  - ของขวัญและประโยชน์อืน่ใด หมำยถงึ ส่ิงใด ๆ  หรอืบรกิำร 

ใด ๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริกำรหรืออื่น ๆ  ที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและ 

เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐให้ หรือได้รับท่ีนอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และ 

ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ

  - ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำ 

เป็นเงิน หรืออำจจะไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้

  - ของขวญัทีส่ำมำรถคิดรำคำได้ หมำยรวมถงึสินค้ำ บรโิภค 

ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ ให้ที่พักกำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้

  - ของขวัญและประโยชน์อืน่ใดทีคิ่ดเป็นรำคำไม่ได้ หมำยถงึ 

สิ่งใด ๆ  หรือบริกำรใด ๆ  ที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้

	 ๔.๒.๔	 ควรมีการจัดการอย่างไร

  กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ  มี ๒ ค�ำถำม 

ท่ีใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรบัหรอืไม่รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ คือ

  ๑) เรำควรรับหรือไม ่ ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำ 

จะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสทีเ่รำไม่สำมำรถปฏเิสธได้ หรอืเป็นกำรรบั 

ในโอกำสทีเ่หมำะสมตำมขนบธรรมเนยีมประเพณ ีอย่ำงไรกต็ำมมีหลำยโอกำส 

ที่ไม่เป็นกำรเหมำะสม อย่ำงยิ่งท่ีจะรับถ้ำเป็นกำรให้เงินจะต้องปฏิเสธ 

ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใด ๆ
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  เน่ืองจำกกำรรบัเงินสด หรอืสิง่ใด ๆ  ท่ีสำมำรถเปลีย่นกลบั 

มำเป็นเงิน เช่น สลำกกินแบ่งรัฐบำล หุ ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืน 

ประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน

  - กำรถกูเสนอส่ิงใด ๆ  นอกเหนอืจำกเงินน้ัน สิง่ทีค่วรน�ำมำ 

เป็นเหตุผล ในกำรตัดสินใจ คือท�ำไมเขำจึงเสนอให้กับเรำ

  - ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวญั และหรอืผลประโยชน์ 

ที่จะส่งผลต่อกำรท�ำงำนในอนำคต ถ้ำท่ำนท�ำงำนอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ/อนุญำตต่ำง ๆ  ฯลฯ 

ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคล 

กลุ่มอื่นกำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 

ส่วนรวม หรือไม่แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพล 

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชน 

ว่ำเป็นกำรประพฤติโดยมิชอบ
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 กำรขดัแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้น 

ให้เกิดกำรประพฤติมิชอบและกำรทุจริต ดังน้ันในแต่ละส่วนรำชกำร 

จึงควรก�ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 

โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ 

ควรก�ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่น หลักกำร 

กำรปฏบัิติงำนในภำครฐัอยูบ่นพืน้ฐำนท่ีว่ำ “การกระท�าและการตดัสินใจ	

ใด	ๆ 	 จะต้องกระท�าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย	

ในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”

 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ  ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน ์

มำแสวงหำควำมชอบ/ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน หรือตนเอง 

ท�ำให้เกิดควำมส่ันคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่ประมีต่อภำครัฐและ 

ท�ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสงัคม ประกำรส�ำคญัสมำชกิทัง้หมดในสังคม 

ต้องได้รบักำรปฏบิติัอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยข้ำรำชกำร 

และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม 

โดยกระท�ำ และแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใสควำมพร้อม 

รับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง

 ๒) เรำต้องรำยงำนหรือไม่ กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชน์ให้ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้

  - ธรรมชำติของผูใ้ห้พจิำรณำตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน ์

จำกคู่สัญญำ กำรตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ  ฯลฯ
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  หน่วยงำนควรก�ำหนดนโยบำยด้ำนน้ีให้เคร่งครดั และมีกระบวนกำร 

ที่ช่วยให้ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำง 

เหมำะสม

  - บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กรถ้ำข้ำรำชกำรนั้น ๆ  ท�ำงำน 

ในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ 

ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่ำตัวท่ำน และองค์กรมีควำมเท่ียงธรรมและจะไม่ถูก 

ต้ังข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ 

กำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ำนควรด�ำรงควำมถูกต้อง 

ด้วยกำรรำยงำนหรอืปฏเิสธทีจ่ะรบัของขวญั และหรอืผลประโยชน์น้ัน ๆ  

ทั้งน้ีตำมหลักกำร กำรก�ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด 

ควรต้องรำยงำน หรือไม่ให้เทียบกับค่ำ ตำมรำคำตลำดต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 

๓,๐๐๐ บำท ทัง้น้ีให้ปฏบัิติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
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 ๔.๒.๕ แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
  - ของขวญัท้ังหมดท่ีมีค่ำทำงวฒันธรรมหรอืประวติัศำสตร์ 
เช่น งำนศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็ก 
หรอืเป็นเรือ่งเล็กน้อยของขวญัน้ัน ๆ  ย่อมเป็นทรพัย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะ 
มีค่ำรำคำเท่ำใด
  - ของขวญัหรอืผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัเม่ือเทยีบกบัรำคำตลำด 
มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ต้องรำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้
  - ของขวญัหรอืผลประโยชน์ใด ๆ  เม่ือเทยีบกบัรำคำตลำด 
มีค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้
  - ถ้ำของขวัญหรอืผลประโยชน์ทีมี่ค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 
๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บำท และเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมจ�ำเป็นต้องรับให้องค์กร 
โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐคนนั้น ๆ  รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่
  - ถ ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค ่ำทำงกำรตลำด 
มำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็นทรพัย์สินขององค์กรเพือ่ใช้ประโยชน์ 
สำธำรณะ และหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำต 
ให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป
  - ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ  คุณค่ำรวมของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำม 
สัมพันธ์กันหลำย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท 
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ แต่ละอย่ำงที่ได้รับ
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  - เงินสดหรอืส่ิงใด ๆ  ท่ีสำมำรถเปลีย่นเป็นเงนิได้ (เช่น หุน้ 
พันธบัตร สลำกกินแบ่งรัฐบำล) ควรที่จะปฏิเสธไม่รับ
  - ของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ได้รับเพื่อเป็น 
กำรขอบคุณจำกผูร้บับรกิำร (ประชำชนองค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
บ่อยครั้ง ควรปฏิเสธกำรรับ
  - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ  ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (เช่น 
หุ้น พันธบัตร สลำกกินแบ่งรัฐบำล) ควรที่จะปฏิเสธไม่รับ

 ผู้รับจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
 - ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
 - หำกมรีำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำร 
ต้องพิจำรณำตัดสินว่ำข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น จะเก็บไว้เอง 
ได้หรือไม่
 - หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของ 
ส่วนรำชกำรและส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร

 กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
  อำจถกูลงโทษตักเตือน ตัดเงนิเดือน หรอืไล่ออก ขึน้กบัควำมร้ำยแรง 
ของกำรฝ่ำฝืน นอกจำกน้ันหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  
เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทจุรติ และสำมำรถพสูิจน์ได้ว่ำข้ำรำชกำรและ 
หรือเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐน้ัน ๆ  รับของขวัญหรือผลประโยชน์ ซ่ึงมีผลต่อ 
ควำมเป็นธรรมก่อให้เกดิผลประโยชน์แก่ผูใ้ห้โดยมิชอบ หำกถกูตัดสินว่ำ 
ผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำ
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 ๔.๒.๖ การรับของขวัญและผลประโยชน์กุญแจแห่งความเสี่ยง

  กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสำเหตุให ้

สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อให้เกิดกำรท�ำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของ 

ประชำชน ต่อภำครัฐและต่อข้ำรำชกำร

 กุญแจแห่งควำมเสี่ยง ๒ ประกำรที่ส�ำคัญ คือ

 ๑) ควำมพยำยำมท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญ 

และหรือผลประโยชน์น้อยกว่ำควำมเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน 

กำรกระท�ำดังกล่ำวนบัว่ำเป็นกำรคดโกงและหลอกลวง ซ่ึงเข้ำข่ำยกำรฝ่ำฝืน 

ประมวลจริยธรรม

 ๒) กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นกำรรับ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  อำจท�ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและ 

ก่อให้เกดิควำมคำดหวงัเสมอว่ำจะได้รบัของขวญั หรอืผลประโยชน์ใด ๆ  

ในสถำนกำรณ์เช่นน้ี ผูร้บัจ้ำง ผูร้บัเหมำ และหรอืผูร้บัจดัซ้ืออำจรบัรูผ้ดิพลำด 

และเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำง ๆ  ไม่ต้องท�ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำ 

กำรบริกำรนอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท�ำงำนของ 

องค์กรข้ำรำชกำร หรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัจะมีพฤติกรรม เคยชนิกบั “กำรรบั 

รำงวลั” จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ี และละเว้นกำรปฏิบติัหน้ำท่ีโดยควำมรบัผดิชอบ 

ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน
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๔.๓	การแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 ๔.๓.๑ กรณีที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

  เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดับ 

กระทรวง ทบวง กรม มีหน้ำที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและ 

หน้ีสินอย่ำงน้อย ๓ ครั้ง เช่นเดียวกับผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 

นอกจำกนั้นถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดอยู่ในต�ำแหน่งครบสำมปี หรือห้ำปี 

ต้องยืน่บัญชใีนกรณีอยูใ่นต�ำแหน่งครบสำมปี หรอืห้ำปี ด้วยทกุครัง้ ดังน้ี

  ๑) กรณีเข้ำรับต�ำแหน่ง

  ๒) กรณีด�ำรงต�ำแหน่งครบทุกสำมปี หรือห้ำปี 

  ๓) กรณีพ้นจำกต�ำแหน่ง

  ๔) กรณีพ้นจำกต�ำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำหนึ่งปี

 ๔.๓.๒ จ�านวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่น

  ในกรณีผูมี้หน้ำทีย่ืน่บัญชแีสดงรำยกำรทรพัย์สินและหน้ีสิน 

ด�ำรงต�ำแหน่งมำกกว่ำ ๑ ต�ำแหน่ง ให้แยกกำรยืน่บญัชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิ 

และหนี้สินทุกต�ำแหน่ง
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	 ๔.๓.๓	 ระยะเวลาในการยืน่บัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหน้ีสิน

  กรณีปกติ

  ๑) กรณีเข้ำรับต�ำแหน่ง ให้ยื่นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วัน 

เข้ำรับต�ำแหน่ง

  ๒) กรณดี�ำรงต�ำแหน่ง ครบทกุสำมปี ให้ยืน่ภำยใน ๓๐ วนั 

นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่งครบทุกสำมปี กรณีด�ำรงต�ำแหน่งครบทุกห้ำปี ให้ยืน่ 

ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่งครบทุกห้ำปี

  ๓) กรณีพ้นจำกต�ำแหน่งให้ยื่นภำยใน ๓๐ วันนับแต ่

วันพ้นจำกต�ำแหน่ง

  ๔) กรณพ้ีนจำกต�ำแหน่ง มำแล้วเป็นเวลำหน่ึงปี ให้ยืน่ภำยใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่พ้นจำกต�ำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำหนึ่งปี

 กรณีผูย้ืน่บญัชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิและหนีสิ้นตำยหำกผูย้ืน่บญัช ี

แสดงรำยกำรทรัพย์สิน และหนี้สินซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน 

และหนี้สินไว้แล้วตำยในระหว่ำงด�ำรงต�ำแหน่ง หรือก่อนยื่นบัญชีแสดง 

รำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสินหลังจำกพ้นจำกต�ำแหน่งให้ทำยำทหรือ 

ผู้จัดกำรมรดกยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินแทนภำยใน 

๙๐ วนันบัแต่วนัท่ีตำย โดยแสดงรำยกำรทรพัย์สนิและหนีส้นิทีมี่อยูใ่นวนัท่ี 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นตำย
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 ๔.๓.๔	 ทรัพย์สินและหน้ีสินของบุคคลที่ต้องแสดงในบัญชีแสดง	

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

  ผู ้ท่ีมีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ต้องแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง 

ไม่บรรลนิุติภำวะท่ีมอียูจ่รงิท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ รวมท้ังทรพัย์สนิ 

ที่อยู่ในควำมครอบครองของบุคคลอื่น หรือที่ให้บุคคลอื่น ถือแทน กรณ ี

ทรพัย์สินท่ีอยู่ในควำมครอบครองของบคุคลอืน่ หรอืทีใ่ห้บุคคลอืน่ถอืแทน 

ต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้ครอบครองหรือผู้ถือแทนว่ำทรัพย์สินนั้นเป็น 

ของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย

 ๔.๓.๕	 บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ในการแสดงรายการทรัพย์สิน	

และหนี้สิน	ให้จัดเรียงตามล�าดับ	ดังนี้

  ๑) บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำท่ี 

ของรัฐ ตำมแบบ ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก�ำหนด

  ๒) รำยละเอียดของเอกสำรประกอบบัญชีแสดงรำยกำร 

ทรพัย์สินและหน้ีสนิ ซ่ึงผูย้ืน่ต้องจัดท�ำเพือ่ใช้เป็นสำรบัญของเอกสำรท้ังหมด 

ที่ยื่นต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

  ๓) ส�ำเนำเอกสำรประกอบ

   - ส�ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

ในรอบปีภำษี ที่ผ่ำนมำ (แบบ ภ.ง.ด.๙๐ภ.ง.ด. ๙๑) ของผู้ยื่น คู่สมรส และ

บตุรท่ียังไม่บรรลนุติิภำวะ เช่น มีหน้ำทีต้่องยืน่บัญชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิ 

และ หน้ีสิน ปี ๒๕๔๙ ต้องแนบส�ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได ้

บุคคลธรรมดำของปีภำษี ๒๕๔๘ 
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   - ส�ำเนำเอกสำรที่พิสูจน์หรือแสดงถึงควำมมีอยู่จริง 

ของทรัพย์สินและหนี้สิน หมำยถึง เอกสำรที่ต้องแนบตำมค�ำอธิบำย 

กำรกรอกบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

   - กรณีทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีแสดงในบัญชีแสดง 

รำยกำรทรัพย์สินและหน้ีสินเป็นรำยกำรเดียวกับที่เคยแสดงไว้แต่เดิม 

และไม่เปล่ียนแปลง หำกผูย้ืน่บญัชฯี ประสงค์จะใช้ส�ำเนำเอกสำรประกอบ 

รำยกำรเดียวกับท่ีเคยยืน่ไว้แล้ว ให้จดแจ้งไว้ในบัญชแีสดงรำยกำรทรพัย์สนิ 

และหนีส้นิว่ำขอใช้ส�ำเนำเอกสำรประกอบรำยกำรใดทีย่ืน่ไว้ในต�ำแหน่งใด 

กรณีใด และเมื่อใด
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เว็บไซต์แสดงเนื้อหาเพิ่มเติม

 ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒

http://www.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11869&filename=nocorruption

	 ๒) ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญัของ	
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔

http://www.nakhonlocal.go.th/pdf/2544.pdf
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เว็บไซต์แสดงกรณีตัวอย่างการกระท�าความผิด

	 ๑)	 ตัวอย่างคดีการทุจริต

https://www.nacc.go.th/download/10_200_pr.pdf

	 ๒)	กรณีตัวอย่างที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติชี้มูลความผิด

https://www.nacc.go.th/culpability.php



คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

บรรณำนุกรม
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ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

 แห่งชำติ (๒๕๕๖), คู่มือกำรปฏิบัติส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั เพือ่มิให้ 

 ด�ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ 

 ประโยชน์ส่วนรวม ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญ 

 ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กรุงเทพฯ

ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

 แห่งชำติ (๒๕๕๖), คู่มอืแนวทำงกำรปฏบัิติส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 

 ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

 กำรทุจริต เรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที ่

 ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓ กรุงเทพฯ

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

 กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ออนไลน์]: 

 http://www.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11869&filename= 

 nocoruption

บรรณานุกรม
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ระเบียบส�ำนักนำยรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที ่

 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ [ออนไลน์] : http://www.nakhonlocal.go.th/ 

 pdf/2544.pdf

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

 [ออนไลน์] : https://www.nacc.go.th



คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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“เกียรติยศย่อมเกิดจาก

การกระทำาที่สุจริต”
ขงเบ้ง
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