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คำนำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้ องกับ ระเบี ย บและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อ นตาม พระราชบัญญั ติ
ประกอบรั ฐธรรมมนู ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และสอดคล้องกับคู่มือการกับกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อสนับสนุนและควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สำรบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑
ที่มาของ “คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อพวช.”
คาจากัดความ
บทที่ ๒
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความแตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลทั่วไป
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้ข้อมูลภายในและการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
- การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ
- ทรัพย์ขององค์กร
- ของกานัลและการเลี้ยงรับรอง
- แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แนวทางปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
เกณฑ์ในการให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
ตัวอย่าง แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สาหรับผู้อานวยการ
- สาหรับรองผู้อานวยการ/ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์
- สาหรับผู้อานวยการกอง/พนักงาน/ลูกจ้าง
- การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษา
- แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- แบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บทที่ ๑
บทนำ
ที่มำของ “คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อพวช.”
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตัว กับผลประโยชน์ส่ วนรวม ในการดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรียกกันว่า
"ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน" จึ งถือได้ว่าปั ญหาการมีผ ลประโยชน์ส่ ว นบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรื อ
จริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร
และสังคมต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพการให้บริการ
ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ด้วย
เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใน
ฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายใน
การประสานงานจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมทั้งมีบทบาทในการ
ติดตาม ควบคุม และดูแลให้พนักงาน และลูกจ้างภายในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กาหนดไว้ใน
ประมวลจริยธรรม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมี
สาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนความหมายรูปแบบ แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม อันจะนาพาหน่วยงานไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป
ดังนั้น คณะทางานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
“คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อพวช.” ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกั บ
สถานการณ์และนโยบายต่าง ๆ ของ อพวช. รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อพวช. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก จึงได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
“คู่มือป้องกันกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ฉบับนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่ว นรวม รวมถึงพฤติกรรมที่ พึงกระทา และไม่พึงกระทา กรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของ อพวช. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อพวช. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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คำจำกัดควำม
กรรมการ
ผู้บริหาร

หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ อพวช.
หมายถึง ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ หั ว หน้ า งานขึ้ น ไปจนถึ ง ระดั บ
ผู้อานวยการ อพวช.
ผู้บังคับบัญชา
หมายถึง ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
พนักงานในสังกัดหรือสายงานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน
หมายถึง พนักงาน และลูกจ้าง ของ อพวช.
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัวกับผลประโยชน์ของ
อพวช. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ญาติ
หมายถึง บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร
บุญธรรม
บุคคลในครอบครัว
หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม
บิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
ของขวัญ
หมายถึง เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ใ ห้ แ ก่ กั น เพื่ อ
อัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โ ดยเสน่ห า
หรือเพื่อเป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่
จั ด ไว้ ส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปในการได้ รั บ การลดราคา
ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือ
ความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรื อ ท่ อ งเที่ ย ว ค่ า ที่ พั ก ค่ า อาหาร หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดใน
ลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่น
ใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค านวณ หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การ
เป็นเงินได้
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
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ปกติประเพณีนิยม

หมายถึง เทศกาล หรือวันสาคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ
ให้หมายรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามมารยาทที่ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น ใน
สังคมด้วย
การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ หมายถึง การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจาก
โดยธรรมจรรยา
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายถึง บุคคล ชุมชน องค์กร หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับผลกระทบโดย
อาจได้ รั บ ผลประโยชน์ สู ญ เสี ย ผลประโยชน์ จ ากการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่
ให้ความสนใจในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้วย เช่น
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จริยธรรม
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จรรยาบรรณ
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ
อย่ า งที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ
ชื่อเสี ยงและฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
มาตรฐานจริยธรรมองค์กร
หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสาหรับเทียบทางสภาพคุณงามความดี
ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและที่แสดงออกที่ควรประพฤติใน
สั ง คมนั้ น ได้ ย อมรั บ นั บ ถื อ กั น มา และประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ

หมายถึง สถานการณ์ ห รื อ การกระท าของบุ ค คล (ไม่ ว่ า จะเป็ น
นั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร)
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น
หมายถึง ผลตอบแทนที่ บุ ค คลได้ รั บ โดยเห็ น ว่ า มี คุ ณ ค่ า ที่ จ ะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเอง
เกี่ยวข้อง
หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่ให้ ประโยชน์ สุ ขแก่กลุ่ มบุคคลทั้งหลายใน
สังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายถึงหลักประโยชน์
ต่อมวลสมาชิกในสังคม
๓

บทที่ ๒
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นการทุจริตคอร์รั ปชัน
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการ
ใช้อานาจในตาแหน่งที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง ส่งผลกระทบต่อประ
โยชน์สาธารณะ และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหรือหน่วยงานต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย
ไปอาจจะอยู่ในรูปของประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ
ด้วย
ควำมหมำย
“ผลประโยชน์ ส่ว นบุ คคล” ( Private Interest) หมายถึง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่า
มีคุณค่าที่จ ะสนองต่ อความต้องการของตนเองหรือของกลุ่ มที่ตนเองเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว เครือญาติ
พวกพ้อง เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล มี ๒ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวกับเงิน (Pecuniary)
ผลประโยชน์ประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งที่ได้รับจากหน่วยงาน รวมถึงการ
ได้มาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่น ๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non- Pecuniary)
ผลประโยชน์ประเภทนี้ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง / อคติ / เลือกที่
รักมักที่ชัง และข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ / ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
“ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่
ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึง หลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคมและประเทศชาติ
ดังนั้น ความหมายของ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interests) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์
ให้ กับ ตนเองหรือพวกพ้อง ทาให้ การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน
นอกจากคาว่า “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” แล้วใน
ประเทศไทยยังใช้ถ้อยคาอื่น ๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมอีก เช่น

๔

■
■
■
■
■
■

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ขัดแย้ง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์แห่งสาธารณะ

ซึ่งถ้อยคาเหล่านี้ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการ
กระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ อพวช.
ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับบุคคลทั่วไป
ประเด็น
สถานะ

เจ้ำหน้ำที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐมี ๒ สถานะ คือ
๑ สถานะ: ผู้ใช้อานาจ

๒ ส ถ า น ะ : บุ ค ค ล
ธรรมดาที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ใ ช้
อานาจรัฐ
หลักกฎหมาย ๑ สถานะผู้ ใ ช้ อ านาจรั ฐ : จะท า ๒ สถานะบุคคลธรรมดา
อะไรต้องมีกฎหมายให้อานาจ ที่ไม่ใช่ผู้ใช้อานาจรัฐ :
ในเรื่องนั้น ๆ
ทาอะไรก็ได้หากาไม่มี
ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ
ห้ามไว้
ผลประโยชน์ ๑ สถานะผู้ ใช้อานาจรั ฐ : มุ่งเน้น ๒ สถานะบุคคลธรรมดา
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ ที่ไม่ใช่ผู้ใช้อานาจรัฐ :
สาธารณะ
มุ่งเน้นประโยชน์ส่ว น
บุคคล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือประโยชน์ส่วนบุคคล

๕

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไปมีสถานะ
เดียว คือ
สถานะ : บุคคลธรรมดา
ที่ไม่ใช่ผู้ใช้อานาจรัฐ
สถานะบุคคลธรรมดาที่
ไม่ ใ ช่ ผู้ ใ ช้ อ านาจรั ฐ :
ท าอะไรก็ ไ ด้ ห ากไม่ มี
กฎหมายบัญญัติห้ามไว้
สถานะบุคคลธรรมดาที่
ไม่ ใ ช่ ผู้ ใ ช้ อ านาจรั ฐ :
มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ส่ ว น
บุคคล

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

๑

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือส่วนตน
ผลประโยชน์ นี้ อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สิ น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
ที่ทาให้ผู้รับเกิดความพึงพอใจ องค์ประกอบส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะ
ใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไป
ขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม

๒

ผลประโยชน์ที่ขัดกัน
เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

๓

การปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะ และขอบเขตอานาจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยขาด
หลั กจริ ย ธรรมพื้น ฐานในวิช าชีพ ตน ทั้งนี้ เพราะอ านาจหน้ าที่ที่ มีอยู่ เกิด จากการมี
ตาแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย

หน้ำที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Competing Interests) มี ๒ ประเภท คือ
๑ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่ว ยงานที่ มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ
ทาไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้ก็เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อี ก
หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบาง
กลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดีย วกันนั้น
คือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่
๑ การรั บ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ (Accepting benefit) คือ การรับสิ นบนหรือของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
หน่ ว ยงานราชการรั บ เงิ น บริจ าคสร้ างส านั ก งานจากนั กธุ ร กิจ หรือ บริษั ท ธุร กิ จที่ เ ป็ น
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๓
๔

๕

๖
๗

คู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง แล้ วเจ้าหน้าที่ได้รับของ
แถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
การท าธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอง (Self – dealing) หรื อ เป็ น คู่ สั ญ ญา (Contracts) หมายถึ ง
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น
การใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ที่ทาให้ ห น่วยงานทาสั ญญาซื้อสิ นค้าจากบริษัทของตยหรือจ้าง
บริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนในการจัดสร้างสานักงาน
การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกับที่ตนเองมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือ
รับ จ้างเป็ นที่ป รึกษาโครงการ โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความหน้าเชื่อถือว่า
โครงการของว่ าจ้ างจะไม่ มีปัญ หาติด ขัดในการพิจารณาจากหน่ ว ยงานที่ต นสั งกั ดอยู่
Conflict of Interests
การรั บ รู้ ข้อมูล ภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ ดารงตาแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประดยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมี
การตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อ
ทาโครงการของรัฐก็รับไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่
บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
กาน าโครงการสาธารณะลงในเขตการเลื อกตั้ งเพื่ อ ประโยชน์ ทางการเมื อง (Pork –
belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิด หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

จากรูปแบบต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหากังกล่าวมีขอบเขตคลอบคลุมพฤติกรรมที่
เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัด
แข้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานของ
บุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคุลมถึงการกระทาผิด

๗

บทที่ ๓
แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักการสาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การกระทาเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่
ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ไม่มี
อคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ กรรมการ อพวช. ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้าง ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒ สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและการจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด
เช่น การโยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงการยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพขององค์กร การจัดการต้อง
อาศัย ข้อมูล น าเข้าจากทุก ระดับ ในองค์กร ต้องรับผิ ดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย หน้าที่ความ
รับผิดชอบระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี ต้องจัดการเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด
และผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
๔ การสร้างวัฒ นธรรมองค์กร ต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่ว ยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้ อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
๔.๑ ให้ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิ ดเผยและมีเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยข้อมูลและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่
ทางาน
๔.๓ ป้ องกัน ไม่ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้ มี
ผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
๔.๔ เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้าที่ มีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาและการปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่ อให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร
และปฏิบัติตามในเวลาเดียวกัน โดยต้องสร้างระบบในเรื่องต่อไปนี้
● กระบวนการระบุความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
● กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
● วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
๘

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อพวช. ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน อาจมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนส่วนตน ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรอันเนื่องมาจากสาเหตุที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
กรณีทั่วไป
๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการดารงตาแหน่งหน้าที่
๒ การช่วยญาติหรือบุคคลในครอบครัวให้ได้รับผลประโยชน์
๓ การทาธุรกิจของตัวเอง หรือครอบครัว หรือบริษัทที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นสาคัญกับองค์กร
๔ การใช้อิทธิพลหรืออานาจหน้าที่ที่ดารงตาแหน่ง มารับจ้างทางาน รับจ้างทาของให้กับองค์กร
๕ การใช้อิทธิพลหรืออานาจหน้าที่ที่ดารงตาแหน่ง ในการเอื้อประโยชน์ของตัวเองหรือบุคคลใน
ครอบครัว
๖ การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นเข้าทางาน
๗ การที่พนักงาน ลูกจ้าง มีฐานะเป็นพี่น้อง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ต้องไม่อยู่ในส่วน
งานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
๘ การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๙ การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน
๑๐ การนาบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๑๑ การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารง
ตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
๑๒ การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
๑๓ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
๑๔ การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์มิชอบ
๑๕ การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
๑๖ การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๗ การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
๑๘ การที่ มี ห น้ า ที่ดู แ ลหรื อ จั ด การกิ จการหรื อ โครงการใด แล้ ว เข้ า มามี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
กรณีกลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๑ การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน โดย
เรียกรับเงิน
๒ การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
๓ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสดงหาประโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
๙

กำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธิ์
คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนั กงานและลูกจ้าง จะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและ
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ที่กาหนดโดย อพวช.
อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ใช้ข้อมูลภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสาระสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน
ตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือแก่บุคคลภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
กิจการของ อพวช. และจะต้องไม่นาข้อมูลและความลับของ อพวช. เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด งานวิจัย
ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ โดยให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากองค์กร
รวมทั้งการนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาโดยส่วนตนหรือโดย
หน้าที่งานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะนามาใช้ภายใน อพวช. ผู้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าไม่ละเมินทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือองค์กรอื่น
กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรรักษำควำมลับ
๑) อพวช. มีการจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จาเป็นและ
ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณะ
๒) อพวช. มี ก ารรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลโดยหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลการจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
๓) คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของ อพวช. ที่ยัง
มิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และจะต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับทราบหรือจัดทาขึ้นจากหน้าที่
การงานในองค์กรไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว
การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อ มูลทางการแพทย์ ด้วยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคล
ภายในหรือภายนอกเพื่อใช้งานได้เมื่อมีความจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
ทรัพย์ขององค์กร
คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พึงใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินขององค์กร มิให้สูญหาย เสียหายและนาไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย ถูกทาลาย ความรับผิดชอบนี้
ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่ต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจะทาให้ทรัพย์สินของ อพวช. เกิดความ
เสียหายหรือถูกใช้ในทางที่ผิด
ทรั พย์ สิ น ของ อพวช. หมายความรวมถึง เงิน สด เครื่ องมือ ทางการเงิน ข้ อมู ล ของ อพวช.
ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เครื่องมือ
เครื่องใช้ สิ่งอานวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อองค์กร และเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ อพวช. และวัสดุ
อุปกรณ์
๑๐

ของกำนัลและกำรเลี้ยงรับรอง
แนวปฏิบัติมีดังนี้
๑. กรรมการ อพวช. ผู้ บ ริ ห าร พนักงานและลู กจ้าง พึงหลี กเลี่ ยงการให้ ห รือรับสิ่ งของหรือ
ประโยชน์ อื่ น ใด ๆ จากคู่ค้ า หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ อพวช. เว้ น แต่ ใ นเทศกาลหรื อ
ประเพณีนิยมในมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. ในกรณี กรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่าสูง ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบและส่งคืน
แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การวางกรอบการท างาน เป็ น วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ จ ากั ด อยู่ กั บ รายละเอี ย ดข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ระบุสาเหตุความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในองค์กรจากการปฏิบัติหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ชี้แจงและกาหนดแนวทาง พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
พนักงานทุกระดับเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
๔. ดาเนินการตามแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของ อพวช. ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร จึงกาหนดให้มี
การดาเนินการ ดังนี้
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำหรับผู้บริหำรระดับหัวหน้ำ
งำนขึ้นไป
ผู้ บ ริ ห ารตั้ง แต่ ร ะดั บ หั ว หน้ า งานขึ้ น ไปจนถึ ง รองผู้ อานวยการ ให้ เ ปิ ด เผยความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การกระทาหรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๑) การใช้ข้อมูล อพวช. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
๒) การดารงตาแหน่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นสาคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญา
หรือคู่แข่งกับ อพวช. เว้นแต่ได้มีการมอบหมายจาก อพวช. เป็นลายลักษณ์อักษร
๓) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นสาคัญ
ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ อพวช.
(๒) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินสามพันบาทและประโยชน์อื่นใด จากการดารง
ตาแหน่งหน้าที่

๑๑

๒. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ อ ำจเกิ ด จำกลั ก ษณะงำนซึ่ ง อำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์
ลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่
(๑) การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่
(๒) การใช้อานาจในหน้าที่เอื้อผลประโยชน์แก่บุคคลอื่น
(๓) การเข้าไปมีส่วนร่วมในคู่สัญญาขององค์กร
(๔) การให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์กับข้อมูลทางราชการ
(๕) การสรรหาและบรรจุพนักงาน
(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(๗) การจัดซื้อจัดจ้าง
(๘) การแต่งตั้งโอนย้าย
(๙) การสอบสวนทางวินัย
(๑๐) การจัดทาราคากลาง
(๑๑) การควบคุมและตรวจรับงาน
(๑๒) งานกาหนด Spec หรือ TOR
(๑๓) การพิจารณาการอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก
(๑๔) งานวิจัยและพัฒนา
(๑๕) การอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของ อพวช. ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ได้กาหนดให้มี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้อำนวยกำร อพวช.
ให้ จั ด ทารายงานตามแบบเปิ ดเผยความขัด แย้ งทางประโยชน์ โดยน าเสนอต่ อ ประธาน
กรรมการ อพวช. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี หรือเมื่อได้รับตาแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
๒. รองผู้อำนวยกำร/ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์
ให้จัดทารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนาเสนอตามสายงาน
การบังคับบัญชาจนถึงผู้อานวยการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี หรือเมื่อได้รับตาแหน่งใหม่ หรือย้าย
สังกัด หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
๓. พนักงำน และลูกจ้ำง
ให้จัดทารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนาเสนอตามสายงาน
การบังคับบัญชาจนถึงผู้อานวยการสานัก/ศูนย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี หรือเมื่อได้รับตาแหน่งใหม่
หรือย้ายสังกัด หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
สาหรับกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการกระทาที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปิ ดเผยข้อ เท็ จ จริ ง ต่อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บชั้ นทั นที และให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานผู้ นั้น ขอถอนตั ว จากการเป็ น
กรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดทาสาเนาส่งกองบุคลากร เพื่อนาเสนอผู้อานวยการ
๑๒

อพวช. ทราบ และแจ้งให้ผู้ ปฏิบั ติงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รั บทราบผลวินิจฉัยและข้อสั่งการ
เพื่อดาเนินการต่อไป
๔. คณะกรรมกำร/คณะทำงำน
กรณีก่อนเริ่มดำเนินกำร
(๑) ประธานกรรมการฯ/กรรมการฯ/ประธานคณะทางานฯ/คณะทางานฯ เปิดเผยความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามแบบรายงานและให้ บันทึกเป็นลายลั กษณ์อักษรไว้ใน
รายงานการประชุม
(๒) ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทางานที่เกี่ยวกับข้องฯ มีหน้าที่สอบทานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) หากสอบทานแล้วพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้คณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งดออกเสียงและงดแสดงความคิดเห็น หรือขอถอนตัว
จากการเป็นคณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมแต่
ละครั้ง
(๔) ให้ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทางานฯ เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้ง
จัดทาสาเนาส่งกองทรัพยากรบุคคล เพื่อนาเสนอให้ผู้อานวยการ อพวช. ทราบ และแจ้ง
ให้คณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
กรณีมีควำมขัดแย้งระหว่ำงดำเนินกำร
(๑) ระหว่างดาเนินการ หากคณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้อง มีเหตุการณ์ที่เป็น
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ ค ณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ ผู้ นั้ น เปิ ด เผย
ข้อเท็จจริงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามแบบรายงานที่กาหนดต่อ
ประธานคณะกรรมการฯ/ประธานคณะทางานฯ ทันที
(๒) ให้ประธานคณะกรรมการฯ/ประธานคณะทางานฯ เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้ง
จัดทาสาเนาส่งกองทรัพยากรบุคคล เพื่อนาเสนอให้ผู้อานวยการ อพวช. ทราบ และแจ้ง
ให้คณะกรรมการฯ/คณะทางาน ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
(๓) รายงานของคณะกรรมการ/คณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รักษาต้นฉบับรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างน้อย ๒ ปี
๕. กำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
กรณีรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้จัดทารายงาน
ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนาเสนอตามสายงานการบังคับบัญชา

๑๓

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

พนักงำน/ลูกจ้ำงทุกระดับ ต้องทำรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนี้
๑ รายงานภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ของทุกปี
๒ รายงานเมื่อเข้ารับตาแหน่ง หรือเริ่มงาน
๓ รายงานเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี
๔ รายงานเมื่อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๕ รายงานเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์
ตามสายงานสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วนาเสนอผู้อานวยการ อพวช.
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงาน/ลูกจ้าง/คณะกรรมการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขอถอนตัวจากกรรมการหรือลาออกจาก
หน้าที่ในการตัดสินใจทางานที่พนักงานมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้อานวยการสานัก ศูนย์ ประธานคณะกรรมการนา
รายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอ ผอพ.
เพื่อรับทราบและสั่งการต่อไป

ส่งรายงานที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วให้
กบ./ศปท.อพวช.

๑๔

ส่งรายงานที่ผู้บังคับบัญชา
ลงนามแล้วให้กับ
กบ. /ศปท.อพวช.

บทที่ ๔
กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดหลัก
ผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่ว นบุคคล หากคณะกรรมการ อพวช. ผู้บริห าร
พนักงานและลูกจ้าง รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการทาหน้าที่ถือว่าเป็น
การประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจและกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐ
ยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด
หมำยถึง สิ่งใด ๆ หรือบริกำรใด ๆ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริกำร หรือบริกำรอื่น ๆ ที่มีมูลค่ำ
ที่คณะกรรมกำร อพวช. ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงให้หรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน
รำยได้ หรือผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนโดยปกติ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ตีรำคำเป็นเงิน
ที่คิดเป็นรำคำไม่ได้
สิ น ค้ า บริ โ ภค ความบั น เทิ ง การต้ อ นรั บ ให้ ที่ พั ก สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่
การเดินทาง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า จะซื้อขายได้ เช่น การให้บริการส่ วนตัว การปฏิบัติ
บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลด ด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการ
ราคา สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
สั ญ ญาว่ า จะให้ ห รื อ สั ญ ญาว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์
มากกว่าคนอื่น
หลักกำร
การก าหนดว่ า ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดควรต้ อ ง
รายงานหรือไม่ หรือควรจะต้อง
ให้ อ งค์ ก รเก็ บ รั ก ษาไว้ ห รื อ ไม่
หรือควรตกเป็นของพนักงาน

ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕

กรณีหรือเหตุกำร
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์
เช่ น งานศิ ล ปะ เครื่อ งประดั บ โบราณ ฯลฯ แม้ จ ะมี
ขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย
ของขวั ญ หรือผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ เมื่ อเที ย บกั บ ราคา
ตลาดมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ของขวั ญ หรือผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ เมื่ อเที ย บกับ ราคา
ตลาดมีค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และของขวัญนั้น
ต้องตกเป็นขององค์กร
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนได้

ต้ อ งรายงานผู้ บั ง คับ บั ญ ชารับ ทราบและพิ จ ารณาว่ า
สมควรให้พนักงานท่านนั้นรับของขวัญดังกล่าวหรือไม่
หรื อ ให้ ส่ ง มอบของขวั ญ ให้ กั บ องค์ ก รต่ อ ไป เพื่ อ ให้
ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม
ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การ ให้ปฏิเสธการรับ
ขอบคุณจากผู้รับบริการ ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อ ยครั้ง
อาจท าให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย จากผู้ รั บ บริ ก ารว่ า มี อิ ท ธิ พ ล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการบริการของพนักงาน หรือ
อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวัง ว่า จะได้ รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน เช่น หุ้น ให้ปฏิเสธการรับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ
พันธบัตร สลากกินแบ่งรัฐบาล

เกณฑ์ในกำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ จะต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประ
โยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้
๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๔ ห้ามกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อพวช. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา
หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชานอกเหนื อ จากกรณี ป กติ ป ระเพณี นิ ย มที่ มี ก ารให้
ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕ ห้ามกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อพวช. ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิ บัติหน้าที่ เว้น
แต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมี
ราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖ ควรใช้บั ต รอวยพร การลงนามในสมุ ด อวยพร หรื อใช้ บั ต รแสดงความยิ น ดีแ ทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็ นการป้ องกันการฝ่าฝื นกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่ อประโยชน์ในการเสริ มสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าขององค์กร
๑๖

ตัวอย่ำง
สาหรับผู้อานวยการ

แบบแสดงกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข้าพเจ้า ................................................................. ตาแหน่ง .................................... ข้าพเจ้าขอรายงาน
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกรณีดังต่อไปนี้
รับตาแหน่งผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป
เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี
เมื่อเกิดเหตุการณ์
ข้าพเจ้าได้ยึ ดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยมิได้มีการปฏิบัติเหตุการณ์ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด
ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
การใช้ข้อมูลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้อื่น
การดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสาคัญ ในกิจการที่เป็น
คู่สั ญ ญากั บ องค์ก ารพิพิธ ภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ หรือ กิจการที่มีลั กษณะเป็น การแข่ งขัน กับ องค์ การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เว้นแต่การดารงตาแหน่งที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร
การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สาคัญ ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................
(………………………………………..)
ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่.................................................
๑๗

ตัวอย่ำง

สาหรับรองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์

แบบแสดงกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข้าพเจ้า.........................................................................ตาแหน่ง.................................ข้าพ เจ้าขอรายงาน
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกรณีดังต่อไปนี้
 เมื่อรับตาแหน่ง
 เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี
 ข้ า พเจ้ า ได้ ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของพนั ก งานองค์ ก ารพิ พิธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยมิได้มีการปฏิบัติ เหตุการณ์ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด
 ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่า
ด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
 การใช้ข้อมูลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่น
 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สาคัญ ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การรับ ของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
 การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน
กว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
 การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ดังนี้.................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่....................................................

๑๘

ตัวอย่ำง
แบบแสดงกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

สาหรับผู้อานวยการกอง
พนักงาน และลูกจ้าง

ข้าพเจ้า ...............................................................ตาแหน่ง..........................................ข้าพเจ้าขอรายงาน
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือเริ่มงาน
เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป
เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี
เมื่อเกิดเหตุการณ์
ข้าพเจ้าได้ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของพนักงานองค์การพิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยมิได้มีการปฏิบัติ เหตุการณ์ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด
ข้าพเจ้า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่า
ด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
การใช้ข้อมูลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองหรือผู้อื่น
การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น
สาคัญ ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกิ น กว่า ที่ก าหนดในประกาศในประกาศคณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ จาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ดังนี้.................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................
(………………………………………..)
ตาแหน่ง...........................................
วันที่ .............................................

๑๙

ตัวอย่ำง

ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึกษำ
งำน/โครงกำร...................................................................................................ประจำปีงบประมำณ..........................................................
เรียน.............................................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง....................................................................................................สังกัด..........................................................................................
ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรร่ำง TOR
จัดซื้อ/จัดจ้ำง
ตรวจรับ นั้น
ข้ำพเจ้ำขอให้คำมั่นว่ำ ข้ำพเจ้ำ
๑.  จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ อพวช. โดยใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และไม่กระทาการใดในประการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือ
หรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่
๒.  ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๓.  จะไม่ใช้ข้อมูลภายในของ อพวช. ที่ยังเป็นความลับอยู่ที่ตนได้รับหรือทราบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในตาแหน่ง
หน้าที่โดยทุจริต
๔.  จะไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการริเริ่มเสนอจัดทาหรืออนุมัติให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
*ข้าพเจ้าขอรายงานที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ (ถ้ามีให้กรอกข้อคาถามด้านล่าง)
๑.  ข้าพเจ้าหรือบุคคลในครอบครัว เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลของผู้ขายสินค้า และให้บริการ
ในครั้งนี้
๒.  ข้าพเจ้ามีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงาน อยู่ในนิติบุคคล ผู้ขายสินค้า และให้บริการ ในครั้งนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่ได้รายงานไว้เบื้องต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบโดยทันที
ลงนำม...................................................
(……….....………………………………)
วัน/เดือน/ปี .........................................
*กรณีมกี ำรรำยงำนที่อำจเป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชำ/ผู้มีอำนำจในกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่
1 เรียน ผอ.สบก.
2 เรียน ……………………(ผู้แต่งตั้ง) 3 เรียน ผอ.สบก.
4 เรียน ผอ.กพ.
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลง
เพื่อพิจารณาทบทวนแต่งตั้ง
ยืนยันการแต่งตั้งกรรมการ
ดาเนินการตามผลการพิจารณา
กรรมการ (พร้อมแนบเอกสารการแต่ง กรรมการใหม่ทดแทน
ตามคาสั่งเดิม
ต่อไป
ตั้งคณะกรรมการชุดเดิม)
อื่น ๆ ....................................
แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
อื่น ๆ ........................................
อื่น ๆ ....................................... ลงนำม ............................................. ทดแทน ได้แก่ …………………..………. ลงนำม .................................................
ลงนำม ................................................
(……….....…..………..……..…) ลงนำม .............................................
(……….....…..……………..……..…)
(……….....…..…………...……..…) ตำแหน่ง ผอ.สบก.
(……….....…..………..…..…..…) ตำแหน่ง ผอ.สบก.
กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง วัน/เดือน/ปี ..................................... ตำแหน่ง ..........................(ผู้แต่งตั้ง) วัน/เดือน/ปี ........................................
วัน/เดือน/ปี .......................................
วัน/เดือน/ปี .....................................
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการร่าง TOR/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ตรวจรับ มีหน้าที่เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดาเนินการต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
๒. พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ , ๑๒๗ , ๑๒๘
และ ๑๒๙ (รายละเอียดตามลิงค์)
ลิ้งค์ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
๓. หากท่านทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียแต่ปกปิด ถือว่าท่านทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒๐

ตัวอย่ำง

แบบรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
วันที่.....................................
เรียน....................................................................(ผู้บังคับบัญชา)
ข้าพเจ้า ..............................................................ตาแหน่ง...............................................สังกัด............................
ข้าพเจ้า ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ดังนี้
๑. ............................................................................................................................. ..........................
๒. .............................................................................................................................. .........................
๓. .......................................................................................................................................................
๔. ............................................................................................................................. ..........................
๕. .......................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้ดาเนินการ ดังนี้
นาไปใช้ส่วนตัว/ส่วนรวม
เก็บรักษา
นาส่งคลังพัสดุ
อื่น ๆ ...............................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน
(………………………………………..)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้
มอบให้ อพวช. ใช้ในกิจกรรมของ อพวช./ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ไม่มีเหตุ/ไม่สมควร ที่จะยึดถือไว้เป็นส่วนบุคคล และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(…………………………………………..)
ตาแหน่ง..............................................
ผู้บังคับบัญชา
วันที่....................................................

หมายเหตุ : กรณีพนักงาน ให้เสนอ ผอ.สานัก/ศูนย์
ผู้บริหารระดับ ผอ.สานัก/ศูนย์ขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป ๑ ระดับ
๒๑

ตัวอย่ำง
แบบสรุปรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
สานัก/ศูนย์..........................................................................ขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี.....................ราย
ปรากฏตามสาเนารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ...........

๒๒

ภำคผนวก

๒๓

๑. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถื อเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กาหนดว่า โดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับ ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวย ความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่ ก ระท าการใด หรื อ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้
นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัว หน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
๒๔

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลั ก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ เ รี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ซึ่ ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรื อหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรม หรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรื อบุ คคลอื่ น จะได้ ประโยชน์อั นมิ ควรได้โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ
ประมวลจริยธรรมนี้
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๗) ระเบี ย บองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ศปท.อพวช.)

