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สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน






ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คานิยามและแนวคิดสาคัญ
ประเภทผลประโยชน์ส่วนตน
ประเภทผลประโยชน์ทับซ้อน
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests)

บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน





การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรือ่ งผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดในการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ งภายในสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2.1 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
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คานิยามและคาศัพท์สาคัญ
เราจะจัดการอย่างไรกับการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด
แนวพิจารณาในทางปฏิบตั ิ
การรับสินบน การรับของขวัญและประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
บทสรุป

2.2 วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 1
การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
ค าว่า Conflict of Interests มี ก ารใช้ ค าในภาษาไทยไว้ ห ลายค า เช่ น “ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่ งของการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ อันเป็ นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณ ธรรมจริยธรรมและหลั กการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดี (Good Governance) โดยทั่ ว ไปเรื่องผลประโยชน์ทั บ ซ้ อน จึงหมายถึงความ
ทับ ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผ ลต่อการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กล่าวคือเป็น สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
มีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้
บริษทั ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
2. รับผลประโยชน์ คือการรับสินบน หรือการรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อิทธิพล เป็ น การเรีย กผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
สาหรับทางานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ ข้อ มู ล ลั บ ของทางราชการ เช่ น รู้ ว่าราชการจะตัด ถนน จึ งรี บ ไปซื้อ ที่ ดิ น ในบริเวณดั งกล่ าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจ ซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ค วามรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาช่วงชิงเอางาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณอายุราชการ เป็นต้น

หลักการสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมีความสาคัญเป็นอันดับต้น
 ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม
 ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

/ถ้าไม่มี...

-2ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้ องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่าง
โปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิด ชอบมิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน
ขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทาให้มี
ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ทับซ้อน มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางาน
และต้องพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความ
เข้าใจผิดที่ว่าประโยชน์ ทับ ซ้อนเป็ นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้ เกิดความ
เสี ยหายแก่ห น่ วยงานของรัฐและส่ว นรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการ
ทางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รัป ชั่น หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกั นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์สุขมากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น
 ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
 สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
 แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
 ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest)
“ผลประโยชน์ ” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์
ส่ ว นตน” ไม่ ได้ ค รอบคลุ ม เพี ย งผลประโยชน์ ด้ านการงานหรื อ ธุร กิ จของเจ้ าหน้ าที่ แต่ รวมถึ งคนที่ ติ ด ต่ อ
สัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่า
มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือเกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) และไม่เกี่ยวกับเงิน (Non-Pecuniary)
1. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่ มพู น ประโยชน์ ห รือปกป้ องการสู ญเสี ยของสิ่งที่มีอยู่แล้ ว เช่น ที่ดิน หุ้ น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
2. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด
มักอยู่ในรูป ความลาเอียง/อคติ/ เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็ น
ส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
/หน้าที่...

-3 หน้ า ที่ ส าธารณะ (Public Duty) หน้ า ที่ ส าธารณะของผู้ ที่ ท างานให้ ภ าครั ฐ คื อ การให้
ความสาคัญ อัน ดับต้น แก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่ านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
 ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
บุคลากรสังกัดสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขต
ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่า ได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่ง หรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะที่ไปหาตาแหน่ง
งานใหม่
ประเภทผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท คือ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เกิด ขึ้ น จริ ง (Actual) มี ค วามทั บ ซ้ อนระหว่างประโยชน์ ส่ ว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดมีประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests) มี 2 ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้ า ที่ ทั้ ง สองออกจากกั น ได้ อ าจท าให้ ท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ แม้ ก ระทั่ งเกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปั ญ หาได้โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในหน่ ว ยงานที่มีกาลั งคนน้ อยหรือมีเจ้าหน้ าที่บางคนเท่านั้นที่ส ามารถทางา น
บางอย่างที่คนอื่นๆทาไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
/ประเภทที่สอง ...

-4ประเภทที่สอง เกิดจากเจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่ งนั้น ทาให้ ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้ แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสี ยคือ ถ้าการนาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกันนั่นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

/บทที่ 2 แนว...

บทที่ 2
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจ และให้
คาแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความผิดถูกไปตาม
เนื้อผ้าไม่ให้ประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่ วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุ คคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ ตรวจสอบ และมี
ความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่ง
ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น การเปิ ด เผยผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรือ ความสั ม พั น ธ์
ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด การผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้ เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจะสะท้ อ นถึ ง ความยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
เจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิด ชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
 สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร : หั ว หน้ าหน่ ว ยงานต้ อ งสร้ างสภาพแวดล้ อ มเชิ งนโยบายที่ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในเวลาที่ มี ป ระเด็ น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเกิ ด ขึ้ น และการสร้ า ง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มี
ผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัด
การผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกัน
ก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทาง
จริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
/ แนวทางการ....
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แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
วางกรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปพัฒ นาเป็นรูป แบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน สาหรับการพัฒ นา
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไมให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและ
ร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อ กาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตั ว อย่ า งของจุ ด เสี่ ย ง เช่ น การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาคเอกชน การท าสั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญ าต
การให้ บ ริ ก ารที่ อุ ป สงค์ มากกว่าอุป ทาน การกระจายงบราชการ การปรับ การลงโทษ การให้ เงิน /สิ่ งของ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เดื อ ดร้ อ น การตั ด สิ น ข้ อ พิ พ าท ฯลฯ ทั้ งนี้ รวมถึ ง งานที่ ส าธารณะหรื อ สื่ อ มวลชน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
2) การพัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์ก ร
ยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด
(แบบที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง แบบที่ เห็ น หรือ แบบเป็ น ไปได้ เปิ ด เผยผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนและบั น ทึ ก กลยุท ธ์ ต่างๆ
ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้)
/3) ให้ความรู้...

-73) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่ อให้ การจั ดการผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนมี ประสิ ท ธิภ าพ ต้ องมี การให้ ความรู้อย่ างต่ อเนื่อ ง ตั้ งแต่
เจ้ าหน้ าที่ ในองค์ ก ร เอกชนที่ ม าท าสั ญ ญา อาสาสมั ค ร และกรรมการบริห าร การให้ ค วามรู้จะเริ่ม ตั้ งแต่
ปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วย
ให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือการสร้างความเข้ าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุ
และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทางานกับภาคเอกชน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและการกระจายอานาจ ความสัมพันธ์กับ
เอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและความเอาใจใส่ข องผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4) การดาเนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง
ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริห ารมีความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ มักจะ
คานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
(1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(2) ชั่งน้ าหนั กประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่ ว นบุคคล และประโยชน์ส าธารณะ และ
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(3) พิ จ ารณาปั จ จั ย อื่ น ๆ รวมถึ ง ระดั บ และลั ก ษณะของต าแหน่ ง หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสาคัญ คือ ภาพลักษณ์ ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย
ไม่ แ พ้ กั น การท างานกั บ องค์ ก รภายนอกไม่ ว่ า เป็ น เอ็ น จี โ อหรื อ ภาคธุ ร กิ จ องค์ ก รต้ อ งระบุ จุ ด เสี่ ย งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้ งแก่องค์ กรภายนอกให้ ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ ทับ ซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุด
เสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับ ซ้อน ร่วมทบทวนและปรับ ปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับ ซ้อน วิธีเหล่ านี้จะทาให้ ได้
นโยบายที่สอดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่ วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
/ 6) การบังคับ...

-86) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอโดยสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้
จากองค์ ก รอื่ น ๆ การแสวงหาการเรี ย นรู้ เช่ น นี้ ยั ง เป็ น การสื่ อ สารว่ า องค์ ก รมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งในการปฏิบัติ งานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนของสานักงาน
ปรมาณู เ พื่อสัน ติ (ปส.)
การวิเคราะห์ อานาจหน้าที่และระบบงาน ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามรูปแบบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีดังนี้

ภารกิจ/อานาจหน้าที่
กระบวนงาน

กระบวนงาน

1. การจัดซื้อ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจ
จัดจ้าง
ในการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิ วเคลียร์และรังสี 2. การแต่งตั้ง/
โยกย้าย
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภั ย สู ง สุ ด กั บ ผู้ ใ ช้ รวมถึ ง 3. การใช้
ประชาชนและสิ่ งแวดล้ อ มโดยการออก ดุลพินิจในการ
ใบ อ นุ ญ าต ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ พ ลั งงาน ออกคาสัง่
นิวเคลียร์และรังสี เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์
เครื่อ งเร่ งอนุ ภ าค รวมทั้ งการตรวจสอบ
สถานปฏิ บั ติ ก ารทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี
และการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
เฝ้ า ระวั งภั ย ทางรั งสี ในสิ่ งแวดล้ อ มผ่ า น
เครื อ ข่ า ยสถานี เฝ้ า ระวั ง ภั ย ทางรั ง สี ใ น
อากาศและในนี้ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า
20 สถานี ตลอด 24 ชั่ว โมง อีกทั้งเป็ น
หน่ ว ยงานกลางของประเทศในการ
ประสานความร่วมมือด้านนิ วเคลีย ร์และ
รังสีกับนานาประเทศ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงานตามรูปแบบของความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
และกิจกรรมของเจ้าหน้าที่
ที่มีความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ อาจมีความสัมพันธ์กับ
ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
การแต่งตั้ง/โยกย้าย ที่อาจไม่เป็นธรรม
ไม่มีการตรวจสอบ เล่นพรรคเล่นพวก
การออกคาสั่งที่อาจไม่เป็นธรรมหรือการใช้
ดุลพินิจเกินกว่าอานาจ

/ การปรับปรุง....
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การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนงาน

ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

มาตรการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน

1. การจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ (1) การแสดงเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์
อาจมีความสัมพันธ์ ทับซ้อน โดยผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้เสนอราคาใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (2) ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ
(3 ) ก ารอ อ ก ระ เบี ย บ ม าต รก ารภ าย ใน เพื่ อ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับพัส ดุ
ประกอบไปด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
(4) นาหลักกฎหมาย/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการมาบังคับใช้กับผู้กระทาผิด
(5) ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น การจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้ง/
โยกย้าย

ที่อาจไม่เป็นธรรม (1) การแสดงเจตจานงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์
ไม่มีการตรวจสอบ ทับซ้อน โดยผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เล่นพรรคเล่นพวก
(2) ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการแต่งตั้ง/โยกย้าย
(3) การเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้ง/โยกย้าย เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การใช้
ดุลพินิจในการ
ออกคาสั่ง

การออกคาสั่งที่
กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน/
อาจไม่เป็นธรรม
และให้ความรู้ความเข้าใจ/เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่
หรือการใช้ดุลพินิจ
เกินกว่าอานาจ
/ 2.1 การให้...
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2.1 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือ น
ข้อบั งคับ ว่าด้วยจรรยาของส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ เรื่อง หลั ก เกณฑ์การรับทรัพ ย์สิ น หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐคนใดรับของขวัญ และผลประโยชน์ ที่ท าให้ มีอิท ธิพลต่อการตัดสิ นใจ
และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
คานิยามและคาศัพท์สาคัญ
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิ น ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือ
อื่น ๆ ที่มีมูล ค่า) ที่ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ภ าครัฐให้ และหรื อได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่น ใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็น ราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้ บริการ การปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
เราจะจัดการอย่างไรกับการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด
การจะรับของขวัญและหรือประโยชน์อื่นใดๆ มีคาถาม 3 คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1) เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
/1.1) ถ้าเป็นการ...

-111.1) ถ้าเป็ น การให้ เงิน ท่ านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสใด การรับ เงิน สดหรือสิ่ งอื่นใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่าย
การรับสินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ท าไมเขาจึ งเสนอให้ เช่ น ให้ แ ทนค าขอบคุ ณ การเสนอให้ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงานของตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
 ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัด จ้างการออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
1.2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รั บ กลายเป็ น มี อิท ธิพ ลต่อ การปฏิ บั ติห น้าที่ราชการ หรือก่อให้ เกิดข้อ สงสั ยต่อ สาธารณชนว่าเป็น การ
ประพฤติโดยมิชอบ
 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ประพฤติ มิ ช อบ และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ในแต่ ล ะส่ ว นราชการค าก าหนดนโยบายการรับ ของขวัญ และ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติ หน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนด
นโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
 หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระทาด้ว ยความเป็ น กลาง ปราศจากการมีส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการให้ บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”
 ดังนั้ น องค์ก รหรือ บุ คคลใดๆ ไม่ค วรใช้ของขวัญ หรือผลประโยชน์ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
 ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่า งเป็นธรรม โดยกระทาและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
2.1) ธรรมชาติ ข องผู้ ให้ : พิ จ ารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้ง นโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า ทาสัญญา หรือจากองค์กรหรือ
บุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด และมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
/ 2.2) บทบาท...

-122.2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดชื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการ การกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็ บ รั ก ษาไว้ห รื อไม่ หรื อ ควรตกเป็ น ของข้ าราชการ ให้ เที ยบกั บ ค่ าตามราคาตลาดโดยต้ อ งมี ค่ าน้ อ ยกว่ า
3,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
 ของขวัญ ทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒ นธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ
พระพุ ท ธรู ป เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้ จะมี ขนาดเล็ กหรือเป็น เรื่องเล็ กน้อ ย ของขวัญ นั้ นๆ ย่อมเป็ น
ทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
 ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาด มี ค่ าน้ อ ยกว่ า
3,000 บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
 ของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการ
ตัดสิ น ว่าสมควรให้ ข้าราชการหรือ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ นั้ น รับ ทรัพ ย์สิ น ดังกล่ าวหรือไม่ หรือ ให้ ส่ งมอบเป็ น
ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ ายหน่วยงานในขณะ
ดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รั บบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการควบคุมในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อร่วมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จาก
ผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามี
อิท ธิพ ลบิ ดเบื อน ก่ อให้ เกิด อคติในการให้ บ ริการของข้ าราชการหรือ เจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐ หรืออาจก่ อให้ เกิ ด
ความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้รับบริการ ควรปฏิเสธการรับเงิน
สดหรื อสิ่ งใดๆ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น เงิน ได้ (ตั ว อย่ างเช่ น หุ้ น พั น ธบั ต ร) ต้ องปฏิ เสธไม่ รับ ไม่ ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ
/3.) เราสามารถ...

-133) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสิ นว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ภ าครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
 การฝ่าฝืนนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่า ฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่า
ฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รั บของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย
 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ ก่ อให้ เกิ ด การท าลายความเชื่ อ ถือ ศรัท ธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็ นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็ นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้ คิดว่าของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ นั้ นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็ น จริง เพื่อหลี กเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่ าวนับเป็นการคดโกง
และหลอกหลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้างรับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ
ทางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการ
สถานการณ์ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน 27 ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนบาท เพื่อให้การ
อนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย
ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ ยอมให้
ผู้รับบริการกระทาผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก
รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจาคุกเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา

ปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่า เป็นการรับสินบน
/การแสวงหา...

-14การแสวงหาเหตุ ผลเพื่อบิด เบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็น ไปได้ม ากที่เราจะรับของขวัญ และ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้
ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็ นการทาลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะ
ให้แนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดาเนินการทาง
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนา
ด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป็ น Personnel Planner ซึ่ งบริจ าคโดยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ าที่ เ ป็ น คู่ ค้ ากั บ หน่ ว ยงาน
เจ้ าหน้ าที่ ได้เก็ บ รางวัล นั้ น ไว้ โดยไม่ได้รายงานหน่ว ยงานเนื่อ งจากคิด ว่าเป็ นรางวัล ที่ ตนชนะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้อง
มีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบีย นเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของ
เขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรม
ของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ใ นที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
วินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
/โมเดล....
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โมเดลสำหรับกำรตัดสินใจ
ประเด็น
เจตนารมณ์
กฎ ระเบียบ
ความเปิดเผย
คุณค่า
หลักจริยธรรม
อัตลักษณ์
เวลาและโอกาส

การตัดสินใจ
: อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
: มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
: มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
: ของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
: มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
: ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
: เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร

บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐสังกัดสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และติดสินใจโดย
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาส
ที่ เหมาะสม แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามควรมี ข อบเขตในการรับ เสมอ การฝ่ าฝื น ขอบเขตด้ ว ยการรั บ ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของตัวข้าราชการคนนั้น
รวมทั้งองค์กร/หน่วยงานที่ข้าราชการดังกล่าวสังกัดอยู่

/2.2 วิธีปฏิบัติ ....
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2.2 วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 100
2.2.1. องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนิ นกิจการที่เป็ น การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่ วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(3) การรั บ สั ม ปทานหรือ คงถื อ ไว้ ซึ่ งสั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
2.2.2 การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
(1) เป็ น คู่ สั ญ ญา หมายถึ ง การที่ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ งนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
ผู้บ ริห ารส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาทาสัญ ญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สั ญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็น
สัญญาที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
(2) การมีส่วนได้เสีย ในสั ญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น
โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อเป็นการป้องกันใน
กรณีที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย
(3) การเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หมายถึ ง การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วน
จากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
เจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้ น
อยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
(5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
/สัญญา....

-17สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดาเนินกิจการต่าง ๆ แทน ดังต่อไปนี้
- สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
- สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ
และทาสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(6) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมีส่วน
ได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(7) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้า ที่ของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(8) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
2.2.3 ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมบทบัญญัติดังกล่าว ยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้ามาเป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่
สมรสของเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งได้อาศัยอานาจหน้าที่ โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์
หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ โดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนินกิจการใด ๆ ในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง
การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด
และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นใน
บริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่
ได้รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือ หุ้นในบริษัท เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชน
นั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
/2.2.4 แนวทาง....

-182.2.4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100
(1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มีการดาเนินกิจการใด ๆ บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะ
ของเอกชนที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทาน
จากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการในหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ
ว่ามีหรือไม่ และจะต้องสารวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมไปถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อน
เข้ าสู่ ต าแหน่ งว่าจะต้ องด าเนิ น การต่ าง ๆ เกี่ย วกั บ กิ จการธุรกิจ นั้ น ๆ อย่างไร มิ ให้ ขั ด ต่อ บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมาย
(2) การปฏิบั ติหน้ าที่หรือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดาเนินกิจการใด ๆ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนร่วมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการการทุจริต และการทาความเข้าใจกับคู่สมรส
หากไม่สามารถทาความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้วหรือเกิดการเข้ าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะ
เป็นการดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่า
เป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรสทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ห้ามไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวาง
โทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
(3) การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง
สองปี) มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ ามเจ้าหน้ าที่ของรัฐ มิให้ ดาเนิ น กิจ การที่เป็นการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่ วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่ ว นรวม โดยห้ ามด าเนิ น การนั้ น ต่ อ ไปอี ก เป็ น เวลาสองปี นั บ แต่ เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ ผู้ นั้ น ได้พ้ น จากต าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย

2.3 การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานปรมาณู เพื่อสันติ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

2.4 การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 103 (การให้ -การรับของขวัญ และ
ผลประโยชน์) ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่า เกิน 3,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจัดทาบันทึกเสนอ
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมแบบ (ผท. 1) ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(2) เมื่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบหรืออนุญาตแล้ว ส่งคืนเรื่องให้ผู้นั้น และให้ผู้นั้น
จัดส่งสาเนาบันทึกรายงานและแบบ (ผท. 1) ไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เลขานุการกรม เพื่อรวบรวมดาเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป
/แบบรายงาน ....

-19(แบบ ผท. 1)
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
แนบท้ายคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(เขียนที่).......สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .................
เรียน เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผ่าน ผู้อานวยการ.......................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................นามสกุล ....................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..................................................................กลุ่ม/ฝ่าย................................................
สานัก/กอง/ศูนย์..............................................................................................โทรศัพท์.................................................
ขอรายงานการรับของขวัญจาก.......................................................................................................................... ดังนี้
1. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอืน่ ซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่
ข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา แต่มีจานวนเกินกว่าความ
เหมาะสมตามฐานานุรูป
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................
2. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน  ญาติ  อื่นๆ .........................
3. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 เทศกาลต่างๆ
( ) วันขึ้นปีใหม่ ( ) วันสงกรานต์ (
 โอกาสสาคัญ
( ) เกษียณอายุราชการ
(
( ) การแสดงความยินดี
(
( ) การต้อนรับ
(

) ตรุษจีน ( ) อื่นๆ .......................................
) การขอบคุณ
) การแสดงความเสียใจ
) การให้ความช่วยเหลือ

 กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................
4. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
 ส่งมอบให้แก่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 ส่งคืนแก่ผู้ใช้
 อื่นๆ ........................................................
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................
ความเห็นหรือสั่งการของเลขาธิการ

...............................................

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

(ลงชื่อ).................................
(…………………………………………..)
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หมายเหตุ เมื่อเลขาธิการฯ ทราบ และได้รับคืนเรื่องแล้ว
ให้ผู้เสนอเรื่องส่งสาเนาไปให้กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 - 103

หนังสืออ้างอิง
- คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมโรค
- ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

