มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สำนักงำนกองทุนยุติธรรม
เพื่ อ ให้ ก ำรกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนกองทุ น ยุ ติ ธ รรมเป็ น ไปด้ ว ยควำมโปร่ งใส เป็ น ธรรมปรำศจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงกำหนดมำตรกำร ป้องกัน กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมำตรกำร แนวทำง และกลไกในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมสำหรับ เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนกองทุนยุติธรรม
มาตรการ
1. กำหนดให้ เจ้ำหน้ ำที่ ส ำนั กงำนกองทุนยุติธรรม ประกำศเจตจำนงในกำรบริ ห ำรองค์กรอย่ำง
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล โดยเผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ บุคคลภำยนอกทรำบ
2. กำหนด บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ให้ครอบคลุมถึงกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่
ดีกำรควบคุมกำกับติดตำม สนับสนุน และขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงกำรสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
3. กำหนดบทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงกำรสอดส่องและร่วมกันป้องกัน กำร
กระทำ ที่เข้ำข่ำย กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อกำร
กระทำที่เข้ำข่ำยดังกล่ำวตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ
4. กำหนด จรรยำบรรณ ของเจ้ำหน้ำที่ ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
4.1 กำรไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4.2 กำรไม่อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
4.3 กำรไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดใน
กำร ปฏิบัติงำนหรือเกี่ยวข้องกับงำนของหน่วยงำน
4.4 กำร ไม่นำข้อมูลควำมลับของหน่วยงำน ไปแสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง/
ครอบครัว
4.5 กำรไม่นำเงิน บุคลำกร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงำน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
4.6 กำรไม่ใช้เวลำงำน ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
4.7 กำรไม่รับงำน/ปฏิบัติ งำนภำยนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับคณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ปฏิบัติงำนชั่วครำวหรือถำวร เว้นแต่จะได้รับกำรอนุญำตเป็นกำรเฉพำะจำกคณบดี
4.8 กำรไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจในกำรให้คุณให้โทษ กำรพิจำรณำ
ตัดสิน/ อนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือเป็นเหตุในกำรเลือกปฏิบัติ

5. กำหนดให้กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อ หลีกเลี่ยง
กำรขัดกัน ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวมโดยพิจำรณำถึงนโยบำยควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรม และ กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดให้กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป จัดอบรมและสร้ำงช่องทำงกำรรับรู้แก่บุคลำกรเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. ก ำหนดให้ ข้ ำรำชกำรและพนั ก งำนกองทุ น ยุ ติ ธ รรมและเจ้ ำหน้ ำที่ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกำร
พิ จ ำรณำ/อนุ มัติ โครงกำร หรือ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจัด ซื้อจั ดจ้ำง ลงนำมในแบบฟอร์มรับ รองกำรไม่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองำน/ผู้เสนอรำคำในโครงกำรหรือกำรดำเนินกำรนั้นๆ หรือ
เปิดเผยควำมมีส่วนเกี่ยวข้อง/ กำรมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทรำบล่วงหน้ำ ซึ่ง ต้องได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะ หรือ
ได้รับอนุมัติในหลักกำรก่อนจึงจะเข้ำร่วมกำรพิจำรณำ/อนุมัต/ิ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวได้
8. กำหนดให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนกองทุนยุติธรรมและเจ้ำหน้ำที่ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวำระกำร
ประชุมเพื่อพิจำรณำ ออกจำกที่ประชุมเป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระนั้นๆหรือแจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับกำรมีส่วนได้ ส่วนเสียก่อนเริ่มกำรประชุมในวำระดังกล่ำว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม
9. กำหนดให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนกองทุนยุติธรรมและเจ้ำหน้ำที่ จัดทำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่
สงสัยว่ำตนเองหรือญำติที่มี ควำมเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของคณะเป็น
ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรำยกำรตำมที่ระบุ โดยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผู้บังคับบัญชำ
10. กำหนดให้ กำรรับบริจำคต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ และ/หรือ หัวหน้ำหน่วยงำน
และกระทำอย่ำงโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบริจำคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นกำรบริจำคที่ทำขึ้นเพื่อ
ปกปิดกำรให้สินบน และให้มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
11. กำหนดให้มีช่องทำงเพื่อให้บุคคล หรือ หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถ แจ้งข้อมูลทำงลับแก่ผู้บริหำร
ระดับสูงเกี่ยวกับกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
12. กำหนดให้มีกระบวนกำรให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผู้บริ หำร/บุคลำกรที่รำยงำน/ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำร/ บุคลำกรซึ่งถูกตัดสินว่ำ
ได้กระทำควำม ผิด ที่ เกี่ยวข้องกับ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐำนะ
ตัวกำรหรือผู้ส นั บสนุ น หรือมีกำรรับ รองข้อมูล กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยอันเป็นเท็จรวมถึงกำรเพิกเฉยต่อกำร
กระทำผิดหรือกำรรับทรำบว่ำมีกำรกระทำควำมผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง
14. ให้กำรสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รำงวัลแก่ผู้บริหำร/ บุคลำกรคณะที่มีควำมซื่อตรง ซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต และกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
15. กำหนดให้ งำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจัดทำรำยงำนประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ย ง ด้ำน กำรดำเนิ นงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดย รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ย งเพื่อพิจำรณำ อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
16. กำหนดให้ หน่วยงำนที่ ได้รับกำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงด้ำ นกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดำเนินกำร/จัดกิจกรรม เพื่อลด/
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำน กำรดำเนิน งำนที่อำจก่ อให้ เกิดกำรทุจริต และกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

17. กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในสนับสนุนและส่งเสริม ให้มี กระบวนกำรตรวจสอบ
และควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรป้ องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
18. กำหนดให้ หน่วยตรวจภำยใน และ/ หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรดำเนินกำรในกำร
ตรวจสอบและควบคุมภำยใน รวมถึง กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน และ/หรือ ที่ประชุมผู้บริหำรและ/หรือ คณะกร รม
กำรอำนวยกำรศิริรำชองค์กรคุณธรรม และควำมโปร่งใส ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

