แนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

แนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
1. หลักการ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดออกประกาศ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองค$การที่ดี
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ขอ 6 กําหนดใหมีการส.งเสริมใหมีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยคํานึงถึง 4 ดาน ไดแก. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีส.วนไดส.วนเสีย
ดานองค$การ และดานผูปฏิบัติงาน และกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดมีประกาศว.าดวย การสนองนโยบาย
การกํากับดูแลองค$การที่ดี กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ขอ 3 ดานองค$การ
กําหนดใหมีการส.งเสริมใหเกิดระบบคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารประพฤติตนเป9นตนแบบ
สรางกลไกเพื่อป:องกันและปราบปรามการทุจริต มีระบบการกํากับดูแลป:องกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน$
หรือเกิดผลประโยชน$ทับซอน และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน ควบคู.กับการประเมิน
คุณธรรมและจริยธรรม
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดตระหนักถึงพฤติกรรมอันเป9นผลประโยชน$ทับซอนหรือความขัดแยงกัน
ระหว.างผลประโยชน$ส.วนตนและผลประโยชน$ส.วนรวม (Conflict of interest : COI) อันเป9นประเด็นปNญหา
ทางการบริห ารภาครัฐ ในปNจ จุบัน ที่เ ป9น บ.อเกิด ของปNญ หาการทุจ ริต ประพฤติมิช อบในระดับที่รุน แรงขึ้น
และยังสะทอนปNญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป9นอุปสรรคต.อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา จึงไดกําหนดใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน$ส.วนรวมเป9นสําคัญ
และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$นี้
2. คํานิยาม
ลําดับ
คําศัพท$
1. ความขัดแยง (Conflict)
2.
3.
4.

5.

ความหมาย
สถานการณ$ ที่ ขั ดกั น ไม. ลงรอยเป9 นเหตุ การณ$ อั นเกิ ดขึ้ น เมื่ อบุ คคลไม. สามารถ
ตัดสินใจกระทําอย.างใดอย.างหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไม.ลงรอยกัน
ในเรื่องความคิด แนวปฏิบัติหรือผลประโยชน$
ผลประโยชน$ส.วนตัว
เป9นผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นว.ามีคุณค.าที่จะสนองตอบความตองการ
(Private Interest)
ของตนเองหรือ กลุ.ม ที่ ต นเองเกี่ ย วของ ผลประโยชน$ เป9 น สิ่ ง จูง ใจใหคนเรา
มี พฤติกรรมต.าง ๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย
ผลประโยชน$ ส. ว นรวม สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชน$สุขแก.กลุ.มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน$สาธารณะ
หรื อผลประโยชน$ สาธารณะ ยังหมายถึงหลักประโยชน$ต.อมวลสมาชิกในสังคม
(Public Interest)
ความขัดแยงทางผลประโยชน$ ความทั บ ซอนระหว. า งผลประโยชน$ ส. ว นตนและผลประโยชน$ ส าธารณะ
(Conflict of interests) ที่มีผลต.อการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ไม.ว.าโดยทางตรงหรือทางออม
กล.าวคือ เป9นสถานการณ$ที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชน$ส.วนตนอยู.และไดใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ใหเกิ ด ประโยชน$ ส. ว นตั ว
โดยก. อใหเกิ ด ผลเสี ย ต. อ ผลประโยชน$ส.วนรวม
บุคลากร
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางกองทุนฯ

-23. ประเภทของความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรอาจมี พฤติ กรรมที่ เขาข. ายความขั ดแยงทางผลประโยชน$ ส. วนตนและ
ผลประโยชน$ของกองทุนฯ ซึ่งอาจทําใหส.งผลกระทบในการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ขาดความเป9นอิสระ ความเป9นกลาง และความเป9นธรรม โดยมีลักษณะต.าง ๆ ดังนี้
3.1 การรับทรัพย$สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน$อื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่
3.2 การหาผลประโยชน$ส.วนตนหรือการใชตําแหน.งหนาที่เพื่อประโยชน$แก.ตนเองหรือบุคคลอื่น
3.3 การใชอิทธิพล เป9นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหน.งที่ส.งผลเป9นคุณ
แก.ฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งอย.างไม.เป9นธรรม
3.4 การใชขอมูลลับของกองทุนฯ เพื่อการอื่น อันมิใช.การปฏิบัติหนาที่ของกองทุนฯ หรือการให
ผูอื่นแสวงหาผลประโยชน$กับขอมูลของกองทุนฯ
3.5 การใชทรัพย$สินของกองทุนฯ เพื่อประโยชน$ส.วนตนและทําใหกองทุนฯ เสียหายหรือเสียประโยชน$
3.6 การทํางานพิเศษหรือการเป9นที่ปรึกษาและจางงานใหแก.ตนเอง
3.7 การอื่น ๆ ที่ก.อใหเกิดผลประโยชน$ต.อตนเองหรือผูอื่น
4. ตัวอย/างความขัดแยงทางผลประโยชน
4.1 การรับทรัพย$สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน$อื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่
บุ ค ลากรจะตองไม. รั บ สิ น บน ของขวั ญ การอํา นวยความสะดวก หรื อ ประโยชน$ อื่ น ใด
ที่เกินความเหมาะสมและอาจส.งผลต.อการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งจะเอื้อประโยชน$หรือทําใหเกิดความ
ไม.เป9นธรรม เช.น
- การรับของขวัญจากบริษัทเอกชน เพื่อช.วยใหบริษัทดังกล.าวชนะประมูลและไดรับงานโครงการ
ขนาดใหญ.ของกองทุนฯ
- การดูงานต.างประเทศกับบริษัทเอกชนที่ไดรับชนะการประมูลรับงานโครงการต.าง ๆ
- การเอื้อประโยชน$ใ หแก.บ ริษัท เอกชนหรือ รัฐวิส าหกิจที่ตนเป9นกรรมการหรือที่ป รึก ษา
และไดรับการตอบแทนในลักษณะความบันเทิงในรูปแบบต.าง ๆ
- การเลี้ยงอาหารอย.างฟุ]มเฟ`อย
- การรับซื้อสินคาในราคาพิเศษ
- การเรียกรับผลประโยชน$จากผูรับบริการ โดยอางว.าจะไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น
4.2 การหาผลประโยชน$ส.วนตนหรือการใชตําแหน.งหนาที่เพื่อประโยชน$แก.ตนเองหรือบุคคลอื่น
บุ ค ลากรจะตองไม. แ สวงหาประโยชน$ ใ หกั บ ตนเอง บุ ค คลในครอบครั ว หรื อ พวกพอง
โดยอาศัยตําแหน.งหนาที่ของตน เช.น
- การอาศัยตําแหน.งหนาที่ของตนเอง เพื่อใหบริษัทของตนเองหรือของบุคคลในครอบครั ว
หรือผูอื่นไดรับงานโครงการจากกองทุนฯ
- การรับเครือญาติเขาทํางานโดยไม.ไดพิจารณาความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน.ง
- การใชสถานที่จัดฝaกอบรมเดิมบ.อยครั้ง
- การเขาไปมีส.วนร.วมในคู.สัญญาของกองทุนฯ

-34.3 การใชอิทธิพล เป9นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหน.งที่ส.งผลเป9นคุณแก.ฝ]ายใด
ฝ]ายหนึ่งอย.างไม.เป9นธรรม
บุคลากรจะตองไม.ใชอิทธิพล เรียกผลตอบแทน ใชอิทธิพลในตําแหน.งที่ส.งผลเป9นคุณแก.ฝ]ายใด
ฝ]ายหนึ่งอย.างไม.เป9นธรรม เช.น
- การซื้อขายตําแหน.ง
- การจ.ายผลประโยชน$เพื่อความเจริญกาวหนาของตน
4.4 การใชขอมูลลับของกองทุนฯ เพื่อการอื่น อันมิใช.การปฏิบัติหนาที่ของกองทุนฯ หรือการใหผู อื่ น
แสวงหาผลประโยชน$กับขอมูลของกองทุนฯ
บุ คลากรจะตองไม. นํ าขอมู ลที่ เป9 นความลั บของกองทุ น ฯ ไปเปb ดเผยเพื่ อรั บสิ่ งตอบแทน
ที่เป9นประโยชน$ในรูปเงิน หรือประโยชน$อื่นใด และจะตองไม.นําขอมูล ไปเปbด เผยใหแก.ญ าติหรือพวกพอง
เพื่อใชแสวงหาประโยชน$จากขอมูลเหล.านั้น เช.น
- การที่เจาหนาที่ที่จัดทํา ร.างขอบเขตงาน (TOR) ของกองทุนฯ ทราบมาตรฐาน (spec)
วัสดุอุปกรณ$ที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนใหไดเปรียบในการประมูล เพื่อเรียกรับสิ่งตอบแทน
ที่เป9นประโยชน$ในรูปเงินหรือประโยชน$อื่นใด
- การนําขอมูลของกองทุนฯ ไปขายใหบริษัทที่จะเขารับงานประมูล
4.5 การใชทรัพย$สินของกองทุนฯ เพื่อประโยชน$ส.วนตนและทําใหกองทุนฯ เสียหายหรือเสียประโยชน$
บุ ค ลากรจะตองไม. ใ ชทรั พ ย$สิ น ของกองทุน ฯ เพื่ อ ประโยชน$ ส. ว นตนหรื อ ผู อื่น จนเป9น
เหตุใหกองทุนฯ เสียหายหรือเสียประโยชน$ เช.น
- การใชวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงานต.าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม.ใช.งานของกองทุนฯ หรือนํากลับไปใช
เป9นการส.วนตัว เช.น ซอง กระดาษ สกfอตเทป ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท$ เครื่องถ.ายเอกสาร ฯลฯ
- การใชรถกองทุนฯ ในธุระส.วนตัว
- การที่ผูมีหนาที่ขับรถยนต$ของกองทุนฯ นําน้ํามันในรถไปขาย และนําเงินมาไวใชจ.ายส.วนตน
ทําใหกองทุนฯ ตองเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ํามันรถมากกว.าที่ควรจะเป9น
4.6 การทํางานพิเศษหรือการเป9นที่ปรึกษาและจางงานใหแก.ตนเอง
บุคลากรจะตองไม.ทํางานพิเศษใด ๆ ที่อาจมีผลประโยชน$ร.วมกับงานในตําแหน.งหนาที่ และตอง
ไม.ใชเวลางานในการปฏิบัติงานอื่นที่ไม.ใช.งานในอํานาจหนาที่หรือที่ไดรับมอบหมายจากกองทุนฯ เช.น
- การรับงานนอก โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีในตําแหน.งหนาที่
- การทํางานที่ไดรับมอบหมายไม.เต็มที่ แต.ใชเวลางานในการทํางานพิเศษอื่น ๆ
4.7 การอื่น ๆ ที่ก.อใหเกิดผลประโยชน$ต.อตนเองหรือผูอื่น
บุคลากรจะตองไม.กระทําการใด ๆ ที่อาจก.อใหเกิดผลประโยชน$ต.อตนเองหรือผูอื่น

-45. การดําเนินการกรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่นําไปสู/ความขัดแยงทางผลประโยชน
5.1 เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ$ที่เกิดขึ้นว.าส.วนรวมเสียผลประโยชน$หรือไม. หากส.วนรวม
เสียผลประโยชน$ บุคลากรควรหลีกเลี่ยง เช.น หากท.านเป9นคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจางหรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกลชิด ท.านควรถอนตัวออกจากการเป9นคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง เนื่องจาก
การตัดสินใจของท.านอาจส.งผลใหการพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต.หากเป9นคนรูจักกันธรรมดา ท.านควรประกาศ
ใหทราบว.าท.านรูจักบุคคลนั้นต.อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท.านและเพื่อความโปร.งใส
ในการปฏิบัติหนาที่
หากพบเห็นคนใกลตัว/บุคลากรในฝ]าย ควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณีต.าง ๆ
และผลหรือโทษของความขัดกันระหว.างประโยชน$ส.วนบุคคลกับประโยชน$ส.วนรวม รวมทั้งแนะนําวิธีการป:องกัน
เพื่อสรางความโปร.งใสในการปฏิบัติงาน
5.2 เมื่อบุค ลากรความสงสัยว.าบุคลากรคนใดกระทําการใดหรือดํา รงตําแหน.งหรือปฏิบัติก ารใด
ในฐานะส.วนตัวจะขัดกับประโยชน$ส.วนรวมที่อยู. ในความรับผิด ชอบของหนาที่ ใหรายงานผู บัง คับ บัญชา
ตามสายงานเพื่อยุติการกระทําดังกล.าวไวก.อน แลวใหผูบังคับบัญชาสรุปรายงานความขัดแยง เพื่อเสนอให
ผูจัดการกองทุนฯ พิจารณาและมีคําสั่ง เมื่อผ.านกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเป9นประการใดแลว ใหปฏิบัติตามนั้น
5.3 เมื่อบุคคลภายนอกหรือผูมีส.วนไดส.วนเสียสงสัยว.าบุคลากรกระทําการใดหรื อดํารงตําแหน. งหรื อ
ปฏิบัติการใดในฐานะส.วนตัวจะขัดกับประโยชน$ส.วนรวมที่อยู.ในความรับผิดชอบของหนาที่ ใหดําเนินการรองเรียน
ต.อผูจัดการกองทุนฯ
6. การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
6.1 ใหบุคลากรทุกคนรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$ตามกรณี ดังต.อไปนี้
1) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ....
2) เมื่อรับตําแหน.งใหม.กรณีไดรับแต.งตั้งโยกยาย
3) เมื่อไดรับบรรจุหรือจางเขาทํางาน
6.2 ใหบุค ลากรสํา รวจตนเองว.ามีก ารกระทํา หรือเหตุการณ$ที่เขาข.ายว.า อาจมีความขัด แยงทาง
ผลประโยชน$หรือไม. และจัดทําแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$ ตามแบบหมายเลข 1
กรณีไม/มีความขัดแยงทางผลประโยชน
1) ใหเปbดเผยว.าตนไม.มีการกระทําที่เป9นความขัดแยงทางผลประโยชน$
2) เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อรับทราบ
กรณีมีความขัดแยงทางผลประโยชน
1) ใหเปb ดเผยรายละเอี ยดขอเท็ จ จริ งของความขัด แยงทางผลประโยชน$ ข องตน
ใหครบถวน เพียงพอ และตองระบุรายละเอียดการดําเนินการแกไขความขัดแยงทางผลประโยชน$
2) เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อรับทราบและใหความเห็นในการจั ดการ
ความขัดแยงทางผลประโยชน$
หมายเหตุ ใหรองผูจัดการกองทุนฯ จัดทําแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$ของตนเอง
และนําเสนอต.อผูจัดการกองทุนฯ และใหผูจัดการกองทุนฯ จัดทําแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$ของตนเอง
เพื่อนําเสนอต.อประธานกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

-56.3 ใหผูอํานวยการฝ]าย สรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$ของตนเองและบุคลากรในฝ]าย
เสนอรองผูจัดการกองทุนฯ ตามสายงาน และนําเรียนผูจัดการกองทุนฯ เพื่อรับทราบหรือมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ตามแบบหมายเลข 2
6.4 ใหฝ]ายสํานักผูจัดการสรุปรายงานภาพรวมความขัดแยงทางผลประโยชน$ประจําปjงบประมาณ
ของกองทุนฯ นําเรียนผูจัดการกองทุนฯ และจัดเก็บแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน$เป9นความลับ

