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“...งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึง ความเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน
จึงต้องสำานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่

และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำาลังความสามารถ
ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา

ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำา อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำาจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง....”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
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1. ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการรกัษาไว้และปฏบิตัติามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทยทุกประการ 
3. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ  ตามกฏหมาย

อย่างเคร่งครัด
4. ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำาแหน่งหน้าที่
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติ

ปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6. ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็ว 
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

7. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
8. ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

โดยผู้ปฏิบัติงาน 
9. ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมให้ความช่วย

เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
10. ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำาแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำาหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณี

11. ต้องประพฤติตนให้สามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพมีนำ้าใจ มี
มนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงานและไม่นำาผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

(ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำานวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553)
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บทนำา
 คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติตนในการร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม สุจริต
และโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการรับ-ให้สินบนอ่ืนใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และจะไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการกระทำาที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

                    ฝ่ายอำานวยการ สบร.
                เมษายน  2561
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 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำานาจ
ในตำาแหน่งที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จน
ทำาให้เกดิการละทิง้คณุธรรมในการปฏบัิติหน้าทีส่าธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวม และทำาให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจจะอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำาความผิดยังพบผู้กระทำาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวอีกเป็นจำานวนมาก จนนำาไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest  COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน ยัง
สะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 มาตรา 279 กำาหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กำาหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำาเนินงาน เพื่อบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกำาหนดข้ันตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการก
ระทำา การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นกระทำาผิดทางวินัย

 ดังนั้น บุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตำาแหน่งมีหน้าที่ดำาเนินการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง 
อำานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่า
นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
9 ประการของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

หลักการและเหตุผล

1
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1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล

ประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จ

จริง
7. การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจ

สอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ความหมาย
 ผลประโยชน์ทับซ้อน

  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผล
ประโยชน์ส่วนรวมในภาษาอังกฤษใช้คำาว่า “Conflict  of Interest”(COI)  หมายถึง 
สถานการณ์หรือการกระทำาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทำานั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และ
มีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติกันท่ัวไปโดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิด 
แต่อย่างใดพฤตกิรรมเหล่านีเ้ป็นการกระทำาความผดิทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ที่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยคำานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 การให้สินบน
   สนิบน หมายถงึ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อย่างอืน่ทีใ่ห้แก่บคุคลเพือ่ให้ผูน้ัน้กระทำา
การหรือละเว้นไม่กระทำาการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ. คำาว่า สินบน ประกอบด้วย
คำาว่า สิน กับคำาว่า บน สิน เป็นคำาไทย แปลว่า ทรัพย์ บน เป็นคำาภาษาเขมรว่า บ่น (อ่าน
ว่า บ็อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ให้ช่วย โดยสัญญาว่าหากช่วยให้สำาเร็จแล้ว
จะให้สิ่งของตอบแทน  สินบน จึงหมายถึงเงินท่ีให้ในลักษณะการบน แต่เป็นการบนเพ่ือ
ให้ช่วยในการทุจริต การให้สินบนจึงเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีบ้าน
เมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทำาให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลาย
เท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง
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1) ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา
แทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคล มี
ความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำาเอียง

2) สนับสนุนความโปร่งใสและ
    ความพร้อมรับผิด

เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบ
    ส่วนบุคคลและปฏิบัติตน
    เป็นแบบอย่าง

การปฏิบัติที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ
ของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง

4) สร้างวัฒธรรมองค์กร
สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์
ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์

พฤติกรรมที่เข้าข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน ทีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
มีลักษณะดังนี้

• รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ
      ตัวอย่าง  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที ่ 
     จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
• ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลใน

ตำาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

พฤติกรรมที่เข้าข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน

2

2.1
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• ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property 
for private advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการ
ทำางานส่วนตัว เป็นต้น 

• ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะ
ตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน 

• รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัท
หากินซ้อนบริษัทที่ตนเองทำางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขาย
แข่ง หรือ เช่น นักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 

• ทำางานหลังออกจากตำาแหน่ง (Post-Employment) เป็นการไปทำางานให้ผู้อื่นหลัง
ออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดย
ไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคาร
เอกชนหลังเกษียณ

เจตนารมณ์
 เนือ่งจากความเชือ่ถอืไวว้างใจของประชาชนตอ่การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัิ
งาน วา่จะตอ้งตดัสนิใจและการกระทำาหนา้ทีโ่ดยยดึผลประโยชนส์าธารณะเปน็หลกั ปราศจาก
ผลประโยชนส์ว่นบคุคล หากเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน ์ทีท่ำาให้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำาหน้าที่ ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำาลาย
ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง ชอบธรรม ที่องค์กรภาครัฐ
ยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และที่สำาคัญ คือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัจะรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ืน่ใดไมไ่ด ้เวน้แตโ่ดยธรรมจรรยา
เท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงตามปกติ ธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิด วันปีใหม่ และต้องอยู่ใน
เงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติพี่น้องตามฐานานุรูป แต่ถ้าเป็นบุคคล
อื่นไม่เกิน 3,000 บาท 

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.2
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1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

2. การพัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม

3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูง

4. ดำาเนินการเป็นแบบอย่าง

5.  สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

6.  การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มี 6 ขั้นตอน  ดังนี้

1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 การระบุว่าในการทำางานขององค์กร มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ต้องพิจารณานิยามและข้อกำาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

• ผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครวั ความสมัพนัธส์ว่นตวั (ครอบครวั ชาตพินัธุ ์ศาสนา ฯลฯ) ความสมัพนัธ์
กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำางานเสริม ความเป็นอริ/การ
แข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น

• พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวอย่างเช่น การปฏิสัมพันธ์
กับภาคเอกชน การทำาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการกระจายงานราชการ การให้เงิน/
สิง่ของสนบัสนนุชว่ยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น ฯลฯ รวมถงึงานทีส่าธารณะหรอืสือ่มวลชน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2. การพัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม :  
 ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน กำาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้อง
แยกให้ชดัเจนระหว่างความรบัผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคก์ร 
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3.  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูง: 
 เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูง เริ่มตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศและทำาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำางาน 
4.  ดำาเนินการเป็นแบบอย่าง :
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องอาศัยความตระหนักและ
ทุ่มเทของผู้บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน
ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข โดยผู้บริหาร
ต้องดำาเนินการ ดังนี้

• พจิารณาวา่มขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะชีว้า่หนว่ยงานมปีญัหาผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืไม่
• ชั่งน้ำาหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ

พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีทีสุดในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

• พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน

5. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย:  
 การทำางานกับองค์กรภายนอกต้องระบุพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
ก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผล
ประโยชน์ทับซ้อนและผลที่จะตามมา และควรใช้วิธีสื่อสารระบบสองทางกับองค์กรภายนอก 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำาเนินงานขององค์กรภาครัฐต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย :  
 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำาเสมอ โดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนอง
ต่อสภาพการทำางาน และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำางานให้
สอดคล้องกัน 
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ประเด็น การตัดสินใจ

เจตนารมย์ อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์

กฏ ระเบียบ มีกฏ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้ของ
ขวัญ และหรือผลประโยชน์

ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมากน้อยเพียงใด

คุณค่า ของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด

หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่

อัตลักษณ์ ผู้ให้มีอัตลักษณ์หรือไม่

เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร
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มาตรา 103
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ / พ้นไม่เกิน 2 ปี
รับทรัพย์ / ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่โดย
ธรรมจรรยา
         จากญาติ
         จากบุคคลอื่น ไม่เกิน 3,000 บาท
 

ประโยชน์อื่นใด
          การลดราคา
          การรับความบันเทิง
          การรับบริการ
          การรับการฝึกอบรม
          สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

โดยธรรมจรรยา
โดยปกติ
ตามธรรมเนียม / ประเพณี / วัฒนธรรม
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

• ของขวญัและผลประโยชนอ์ืน่ใด สามารถตรีาคาเปน็เงนิ หรอือาจไมส่ามารถตคีา่ตรีาคาได้
• ของที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง การ

ต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่อง
ใช้ส่วนตัว บัตรกำานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น

• ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and Benefits) หมาย
ถงึ สิง่ใดๆ หรอืบรกิารใดๆ ทีไ่มส่ามารถคดิเปน็ราคาทีจ่ะซือ้ขายได ้อาทเิชน่ การใหบ้รกิาร
ส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้
หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น 

ของขวัญและประโยชน์

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้

• ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ 
หรือบริการอื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้และ / หรือได้รับที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ

2.3
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เราควรรับหรือไม่?

 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒธรรมหรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอ
ย่างยิ่งที่จะรับ

1. ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่ง
ใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน

2. การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
คือ
• ทำาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติตนหรือไม่
• ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ

การทำางานในอนาคต

 หลกัการการปฏบิตังิานในภาครฐัอยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่“การกระทำาและการตดัสนิใจใดๆ 
จะต้องกระทำาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 
 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความ
ชอบธรรม ผลประโยชน์ให้กับองค์กรตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำาให้เกิด
ความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในสังคม

ข้อเสนอในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์อื่นใด

เราจะจัดการอย่างไร?
ข้อคำาถามที่ใช้ในการตัดสินใจว่า 

จะรับ หรือไม่รับของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ มี 3 คำาถาม คือ
1. เราควรรับหรือไม่?
2. เราต้องรายงานหรือไม่?
3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่?

2.4



คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

14

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่

เราต้องรายงานหรือไม่?

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1. ธรรมชาติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

2. หน่วยงานควรกำาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด และมีกระบวนการที่ช่วยให้เจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ

3. บทบาทหนา้ทีข่องทา่นในองคก์ร ถา้เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานนัน้ๆ ทำางานในขอบขา่ย
ที่อ่อนไหวและต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการ
ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ทั้งจากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใน งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า
หนว่ยงานของทา่นมไิดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการหา้มรบัของขวญัและผลประโยชน ์
ท่านควรดำารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น

1. ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท
2. หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000 บาท องค์กรต้องพิจารณา

ตัดสินว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
3. หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรและองค์กร

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
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แนวพิจารณาในการปฏิบัติในการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์

 หลกัการการกำาหนดวา่ของขวญัและผลประโยชนอ์ืน่ใดควรตอ้งรายงานหรอืไม ่ควร
จะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เทียบ
ราคากับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

• ของขวญัทัง้หมดทีม่คีา่ทางวฒันธรรมหรอืประวตัศิาสตร ์เชน่ งานศลิปะ พระพทุธ
รูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญ
นั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 
บาท ต้องรายงานหน่วยงานและอาจเป็นของตนเองได้

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท 
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้

• ถา้ของขวญัหรอืผลประโยชนท์ีม่คีา่ทางการตลาด ระหวา่ง 3,000-15,000 บาท 
และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามจำาเปน็ตอ้งรบัใหอ้งคก์ร โดยผูอ้ำานวยการตดัสนิ
ว่าสมควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ และหรือตามความ
เหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น เก็บรักษา
ของไว้เป็นกรณี เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำารงตำาแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผล
ประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้
ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวม
กันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละ
อย่างที่ได้รับ

2.5



คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

16

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะ
ต่างคน ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมี
ค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำาเสมอ บ่อยครั้งอาจทำาให้เกิดข้อสงสัย
จากประชาชนวา่ มอีทิธพิล บดิเบอืน กอ่ใหเ้กดิอคตใินการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และความคาดหวังว่าจะได้รับของ
ขวัญและหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ

• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อต
เตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)

แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน

 1. กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

• กำาหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผล
ประโยชน์ทับซ้อน ( แบบ ตส. 1) 

• ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ /กรรมการ ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ส่ง
แบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อให้คำารับรองว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย
ใดๆ กบัผูเ้สนองาน หรอืผูเ้ขา้ประกวดราคาทกุรายในแตล่ะเรือ่งทีต่อ้งการดำาเนนิ
การ โดยแนบพรอ้มบนัทกึขอ้ความรายงานจดัซือ้จดัจา้งและเสนอแตง่ตัง้เปน็คณะ
กรรมการ/กรรมการในการจดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบฯ พสัดขุองสำานกังาน ทัง้นี้
งานพัสดุ ฝ่ายอำานวยการ จะดำาเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งาน ตามเอกสารหลักฐานที่แนบ กรณี ผู้อำานวยการ/หัวหน้า สำานัก/ฝ่าย/หน่วย 
ให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองในแบบฟอร์มดังกล่าว

3
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 2. กรณีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฏ
หมายหรือโดยธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้ผู้ปฏิบัติ
งานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ

• กำาหนดแบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
ควรได้ (แบบ ตส. 2)

• ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฏ
หมายหรือโดยธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ ตามแบบฟอร์มดังกล่าว และให้จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำานวยการ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำานาจจากผู้อำานวย
การ ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม

หมายเหตุ : การรับรอง ให้ผู้รับรองตรวจสอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ/
กรรมการ มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ สามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีผล
ประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวยื่นหนังสือขอถอนตัวจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

แบบฟอร์ม ใช้ในกรณี ผู้รับรอง/
รายงาน การดำาเนินการ หมายเหตุ

ตส.1 รับรองตนเอง

ผู้อำานวย
การ/หัวหน้า/
สำานัก/ฝ่าย/
หน่วย

ให้สำานัก/ฝ่าย/หน่วยที่จะ
ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งแบบฟอร์มให้งานพัสดุ 
พร้อมบันทึกข้อความที่จะ
ให้ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ใช้เฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีมูลค่าเกิน
กว่า 500,000 
บาท

ตส.2

การรับ
ของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด

ผู้อำานวยการ
การ/หัวหน้า/
สำานัก/ฝ่าย/
หน่วย

ส่งรายงานให้ฝ่ายอำานวย
การเมื่อมีการรับของ
ขวัญ หรือ ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใด
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แบบฟอร์ม
แบบ ตส.1

แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

                   เขียนที่.................................................................
                  วันที่...............เดือน........................พ.ศ...............

เรียน ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 
 ขา้พเจา้ชือ่-นามสกลุ...........................................................................................................................
ตำาแหน่ง.............................................................สำานัก/ฝ่าย.............................................................
ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็น              
  O คณะกรรมการจัดหา          
  O คณะกรรมการตรวจรับ 
  O อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................
 ตามระเบยีบคณะกรรมการบรหิารสำานกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรูว้า่ดว้ยการพสัด ุ  
พ.ศ. 2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับ 
ผูเ้สนองานตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 โดยอาศัย
ตำาแหน่งหน้าที่และไม่กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วน
รวม  และละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ รวมถึงการรับ-ให้สินบนอื่นใด
 หากข้าพเจ้ารับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้สำานักงานดำาเนินการทางวินัย    
ตามกฏหมายต่อไป  

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

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

หมายเหตุ    1. ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท
      2. ให้แนบพร้อมรายงานจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

4
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แบบ ตส. 2
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้                           

       (เขียนที่)......................................................
        วันที่................เดือน.................พ.ศ............
 ข้าพเจ้า.........................................................ตำาแหน่ง....................................................
สังกัด สานัก/ฝ่าย.......................................................................โทร........................................
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
  ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้ 
    ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ
       โดยมีลักษณะ  เป็นการ ให้แก่ข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่า
       เกินกว่า 3,000 บาท 
    ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา 

 แต่มีจำานวนเกินกว่า ความเหมาะสมตามฐานานุรูป 
    อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................

  ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
     หน่วยงานภาครัฐ    หน่วยงานภาคเอกชน 
    ประชาชน ญาติ     อื่น ๆ ......................................
   เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
   เทศกาลต่าง ๆ    
    วันขึ้นปีใหม่    สงกรานต์    
    ตรุษจีน     อื่น ๆ……………………….…………
    โอกาสสำาคัญ 
     เกษียณอายุราชการ   การขอบคุณ 
    การแสดงความยินดี   การแสดงความเสียใจ 
    การต้อนรับ    การให้ความช่วยเหลือ 
   อื่น ๆ .................................... 
    กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………
  การดำาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 
     ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล    ส่งคืนแก่ผู้ใช้ 
    ส่งมอบให้แก่สำานักงบประมาณ    อื่น ๆ ...............................
. 
   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ .....................................................................
.................................................................................... ............................................................
.................................................................................................................................................
 หมายเหตุ  
 1.  ใช้กับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ และมีมูลค่า
      เกินกว่า 3,000 บาท
 2.  ให้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวภายใน วันที่ 15 ของเดือนมกราคมของทุกปี
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มาตรการลงโทษ

 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 หมวด 9 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 103  
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฏหมาย หรือ กฏ ข้อบังคับที่ออกโดยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฏ
หมาย เวน้แตก่ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลกัเกณฑแ์ละจำานวนทีค่ณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติกำาหนด 
 กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมี
โทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระทำา
ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
 นอกจากนัน้หากการรบัของขวญัหรอืผลประโยชนน์ัน้ๆ เขา้ขา่ยการรบัสนิบน ฉอ้ฉล ทจุรติ 
และสามารถพสิจูนไ์ดว้า่ เจา้หนา้ทีน่ัน้ๆรบัของขวญัหรอืผลประโยชนซ์ึง่มผีลตอ่ความเปน็ธรรมกอ่
ให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

 เมื่อพบเห็นและประสบปัญหากับการกระทำาสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เกิดขึ้นกับตัวเอง : ให้พิจารณาผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นว่า ส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือ

ไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์ควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ หรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็ควรจะถอนตัวจากการ
เปน็กรรมการหรอืงดออกเสยีง เนือ่งจากการตดัสนิใจอาจมผีลทำาใหก้ารพจิารณาเบีย่ง
เบน แตห่ากเปน็เพยีงคนรูจ้กักนัธรรมดา ทา่นควรประกาศใหท้ราบวา่ ทา่นรูจ้กักบับคุคล
นัน้ตอ่คณะกรรมการ ทัง้นี ้เพือ่แสดงความบรสิทุธิใ์จของทา่นและเพือ่ความโปรง่ใสดว้ย

2. เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว : ควรให้คำาแนะนำาด้วยการอธิบายถึงผลหรือ
โทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
แนะนำาวิธีการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

5
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บทสรุป

 หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารงานภาครัฐที่ดี เจ้าหน้าที่ทุก
หนว่ยงานถกูคาดหวงัไมใ่หแ้สวงหาผลประโยชนใ์นรปูแบบใดๆ  อนัเนือ่งจากการดำารงตำาแหนง่ และ
ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ ควรมีขอบเขตในการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์เสมอ รวมถึงการรับ-ให้สินบน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต  และทำาลายชื่อ
เสียงของตนเองและองค์กร

สถานการณ์ตัวอย่าง
 หนว่ยงานภาครฐัหนึง่ สง่นกัทรพัยากรบคุคลทีท่ำาหนา้ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง (HR procurement) 
ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการ
เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็น
คู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่า
เป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
 ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้อง
มีการรายงานของรางวัลนั้น และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัว
ของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบ
ธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
 เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม
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เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
4. การให้สินบน จากบทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 สำานักงานราชบัณฑิตยสภา
5. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปีงบประมาณ 2559

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.okmd.or.th



 



 



 



สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
69/18-19 อาคารมิว บิลดิ้ง (วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล)

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท 02 1056500  โทรสาร 02 1056556

เว็บไซต www.okmd.or.th


