คู่มือ
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

O Office of
K Knowledge
M Management
D and Development

“...งำนของแผ่นดิน เป็นงำนส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึง ควำมเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้ำนเมืองและสุขทุกข์ของประชำชนทุกคน
ข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติบริหำรงำนของแผ่นดิน
จึงต้องสำนึกตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่
และตั้งใจพยำยำมปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มกำลังควำมสำมำรถ
ด้วยควำมเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญำรู้คิดพิจำรณำ
ว่ำสิ่งใดเป็นควำมเจริญ สิง
่ ใดเป็นควำมเสื่อม
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่ำงชัดเจน ถูก ตรง....”

พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
พระรำชทำนแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน
เนื่องในโอกำสวันข้ำรำชกำรพลเรือน ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๐
ณ พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน

มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กร

ต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์

ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัตต
ิ ำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร

ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบต
ั ิตำมกฏหมำยอย่ำงเคร่งครัด

ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภม
ู ข
ิ องตำแหน่งหน้ำที่
ต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ ทุม
่ เทสติปญ
ั ญำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำทีท
่ ี่ได้รับมอบหมำย
ต้องมุง
่ แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ด้วยควำมเป็นธรรม และรวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน

ต้องปฏิบัติหน้ำที่ดว
้ ยควำมสุภำพ เรียบร้อย มีอัธยำศัย

ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบต
ั ิหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยผู้ปฏิบต
ั ิงำน

ต้องรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทำงที่ชอบ
ต้องไม่ใช้สถำนะหรือตำแหน่งแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนไม่รับของขวัญ
ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมประเพณี

ต้องประพฤติตนให้สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นด้วยควำมสุภำพมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่
ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพื่อนร่วมงำนและไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำง

(ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้อำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำน พ.ศ. 2553)

บทนำ
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้ง
ระบบให้ มีมำตรฐำนสำกล” เป็นพันธกิ จทำงยุ ทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งเน้นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
สร้ำงกำรรับรู้ในทุกภำคส่วน ที่ส่งผลต่อทิศทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และช่วยส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐ โดยปรับเปลี่ยนระบบกำรคิด
ของคนให้สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม
คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ ค วำมรู ้ (องค์ กำรมหำชน) ฉบั บ ปรั บปรุง ครั ้งที่ 2 เพื ่อเป็ นประโยชน์ และสร้ ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องนำไปเป็น “หลักคิด” ในกำรปฏิบัติงำน
ให้สำมำรถแยกประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้อย่ำงเด็ดขำด และปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และจะไม่ดำเนินกำร
ใดๆ ที่จะเป็นกำรกระทำที่เรียกว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ฝ่ำยอำนวยกำร สบร.
กุมภำพันธ์ 2562
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บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล

1

2. หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน

2

2.1 พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยของผลประโยชน์ทับซ้อน

3

2.2 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4

2.3 ของขวัญและประโยชน์

7

2.4 ข้อเสนอในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและ

8

หรือผลประโยชน์อื่นใด
2.5 แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติในกำรรับของขวัญและหรือ

10

ผลประโยชน์
3. แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรมีผลประโยชน์

12

ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
4. แบบฟอร์ม

14

5. มำตรกำรกำรลงโทษ

16

6. บทสรุป

17

เอกสำรอ้ำงอิง

18

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

1
หลักกำรและเหตุผล
1

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะ
เป็นกำรแสวงหำประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม
ด้ วยกำรใช้ อ ำนำจในต ำแหน่ ง ที ่ ไปแทรกแซง กำรใช้ ด ุ ล ยพิ น ิ จ ในกระบวนกำร
ตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม ส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน
สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ สูญเสียไปอำจจะอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอื่นๆ ด้วย

ควำมหมำย
 ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในภำษำอังกฤษใช้คำว่ำ “Conflict

of Interest”(COI)

หมำยถึ ง สถำนกำรณ์ ห รื อ กำรกระท ำของบุ ค คล (ไม่ ว ่ ำจะเป็ น นั ก กำรเมื อ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้อง จนมี
ผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นสิ่งที่
ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นสิ่ งที่ผิด แต่อย่ำงใดพฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำร
กระทำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลั บตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่ โดยค ำนึงถึ ง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

1

9
7
8

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

 กำรให้สินบน
สินบน หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้น
กระทำกำรหรือละเว้นไม่กระทำกำรตำมที่ผู้จ่ำยเงินสินบนต้องกำร. คำว่ำ สินบน
ประกอบด้วยค ำว่ำ สิน กับคำว่ำ บน สิน เป็นค ำไทย แปลว่ำ ทรัพย์ บน เป็นค ำ
ภำษำเขมรว่ำ บ่น (อ่ำนว่ำ บ็อน) หมำยถึงกำรขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย โดย
สัญญำว่ำหำกช่วยให้สำเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน สินบน จึงหมำยถึงเงินที่ให้
ในลักษณะกำรบน แต่เป็นกำรบนเพื่อให้ช่วยในกำรทุจริต กำรให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงกำรต่ำง ๆ ทำให้
หน่วยงำนของรัฐต้องจ่ำยเงินมำกกว่ำที่ควรจ่ำยจริงหลำยเท่ำ จัดเป็นกำรฉ้อ
รำษฎร์บังหลวงโดยตรง

2
หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
1) ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ
กำรปฏิ บ ั ต ิ ห น้ ำที ่ ไม่ ให้ ม ี ผ ลประโยชน์ ส ่ ว นตั วเข้ ำ มำแทรกซ้ อ น รวมถึ ง
ควำมเห็นและทัศนคติส่วนบุคล มีควำมเป็นกลำง ไม่มีอคติ ลำเอียง
2) สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด
เปิ ด โอกำสให้ ต รวจสอบ หรื อ กำรเปิ ด เผยผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว หรื อ
ควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
3) ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง
กำรปฏิบัติที่ยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพำะผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำง
4) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
สร้ ำงสภำพแวดล้ อมสนั บสนุนกำรหลี กเลี่ ยงประโยชน์ทั บซ้อน และสร้ำง
วัฒนธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์

2

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

2.1
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยของผลประโยชน์ทับซ้อน ทีมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐมีลักษณะดังนี้
 รับผลประโยชน์

(Accepting Benefits) คือ

กำรรับสินบนหรือรับ

ของขวัญ
ตัวอย่ำง เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำกผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ
แล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น

 ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้
อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่
เป็นธรรม
 ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพื่อประโยชน์ส่ว นตน (Using employer’s
property for private advantage) ได้แก่ กำรใช้รถ หรือใช้คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงำนทำงำนส่วนตัว เป็นต้น
 ใช้ข้อมูลลับของรำชกำร (Using confidential information) เช่น รู้ว่ำ
รำชกำรจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้ำไว้ก่อน
 รับงำนนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ กำรเปิด
บริษัทหำกินซ้อนบริษัทที่ตนเองทำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบเอำ
สินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือ เช่น นักบัญชีที่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำ
ทำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้รำชกำร
 ทำงำนหลังออกจำกตำแหน่ง (Post-Employment) เป็นกำรไปทำงำนให้
ผู้อื่นหลังออกจำกงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมำชิงงำน หรือ
เอำประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย และแผนของ
ธนำคำรชำติไปช่วยธนำคำรเอกชนหลังเกษียณ
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2.2
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 เจตนำรมณ์

เนื ่ อ งจำกควำมเชื ่ อ ถื อ ไว้ ว ำงใจของประชำชนต่ อ กำรปฏิ บ ั ต ิ ง ำนของ
เจ้ำหน้ำทีผ
่ ู้ปฏิบัติงำน ว่ำจะต้องตัดสินใจและกำรกระทำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์
สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำกเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน
คนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำ
หน้ ำ ที ่ ถื อ ว่ ำเป็ น กำรประพฤติ มิ ช อบ ย่ อ มท ำลำยควำมเชื ่ อ ถื อ ไว้ ว ำงใจของ
ประชำชน กระทบต่อควำมถูกต้อง ชอบธรรม ที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำร
บริหำรรำชกำร รวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
และที่สำคัญ คือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่ งชำติ เจ้ ำหน้ ำที ่ ของรั ฐจะรั บ ของขวั ญหรื อประโยชน์ อื ่ นใดไม่ ได้ เว้ นแต่ โดย
ธรรมจรรยำเท่ำนั้น ซึ่งก็หมำยถึงตำมปกติ ธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิด วันปี
ใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่ำจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติพี่น้อง
ตำมฐำนำนุรูป แต่ถ้ำเป็นบุคคลอื่นไม่เกิน 3,000 บำท

 กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน

มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2. กำรพัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม
3. ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และผูบ
้ ริหำรระดับสูง
4. ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
5. สื่อสำรกับผู้มส
ี ่วนได้เสีย
6. กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย

4

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

1. กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน :
กำรระบุว่ำในกำรทำงำนขององค์กร มีจุดใดบ้ำงที่ เสี่ยงต่อกำรเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง กำร
ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
- ผลประโยชน์ ส่ วนตน เช่ น ผลประโยชน์ ทำงกำรเงิ น/เศรษฐกิ จ
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชำติพันธุ์ ศำสนำ ฯลฯ)
ควำมสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ พรรคกำรเมือง ฯลฯ) กำรทำงำนเสริม ควำม
เป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวอย่ำงเช่น กำร
ปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน กำรทำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง กำรกระจำยงำนรำชกำร
กำรให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ฯลฯ รวมถึงงำนที่สำธำรณะ
หรือสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ

2. กำรพัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม :
ควำมตระหนักของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน รวมถึ งควำมรั บผิ ดชอบของแต่ ละคน ก ำหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรต้องแยกให้ชัดเจนระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กร
และควำมรับผิดชอบของสมำชิกในองค์กร

3. ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับสูง :
เพื่อให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่จนถึงผู้บริหำร
ระดับสูง เริ่มตั้งแต่กำรปฐมนิเทศและทำอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงกำรทำงำน

4. ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง :
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องอำศัย
ควำมตระหนักและทุ่มเทของผู้บริหำร ซึ่งต้องแสดงภำวะผู้นำ สนับสนุนนโยบำย
และกระบวนกำรอย่ำงแข็งขันที่สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข โดยผู้บริหำรต้องดำเนินกำร ดังนี้
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1)

พิ จ ำรณำว่ ำมี ข ้ อ มู ล เพี ย งพอที ่ จ ะชี ้ ว ่ ำหน่ ว ยงำนมี ป ั ญ หำ

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
2)

ชั ่ ง น ้ ำหนั ก ประโยชน์ ข ององค์ ก ร ประโยชน์ ส ่ วนบุ ค คล และ

ประโยชน์ สำธำรณะ และพิ จำรณำว่ ำอะไรคื อวิ ธ ี ที ่ ดี ที สุ ดในกำรจั ดกำรหรื อแก้ ไข
ปัญหำของผลประโยชน์ทับซ้อน

3) พิ จ ำรณำปั จ จั ยอื ่ น ๆ รวมถึ ง ระดั บและลั กษณะของต ำแหน่ ง
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน

5. สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย:
กำรท ำงำนกั บ องค์ ก รภำยนอกต้ อ งระบุ พ ฤติ ก รรมที ่ เ สี ่ ย งต่ อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกัน และต้องแจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้
ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ ทั บซ้ อนและผลที่ จะตำมมำ และควรใช้วิธี
สื ่ อสำรระบบสองทำงกั บ องค์ กรภำยนอก ทั ้ งนี ้ ขั ้ นตอนกำรด ำเนิ น งำนของ
องค์กรภำครัฐต้องโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

6. กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย :
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพ
สม ่ำเสมอ โดยสอบถำมข้อมูลจำกผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้
ระบบใช้ได้จริงและตอบสนองต่อสภำพกำรทำงำน และสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
ให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรทำงำนให้สอดคล้องกัน
ประเด็น

กำรตัดสินใจ

เจตนำรมย์

อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญหรือผลประโยชน์

กฏ ระเบียบ

มีกฏ ระเบียบ หรือนโยบำยอะไรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรให้
ของขวัญ และหรือผลประโยชน์

ควำมเปิดเผย

มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนมำกน้อยเพียงใด

คุณค่ำ

ของขวัญหรือผลประโยชน์มค
ี ่ำรำคำเท่ำใด

หลักจริยธรรม

มีหลักจริยธรรมทีเ่ กี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่

อัตลักษณ์

ผู้ให้มีอต
ั ลักษณ์หรือไม่

เวลำและโอกำส

เวลำและโอกำสในกำรให้คืออะไร
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2.3
ของขวัญและประโยชน์
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
 ของขวั ญ และประโยชน์ อ ื ่ น ใด หมำยถึ ง สิ ่ ง ใดๆ หรื อ บริ ก ำรใดๆ (เงิ น
ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือบริกำรอื่นๆ ที่มีมูลค่ำ) ที่เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนให้
และ / หรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และผลประโยชน์จำกกำร
จ้ำงงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยปกติ
มำตรำ 103

ประโยชน์อื่นใด

ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำทีข
่ องรัฐ / พ้นไม่เกิน 2 ปี

 กำรลดรำคำ

รับทรัพย์สน
ิ / ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่โดย

 กำรรับควำมบันเทิง

ธรรมจรรยำ

 กำรรับบริกำร

 จำกญำติ

 กำรรับกำรฝึกอบรม

 จำกบุคคลอืน
่ ไม่เกิน 3,000 บำท

 สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

โดยธรรมจรรยำ


โดยปกติ



ตำมธรรมเนียม / ประเพณี / วัฒนธรรม



ตำมมำรยำททีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ น
ั ในสังคม

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถ
ตีค่ำตีรำคำได้
 ของที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยถึงสินค้ำบริโภค ควำม
บันเทิง กำรต้อนรับให้ที่พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำง
สินค้ำ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดรำคำสินค้ำหรือ
บริกำร และเงิน เป็นต้น
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 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible Gifts and
Benefits) หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ ที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะ
ซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัว กำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตน
กำรเข้ ำถึ งประโยชน์ หรื อกำรสั ญ ญำว่ ำจะให้ หรื อกำรสั ญญำว่ ำจะได้ ร ั บ
ประโยชน์มำกกว่ำคนอื่น

2.4
ข้ อ เสนอในกำรพิ จ ำรณำเกี ่ ย วกั บ กำรให้ -รั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด
เรำจะจัดกำรอย่ำงไร?
ข้อคำถำมที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำ จะรับ หรือไม่รับของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ มี
3 คำถำม คือ
1. เรำควรรับหรือไม่?
2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่?
3. เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่?

เรำควรรับหรือไม่?
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ค วรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่
สำมำรถปฏิ เ สธได้ หรื อ เป็ น กำรรั บ ในโอกำสที ่ เ หมำะสมตำมขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีวัฒธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำม มี
หลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
1. ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสด
หรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็ น
กำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม และอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน
2. กำรถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจำกเงิน สิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำร
ตัดสินใจ คือ
2.1 ทำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุ ณ กำรเสนอให้มีผลต่อ
กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่
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2.2 ควำมประทั บใจของท่ ำนต่ อของขวั ญและ/หรื อผลประโยชน์ ที ่ จะ
ส่งผลต่อกำรทำงำนในอนำคต
หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระทำและกำร
ตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดั งนั ้ น องค์ กรหรื อบุ คคลใดๆ ไม่ ควรใช้ ของขวั ญหรื อผลประโยชน์ มำ
แสวงหำควำมชอบธรรม ผลประโยชน์ให้กับองค์กรตนหรือตนเองเหนือองค์กร
หรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่ประชำสังคมมีต่อ
ภำครัฐ และทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม
เรำต้องรำยงำนหรือไม่?
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
1. ธรรมชำติของผู้ให้ พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประมวลจริ ย ธรรมข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น ประกำศคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
2. หน่วยงำนควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัด และมีกระบวนกำรที่
ช่วยให้เจ้ำหน้ำทีผ
่ ู้ปฏิบัติงำนสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำน
กำรรั บ ของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ ใดๆ ต้ องมี กำรลงทะเบี ยนรั บ อย่ ำงเป็ น
ทำงกำร
3. บทบำทหน้ ำ ที ่ ข องท่ ำ นในองค์ ก ร ถ้ ำ เจ้ ำหน้ ำที ่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง ำนนั ้ น ๆ
ทำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือ
กลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ทั้งจำกระดับองค์ก ร และระดับ
บุคคล อำทิ เช่น งำนตรวจสอบภำยใน งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึด
ใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรม และจะไม่
ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับ
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ของขวั ญ และผลประโยชน์ ท่ ำนควรด ำรงควำมถู กต้ องด้ วยกำรรำยงำนหรื อ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น
เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่?
1. ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีรำคำไม่เกิน 3,000 บำท
2. หำกมี รำคำทำงกำรตลำดระหว่ ำง 3,000-15,000 บำท องค์ กรต้ อง
พิจำรณำตัดสินว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่

3. หำกรำคำมำกกว่ำ 15,000 บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรและ
องค์กรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร

2.5
แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติในกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำน
หรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน ให้เทียบรำคำกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000
บำท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
 ของขวั ญทั ้ งหมดที ่ มี ค่ ำทำงวั ฒนธรรมหรื อประวั ติ ศำสตร์ เช่ น งำน
ศิ ลปะ พระพุ ทธรู ป เครื ่ องประดั บโบรำณ ฯลฯ แม้ จ ะมี ขนำดเล็ กหรื อเป็ นเรื ่ อง
เล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่ำจะมีค่ำรำคำเท่ำใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ
3,000 บำท ต้องรำยงำนหน่วยงำนและอำจเป็นของตนเองได้
 ถ้ ำของขวั ญ หรื อผลประโยชน์ ใดๆ เมื ่ อเที ยบกั บ รำคำตลำดมี ค่ ำเกิ น
3,000 บำท ต้องรำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้
 ถ้ ำของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ที ่ ม ี ค่ ำทำงกำรตลำด ระหว่ ำง 3,00015,000 บำท และเจ้ ำหน้ ำที ่ ผู ้ ปฏิ บั ติ งำนมี ควำมจ ำเป็ นต้ องรั บให้ องค์ กร โดย
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ผู ้ อ ำนวยกำรตั ดสิ นว่ ำสมควรให้ เจ้ ำหน้ ำที ่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ งำนคนนั ้ นๆ รั บทรั พย์ สิ น
ดังกล่ำวหรือไม่
 ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 15,000 บำท
ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะ และหรือตำมควำม
เหมำะสมองค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนผู้นั้น เก็บรักษำ
ของไว้ เป็นกรณี เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะด ำรงต ำแหน่งเดิ ม
ของขวั ญ ในโอกำสเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรหรื อ ลำออกจำกงำน ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
 ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
จำกผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อ
รวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่
ละอย่ำงทีไ่ ด้รับ
 ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร
แม้จะต่ำงคน ต่ำงกลุ่ม เพื่อเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้ว
มีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น
 ของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ ใดๆ ที ่ ได้ ร ั บ เพื ่ อเป็ น กำรขอบคุ ณ จำก
ผู้รับบริกำร (ประชำชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ำเสมอ บ่อยครั้งอำจทำให้
เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำ มีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำทีผ
่ ู้ปฏิบัติงำน หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ และควำมคำดหวังว่ำ
จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธกำรรับ
 เงิ น สดหรื อ สิ ่ ง ใดๆ ที ่ ส ำมำรถเปลี ่ ย นเป็ น เงิ น ได้ (ตั ว อย่ ำงเช่ น หุ ้ น
พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)
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3
แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อ นของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
1. กรณีเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ตรวจสอบควำมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ควำมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้


กำหนดแบบฟอร์มกำรตรวจสอบและรับรองที่มีควำมรับผิดชอบ

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถึงควำมเกี่ยวข้องกั บผู้เสนองำน ตำมแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ( แบบ ตส. 1)


ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำร

/กรรมกำรในกำรปฏิ บ ั ต ิ งำนที ่ เกี ่ ย วกั บ กำรจั ดซื ้ อ จั ด จ้ ำงที ่ มี ม ู ล ค่ ำเกิ น กว่ ำ
500,000 บำท ส่งแบบฟอร์มดังกล่ำว เพื่อให้คำรับรองว่ำ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองำน หรือผู้เข้ำประกวดรำคำทุกรำยในแต่ละเรื่องที่
ต้องกำรดำเนินกำร โดยแนบพร้อมบันทึกข้อควำมรำยงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและเสนอ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ พัสดุของ
ส ำนั กงำน ทั ้ งนี ้ งำนพั สดุ ฝ่ ำยอ ำนวยกำร จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบถึ งควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ตำมเอกสำรหลักฐำนที่แนบ กรณี ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ
สำนัก/ฝ่ำย/หน่วย ให้บุคคลดังกล่ำวรับรองตนเองในแบบฟอร์มดังกล่ำว
2. กรณีเกี่ยวกับกำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้
ตำมกฏหมำยหรือโดยธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละโอกำสที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000
บำท ให้ผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ


ก ำหนดแบบฟอร์ มรำยงำนกำรรั บของขวั ญ ทรั พย์ ส ิ น หรื อ

ประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (แบบ ตส. 2)


ให้ผู้ปฏิบัติงำนที่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอัน

ควรได้ตำมกฏหมำยหรือโดยธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละโอกำสที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ
3,000 บำท รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ตำมแบบฟอร์มดังกล่ำว และให้
จัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อำนวยกำร หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนำจ
จำกผู้อำนวยกำร ปีละ 1 ครั้ง ภำยในวันที่ 15 ของเดือนมกรำคมของทุกปี
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แบบฟอร์ม

ใช้ในกรณี

ผู้รับรอง/

กำรดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ผู้อำนวยกำร/

ให้สำนัก/ฝ่ำย/หน่วยที่

ใช้เฉพำะกำร

หัวหน้ำ/สำนัก/

จะดำเนินกำรจัดซื้อจัด

จัดซื้อจัดจ้ำงที่มี

ฝ่ำย/หน่วย

จ้ำงส่งแบบฟอร์มให้งำน

มูลค่ำเกินกว่ำ

พัสดุ พร้อมบันทึก

500,000 บำท

รำยงำน
ตส.1

รับรองตนเอง

ข้อควำมที่จะให้
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตส.2

กำรรับของขวัญ

ผู้อำนวยกำรกำร/

ส่งรำยงำนให้ฝ่ำย

ทรัพย์สน
ิ หรือ

หัวหน้ำ/สำนัก/

อำนวยกำรเมื่อมีกำรรับ

ประโยชน์อน
ื่ ใด

ฝ่ำย/หน่วย

ของขวัญ หรือ
ทรัพย์สน
ิ หรือ ประโยชน์
อื่นใด

หมำยเหตุ

กำรรับรอง ให้ผู ้ร ับรองตรวจสอบผู ้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร มีส่วน

เกี่ยวข้องในฐำนะ สำมี ภรรยำ บุตร หรือ พี่น้อง กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และกำรมีผลประโยชน์ทั บซ้อนหรือไม่
ภำยหลังพบว่ำ ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐำนะ สำมี ภรรยำ บุตร หรือ พี่น้อง กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวยื่นหนังสือขอถอนตัวจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
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4
แบบฟอร์ม
แบบ ตส.1

แบบฟอร์มกำรตรวจสอบและรับรองของเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถึ งควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
เขียนที่.....................................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ...............
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
ข้ำพเจ้ำชื่อ-นำมสกุล........................................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................สำนัก/ฝ่ำย.....................................................................
ได้รับกำรเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็น
O คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
O คณะกรรมกำรตรวจรับ
O อื่นๆ ระบุ..............................................................
ในโครงกำร/กิจกรรม...................................................................................................................................
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 – ข้อ 27
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองำน ตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 126 โดย
อำศัยตำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ ำงผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และ
ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรรับ – ให้สินบนอื่นใด
หำกข้ำพเจ้ำรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สำนักงำนดำเนินกำรทำงวินัยตำมกฏหมำย
ต่อไป

(ลงชื่อ)................................................
(........................................)
(ลงชื่อ)............................................ผู้บังคับบัญชำ
(........................................)
หมำยเหตุ 1. ให้ใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 500,000 บำท
2. ให้แนบท้ำยรำยงำนจัดซื้อจัดจ้ำงพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
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แบบ ตส. 2

แบบฟอร์มรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ รวมถึงกำรรับ – ให้สินบนอื่นใด
(เขียนที่)..................................................
วันที่...........เดือน.............พ.ศ.............
ข้ำพเจ้ำ................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
สังกัด สำนัก/ฝ่ำย..............................................................................โทร..........................................................................
ขอรำยงำนกำรรับของขวัญ ดังนี้
 ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดทีไ่ ด้รับ มีลักษณะดังนี้
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อน
ื่ ใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติโดยมีลักษณะเป็นกำร ให้แก่
ข้ำพเจ้ำโดยเฉพำะเจำะจง และมีมล
ู ค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อน
ื่ ใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำ แต่มีจำนวนเกินกว่ำ ควำม
เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด


หน่วยงำนภำครัฐ

 ประชำชน ญำติ



หน่วยงำนภำคเอกชน

 อื่น ๆ ......................................

 เหตุผลในกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด






เทศกำลต่ำง ๆ


วันขึ้นปีใหม่

 ตรุษจีน



สงกรำนต์

 อื่น ๆ ......................................

โอกำสสำคัญ


เกษียณอำยุรำชกำร

 กำรต้อนรับ



กำรขอบคุณ

 กำรให้ควำมช่วยเหลือ



กำรแสดงควำมยินดี

 อื่น ๆ ......................................



กำรแสดงควำมเสียใจ

กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..…………

 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ


ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล

 ส่งมอบให้แก่สำนักงบประมำณ



ส่งคืนแก่ผู้ใช้

 อื่น ๆ ......................................

 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ

1. ใช้กบ
ั กำรรับของขวัญ ทรัพย์สน
ิ หรือประโยชน์อน
ื่ ใดอันควรได้ และมีมล
ู ค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท
2. ให้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่ำวภำยใน วันที่ 15 ของเดือนมกรำคมของทุกปี
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5

มำตรกำรกำรลงโทษ
 กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
2542 หมวด 9 กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว
่ นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มำตรำ 103 ห้ำมมิ
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตำมกฏหมำย หรือ กฏ ข้อบังคับที่ออกโดยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฏหมำย
เว้ น แต่ ก ำรรั บ ทรั พ ย์ ส ิ น หรื อ ประโยชน์ อ ื ่ น ใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละจ ำนวนที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติกำหนด
กรณีฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจะมี
โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และยังมีควำมผิดฐำนกระทำ
ควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย
นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต
และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่นั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วน
ร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย



เมื่อพบเห็นและประสบปัญหำกับกำรกระทำสู่กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1)

เกิดขึ้นกับตัวเอง
ให้พิจำรณำผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นว่ำ ส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หำกส่วนรวมเสีย

ผลประโยชน์ค วรหลี กเลี่ ยง เช่น หำกท่ ำนเป็ นคณะกรรมกำรจั ดหำพั สดุ หรือพิ จำรณำควำมดี
ควำมชอบของบุ ค คลใกล้ ช ิ ด ท่ ำนก็ ค วรจะถอนตั วจำกกำรเป็ น กรรมกำรหรื องดออกเสี ย ง
เนื่องจำกกำรตัดสินใจอำจมีผลทำให้กำรพิจำรณำเบี่ยงเบน แต่หำกเป็นเพียงคนรู้จักกันธรรมดำ
ท่ำนควรประกำศให้ทรำบว่ำ ท่ำนรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมกำร ทั้งนี้ เพื่อแสดงควำมบริสุทธิ์
ใจของท่ำนและเพื่อควำมโปร่งใสด้วย

2)

เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงำนหรือคนใกล้ตัว
ควรให้คำแนะนำด้วยกำรอธิบำยถึงผลหรือโทษของควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน

16

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

6

บทสรุป
หลักธรรมำภิบำลและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรงำนภำครัฐที่ดี
เจ้ ำหน้ ำ ที ่ ท ุ ก หน่ ว ยงำนถู ก คำดหวั งไม่ ให้ แ สวงหำผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบใดๆ อั น
เนื่องจำกกำรดำรงตำแหน่ง และถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจ โดยปรำศจำก
อคติ ควรมีขอบเขตในกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์เสมอ รวมถึงกำรรับ-ให้สินบน
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และทำลำยชื่อเสียงของตนเองและองค์กร

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยำกรบุคคลที่ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR

procurement) ให้เข้ำร่วมสัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ
7,000 บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจำค
โดยโรงงำนผลิตสินค้ำที่เป็นคู่ค้ำกับหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ ำเป็นรำงวัลที่ ตนชนะจำกกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมกำร
สัมมนำ
ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจ
ว่ำจะต้องมีกำรรำยงำนของรำงวัลนั้น และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำ
กำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินใจว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัลชิ้นนี้
เนื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์
ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึงถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม

สำมำรถดูข้อมูลเพิม
่ ติมได้ที่
www.okmd.or.th
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คู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน สบร.

เอกสำรอ้ำงอิง
1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
4. กำรให้สินบน จำกบทวิทยุรำยกำร “รู้ รัก ภำษำไทย” ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย เมือ
่ วันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2554 สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
5. ระเบี ยบคณะกรรมกำรบริ หำรส ำนั กงำนบริ หำรและพั ฒ นำองค์ ควำมรู ้ ว่ ำด้ วยประมวล
จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้อำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำน พ.ศ. 2553
6. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2559
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จัดทำโดย

ฝ่ำยอำนวยกำร ส่วนงำนกลำง

ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 2 กุมภำพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1 เมษำยน ปี พ.ศ. 2561

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
69/18-19 อำคำรมิว บิลดิ้ง (วิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล) ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-21056500 โทรสำร 0-2105-6556,8Website : www.okmd.or.th

