
รายงานวิเคราะห์การด าเนินงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)



ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน ) ได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำร
จัดกำรผล ประโยชน์ทับซ้อนของ สบร. ฉบับ
ปรับปรุ ง ครั้ งที่  3 เพื่อ เผยแพร่คู่ มือแนว
ทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำว 
ให้กับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึงในเว็ปไซต์ของ
ส ำนักงำน เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน 
ตระหนักและและร่วมมือกันรณรงค์พัฒนำให้
กำรปฏิบัติงำนในองค์กร เป็นไปด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ ำที่  และ เป็นกำรส่ง เสริมให้ เกิด
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งนี้  ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้น ำคู่มือกำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของ สบร . ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 มำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

ส ำนักงำน จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของ สบร. ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมถึงกำรรับ-ให้สินบน โดยปรับปรุงเนื้อหำสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม โดยสรุปดังน้ี

ก ำหนดแบบฟอร์มกำรตรวจสอบและรับรองของ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ตำมแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน (แบบ ตส.1)ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 500,000 บำท เพื่อให้ค ำ
รับรองว่ำ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 
กับผู้เสนองำน หรือผู้เข้ำประกวดรำคำทุกรำยในแต่ละ
เรื่องที่ต้องกำรด ำเนินกำร โดยแนบพร้อมบันทึก
ข้อควำมรำยงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำร/กรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงฯ กระทรวงกำรคลัง ทั้งนี้งำนพัสดุ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร จะด ำเนินกำรตรวจสอบถึงควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน

ก ำหนดแบบฟอร์มรำยงำนกำรรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (แบบ ตส.2)  ให้
ผู้ปฏิบัติงำนที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันควรได้ตำมกฎหมำยหรือโดยธรรมเนียม
ประเพณี  ในแต่ละโอกำสที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 
3 ,000 บำท และ ให้ แ จ้ งรำยละ เอียดต่ อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ต ำ ม ล ำ ดั บ แ ล ะ เ ส น อ
ผู้อ ำนวยกำร หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
จำกผู้อ ำนวยกำร ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำ มีเหตุจ ำเป็น 
ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะรับไว้หรือไม่ 
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กำรด ำเนนิกำร/ประเดน็ปัญหำและอุปสรรค



การด าเนินงานที่ผ่านมาตามการด าเนินงานการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  

กำรตรวจสอบและรับรองของเจ้ำหน้ำที่
ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ตำม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น   พบ ว่ ำ  ไ ม่ ป ร ำกฏ ว่ ำ มี
เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรับผิดชอบในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้ เสนองำนและมีส่วนได้
ส่วนเสียใดๆ กับผู้ที่มำเสนอรำคำ

ส่ ว น ข อ งก ำ ร รั บ ท รั พย์ สิ น ห รื อ
ประโยชน์อื่นใดอันควรได้ ในแต่ละ
โอกำสที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ก ำหนด ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ นร ำย ง ำน
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ พบว่ำ ยังไม่
มีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เกินกว่ำมูลค่ำที่ก ำหนด รวมถึงกำร
รับ-ให้สินบนอื่นใด 

สบร. ได้ลงรูปกำรงดรับของขวัญในเว็ปไซต์ของ สบร. ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประกำศเผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ในวันที่ 13 มีนำคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2563



สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ เนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำที่ไม่
สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ มีควำม
เสี่ยงหรือโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ประเดน็ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง แนวทางการจัดการ การบริหารจัดการ
1.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการ
ทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง 
รวม ทัง้เป็นข้อมูลให้ประชาชน และผู้สนใจได้ทราบ และ
ตระหนักถงึความส าคัญและร่วมเป็นเครือ ข่าย ในการป้องกัน
การทจุริตและปราบปรามการทจุริตต่อไปและเพื่อป้องกนัการมี
ผล ประโยชน์ทบัซ้อน รวมถงึการรับ-ให้สินบนอ่ืนใดในการ
ปฏบิัตหิน้าหน้าที่

บุคลากร ยังขาดความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ท่ี ถู ก ต้ อ ง เ ก่ี ย ว กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเร่ือง ท่ี
เก่ียวข้อง เน่ืองจากเป็นกฏหมายท่ี
ต้องศึกษาอย่างละเอียดถ่องแท้ 
และค่ อน ข้างใหม่  และ มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

เร่งด าเนินการเสริม สร้างความรู้ความ
เข้า ใจ โดยการฝึกอบรมประชาสมัพนัธ์ 
และเผยแพร่เพ่ือสร้างความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ด้ านกฏหมายกฏระ เ บี ยบ 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เร่งเผยแพร่เก่ียวกบัป้องกนั
การทจุริตและผลประโยชน์
ทบัซ้อน ให้แก่บุคลากร ให้
มีความต่อเน่ือง



อำจมีปัจจัยเสี่ยงจำกเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งได้มีกำรก ำหนดแบบฟอร์มกำรตรวจสอบและรบัรองของเจ้ำหน้ำที่ฯ ให้มีกำรตรวจสอบถึง
กำรเกี่ยวข้องของเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กับผู้เสนองำน กำรด ำเนินงำนในกำรจัดหำพัสดุ ถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่ให้เกิดขึ้นหรือให้อยูใ่นระดับต่ ำสำมำรถยอมรับ แต่เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยก ำหนดจัดให้มีกำรอบรมและเผยแพร่แนวปฏิบัติด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรป้องกันกำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง ผ่ำน
ช่องทำงส่ือต่ำงๆ ให้มำกยิ่งขึ้น และแจ้งให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ทรำบและมีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำม
คู่มือและแบบฟอร์มทีก่ ำหนด และให้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว 

ส ำนักงำน มุ่งเน้นผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนให้ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องและถูกต้องตำมกฏระเบียบข้อ บังคับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณ ธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด เพื่อควำม โปร่งใส 
และควำมพร้อม รับผิดในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และควบคุมและป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน

ข้อเสนอแนะในกำรป้องกัน ควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งด้ำนกำรด ำเนินงำนที่เกีย่วกับผลประโยชนท์บัซอ้น 

เนื่องจำกเรื่องกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติ งำน และ
ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นวัฒนธรรมที่ดีภำยในองค์กร เห็นสมควรส่งเสริมกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อนหรือกำรหำ
ช่องทำงกำรทุจริต และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้
1. เร่งด ำเนินกำรเสริม สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำ ใจ โดยกำรฝึกอบรมประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฏหมำยกฏระเบีย บ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรป้องกันและปรำมบปรำมกำรทุจรติภำยในส ำนักงำนเพื่อสร้ำงตระหนักรู้ให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญและร่วมเป็นเคริอข่ ำยใน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อไป



1. หน่วยงำนต้นสังกัด
ของผู้กระท ำควำมผิด

ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
5 ธันวำคม 2550 อำคำรรัฐประศำสนภักดี

(อำคำรบี) ชั้น 5 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง

ห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 

โทรสำร : 0-2143-8341
เว็บไซต์ : http://www.ombudsman.go.th

2. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

ที่อยู่ : อำคำรด ำรงรำชำนุภำพ กระทรวงมหำดไทย 
ถนนอัษฎำงค์ แขวงวัดรำชบพิตร เขตพระนคร   

กรุงเทพมหำนคร 10200 
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สำยด่วน : 1567 

เว็บไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th

3. ศูนย์ด ำรงธรรม 
กระทรวงมหำดไทย 

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมฯ

10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สำยด่วน : 1355 

เว็บไซต์ : http://www.admincourt.go.th

4. ศำลปกครอง 

ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำย 
อ ำเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ตู้ 

ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 
โทรศัพท์ : 02 528 4800-01 
โทรศัพท์สำยด่วน : 1205 

เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

ที่อยู่ : ถนนพระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 

เว็บไซต์ : http://www.oag.go.th

6. ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่อยู่ : 47/101 อำคำร 8 ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 02-547-1711 

เว็บไซต์ : http://www.fact.or.th

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด 

ที่อยู่ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำ

ไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-273-9021 ต่อ 2634 

เว็บไซต์ : acoc.mof.go.th

8. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต กระทรวงกำรคลัง 

หน่วยงานที่รับร้องเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

http://www.ombudsman.go.th/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.admincourt.go.th/
https://www.nacc.go.th/
http://www.oag.go.th/
http://www.fact.or.th/

