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ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   หมายถึง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประชาชนส่วนรวม  (CONFLICT OF INTERESTS)  สถานการณ์หรือการกระท าที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย   จนกระทั่งกลายเป็น
สิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด   จนส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม      เน่ืองจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

  จากการที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไ ด้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  และ
จรรยาบรรณขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์   ละเว้นการด าเนินการและกิจกรรมใดๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งท างผลประโยชน์               
ต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ดังน้ันจึงได้ก าหนดความหมายของ  “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์”  คือ  การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่
ทางตรงหรือทางอ้อม 
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หลักพิจารณาส าหรับผูป้ฏิบตัิเพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. หลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีประโยชน์หากไม่
น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ซึ่งจะต้องท าความเข้า ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คาดหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกคน รายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรืออาจขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น ทั้งน้ีให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติของ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

4. กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติส าหรับการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์พนักงานและลูกจ้างทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเอง
ก่อนว่าสิ่งที่จะท าน้ันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นการกระท าที่เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อ
สังคมได้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือไม่ 
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รูปแบบทีถ่ือเปน็ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  เน่ืองจากพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์ การสวน
พฤกษศาสตร์ อันเน่ืองมาจากสาเหตุที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

1. การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่สัญญา           
กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การ  อันมี
สภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ไม่ว่าท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้มีการมอบหมายจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

2. การมีคู่สมรสเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่
เป็นคู่สัญญากับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
องค์การ  อันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

3. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งก า
หมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2555 

4. การกระท าที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

5. การใช้ข้อมูลภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่ยังเป็นความลับอยู่ ที่ตนได้รับหรือทราบ
จากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ หรือในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต 

6. การใช้ทรัพย์สินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่
มีสิทธิโดยทุจริต 

7. การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์โดยทุจริต เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 

8. การใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยอิสระในการใช้อ านาจตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งอื่นโดยทุจริตไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 

9. การหาประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการ
ปฏิบัติงานด้านการให้การสงเคราะห์ การเงินการบัญชี การพัสดุ และงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

10. การเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้พิจารณา หรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมี
อ านาจสั่งการในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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แนวทางปฏิบตัิในการรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์การโดยก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถือเป็นการกระท าที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งพนักงานได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงานผู้น้ันต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์น้ันต่อผู้อ านวยการโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อวินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้พนักงานผู้น้ันรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

  ในกรณีผู้อ านวยการมีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน
 หรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้พนักงานผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สินหรือ
 ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่า
 พนักงานผู้น้ันไม่เคยได้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

2. การจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อได้รับการบรรจุ หรือจ้างเข้าท างานทุกคร้ังที่ไ ด้รับ
การแต่งต้ังโยกย้าย ทุกเดือนกันยายนของทุกปี และทุกคร้ังที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังน้ี 

   (1) กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานต าแหน่งผู้อ านวยการ
 ส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปท ารายงานตามแบบหมายเลข 1 ส่วนพนักงานต าแหน่งต่ ากว่า
 ผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่าลงมา ให้ส่วนงานจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 2 
   (2) กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานทุกต าแหน่งจัดท ารายงาน
 ตามแบบ หมายเลข 3 
   รายงานตาม (1)  ให้เสนอผู้อ านวยการ เพื่อทราบ และให้เก็บแบบรายงาน
 ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี 
   รายงานตาม (2) ให้เสนอผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วแจ้งผลให้
 ผู้รายงานทราบ และถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยต่อไป 
 

3. ให้งานทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบการกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ และจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเสนอผู้อ านวยการ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
หมวด 9 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ
ด าเนินคดี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจานุเบกษา 

 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือ                    
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ  ข้อบังคับ  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ  ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศน้ี 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาได้ ดังต่อไปน้ี 

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป 

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินไม่เกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ันเป็นการให้ในลักษณะที่ให้กับบุคคลทั่วไป 

 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นส่วนตัวหรือ
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน รายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาทราบ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันสังกัดโดยทันที 
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ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พ.ศ. 2555 

.................................................................. 

 เพื่อให้การด าเนินการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล
และสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี          
 “องค์การ”   หมายความว่า   องค์การสวนพฤกษศาสตร์     
 “คณะกรรมการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการองค์การ   
 “ผู้อ านวยการ”   หมายความว่า   ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
 “พนักงาน”   หมายความว่า   พนักงานและลูกจ้างขององค์การ    
 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”   หมายความว่า   การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของ
พนักงานกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม    
 “ญาต”ิ   หมายความว่า   ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาร  พี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดารของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”   หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม       
 “ประโยชน์อื่นใด”   หมายความว่า   สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม และสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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 ข้อ 4 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการใด โดยยึดประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ ต้อง
ใช้อ านาจตามต าแหน่งที่ตนมีอยู่ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม และต้องไม่กระท าการใดในประการที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือ หรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 

 ข้อ 5 ห้ามมิให้พนักงานด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้ จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่
เป็นคู่สัญญากับองค์การ หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การ อันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับ
กิจการขององค์การ ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการ 
ผู้จัดการ หรือต าแหน่งผู้บริหารอื่น โดยองค์การได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับคู่สมรสของพนักงาน โดยถือว่าการด าเนินกิจการของคู่
สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของพนักงาน 

 ข้อ 6 ห้ามมิให้พนักงานรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

 ข้อ 7 พนักงานจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปน้ี 

 (1) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม ตาม
ฐานานุรูป              
 (2) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท        
 (3) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ัน เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 ข้อ 8 การกระท า หรือกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (1) การกระท าที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต      
 (2) การใช้ข้อมูลภายในขององค์การที่ยังเป็นความลับอยู่ ที่ตนได้รับหรือทราบจากการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต        
 (3) การใช้ทรัพย์สินขององค์การ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่มีสิทธิโดยทุจริต
 (4) การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการขององค์การโดยทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง 
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเฉพาะไม่ว่าลาตรง หรือทางอ้อม 

 (5) การใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยอิสระในการใช้อ านาจตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งอื่นโดยทุจริตไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 

 (6) การหาประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการ
ปฏิบัติงานด้านการให้การสงเคราะห์ การเงินการบัญชี การพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 (7) การเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้พิจารณา หรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมี
อ านาจสั่งการในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 ข้อ 9 การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 7 ถือเป็นการกระท า
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งพนักงานได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงานผู้น้ันต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์น้ันต่อผู้อ านวยการโดยทันทีที่สามารถจะกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น
เหมาะสม และสมควรที่จะให้พนักงานผู้น้ันรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 ในกรณีที่ผู้อ านวยการมีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้ คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้พนักงานผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิขององค์การ 

 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าพนักงานผู้น้ันไม่เคยได้รับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

 ข้อ 10 กรณีการกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 8 และ ข้อ 9 ให้พนักงานผู้
น้ัน รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือระงับเหตุความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเบื้องต้น และรายงานต่อผู้อ านวยการตามขั้นตอนต่อไป 

 ข้อ 11 ให้พนักงานจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อได้รับการบรรจุ หรือจ้างเข้า
ท างาน ทุกคร้ังที่ได้รับการแต่งต้ังโยกย้าย ทุกเดือนกันยายนของทุกปี และทุกคร้ังที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ดังน้ี 

 (1) กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปท ารายงานตามแบบหมายเลข 1  ส่วนพนักงานต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่าลงมา ให้
ส่วนงานจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 2 

 (2) กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานทุกต าแหน่งจัดท ารายงานตามแบบ
หมายเลข 3 

  รายงานตาม (1) ให้เสนอผู้อ านวยการ เพื่อทราบ และให้เก็บแบบรายงานดังกล่าวไว้เป็นเวลา
อย่างน้อยสองปี 
 รายงานตาม (2) ให้เสนอผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วแจ้งผลให้ผู้รายงานทราบ และถือ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยต่อไป 
 ให้งานทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบการกระท าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ และจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเสนอผู้อ านวยการ ภายในวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

 ข้อ 12 ให้ผู้อ านวยการรักษาการให้เป็นไปตามบังคับน้ี และมีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
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 ข้อที่  13  กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ หรือผู้อ านวยการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

 

 

 (นายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์) 
ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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