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ค ำน ำ 
 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่เกาะกินสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ไม่เฉพาะแต่
ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศอ่ืนๆ ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน จนบางครั้งมีหลายประเทศต้องล่มสลาย 
หรือเกือบล่มสลายเพราะปัญหาการทุจริต จุดเริ่มต้นของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคือ การขัดกัน                     
ของผลประโยชน์  ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดแรกที่จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริต                   
สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
  ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐบาลในหลายๆ ประเทศจึงได้ด าเนินนโยบายในการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ทุจริต เช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมาย The Political Reform Act of 1974 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Principle Conflict of Interest Law ซึ่งประกอบไปด้วยข้อห้ามพ้ืนฐานต่อต้านการ
ขัดกันของผลประโยชน์ในขั้นตอนการตัดสินใจของภาครัฐ1 ประเทศจีนภายใต้การปกครองในระบอบสังคม
นิยมซึ่งน าโดย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ด าเนินมาตรการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มข้น                  
จนน าไปสู่การประหารชีวิตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูงหลายคน มกุฎราชกุมารบิน ซัลมานแห่ง
ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ทรงด าเนินพระราโชบายในการปราบปรามการทุจริตภายในประเทศอย่างเข้มข้น
เช่นกัน ซ่ึงน าไปสู่การจับและการสอบสวนเจ้าชาย ๑๑ พระองคท์ี่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
  รัฐบาลไทยเองก็ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศ                           
จึงได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระยะเวลา ๒๐ ปี พร้อมทั้งแผนงานรองรับการด าเนินการเป็นระยะกลาง ๕ ปี 
และแผนระยะสั้นเป็นรายปี พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นต้น  

ปัจจุบันอยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเน้นย้ าให้ส่วนราชการด าเนินการตามหลัก ๓ ป                    
คือ ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต ปราบปรามการทุจริต และป้องกันการทุจริต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้าน
ปราบปรามการทุจริตผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลายๆ รูปแบบ และเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปราม
                                                      
1 Office of General Counsel the California State University USA, Conflict of Interest Handbook 
https://www.csun.edu/sites/default/files/ConflictofInterestHandbook.pdf  
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การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถตอบสนองและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์                 
ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อันจะเป็นการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้                     
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน อันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการทุจริต ช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
ปราศจากการทุจริต โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รัก
ยิ่งของเราทุกคนต่อไป 
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สำรบัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ 

-  ผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ 
            -      ผลประโยชนส์่วนตัว  ๗ 

-  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ ๗ 
ส่วนที่ ๒ ปัจจัยและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๘ 
- ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ๘ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน   ๘ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มักพบในส่วนราชการ ๑๐ 

ส่วนที่ ๓ แนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๑ 
- แนวทางป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๑ 
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ๑๒ 
- แนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๔ 
- มาตรการลงโทษ ๑๕ 
- กลไกลก ากับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๖ 

ส่วนที่ ๔ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๘ 
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ส่วนที่ ๑ 
ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest หรือที่ภาษาไทยใช้ค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการขัดกันของผลประโยชน์ หรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นค าที่ถูก
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหลายๆ สังคม ในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยส่วนรวม 

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า Conflict of Interest หรือ ความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ว่า สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ
กระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่ง
กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ ะ การจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ2 
  ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตนหรือพวกพ้องท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ3 
 
  องค์ กรต่ อต้ านคอร์ รั ปชั่ น  (ป ระทศ ไทย )  อธิ บายค า ว่ า  ผลประ โยชน์ ทั บซ้ อน                    
(Conflict of Interest)  ไว้ว่า คือสถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ทนายความ 
นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (Professional Interest) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่

                                                      
2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ., ความขัดแย้งประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๒๕๕๒ 
3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิด ความไม่
ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้
มากน้อยเพียงใด4 
 
 ดร. วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่ว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)5 
 
 กฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาให้ความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ไว้ว่า เป็นสถานการณ์ที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐขัดกันกับกิจการ                    
ทางเศรษฐกิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการท าให้ขาดความเป็นกลางในการใช้วิจารณญาณ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งใดก็ตามท่ีเป็นการยั่วยวนที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว6 
 
 จากค านิยามต่างๆ เหล่านี้สรุปใจความได้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นความผิดเชิงจริยธรรม               
เป็นความผิดขั้นพ้ืนฐานประการแรกที่จะน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑. บุคคลผู้มีอ านาจในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน ๒. ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่การตัดสินใจใดๆ ในอ านาจ
หน้าที่ของบุคคลผู้มีอ านาจเกิดขึ้นโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าทางใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้อง จนกระทบต่อ
การตัดสินใจนั้น ท าให้เกิดอคติ ไม่เป็นกลาง หรือล าเอียง เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
กับผลประโยชน์ส่วนตัว สถานการณ์ดังกล่าวเรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น )ประเทศไทย ,( ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) < 
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/56/1/ผลประโยชน์ทับซ้อน%20(conflict%20of%20interest)>  
5 ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต ส านกังานปลัดกระทรวงการคลัง, คู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์  ,นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทบัซ้อน การคอรัปชั่น สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข (พิมพ์ครั้งที่ 
๒ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓), ๑๐๘-๑๐๙ 
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ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) 
  นายกฤษณ์ วงศ์วิเศษธร แห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้นิยามค าว่า ผลประโยชน์ส่วนตัว 
(Private interest) ไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตัวบุคคลได้รับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตนเองเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง                          
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ผลตอบแทนเหล่านั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมา โดยแบ่งผลประโยชน์ส่วนตัวออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 

๑.ที่เกี่ยวข้องกับเงิน (Pecuniary) หมายถึงผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเงิน ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะรูปแบบเงินทอง ของก านัน หรือส่วนลดต่างๆ7 ในคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest 
Handbook) ของ The California State University ได้แบ่ง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน (Economic 
Interests) ออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑. การลงทุนทางธุรกิจ ๒. อสังหาริมทรัพย์ ๓. รายได้ ๔. ต าแหน่งทาง
ธุรกิจ และ ๕. ของขวัญ8 

 ๒. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน หมายถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน             
จะเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเครือญาติ เช่น เกิดการล าเอียงในการท างาน               
การล าเอียงในการพิจารณาเป็นคุณหรือเป็นโทษ หรือการล าเอียงในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น 

 
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public interest) 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) หมายความถึง สิ่งใด         
ก็ตามที่เป็นประโยชน์หรือให้ประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายในสังคม เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวปัจเจก
บุคคล แต่เป็นผลประโยชน์ของทุกคนในสังคมนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
7 กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร, ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest), สถาบันพระปกเกล้า < http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=
ผลประโยชน์ทับซ้อน_(กฤษณ_์วงศ์วิเศษธร)>  
8 Office of General Counsel the California State University USA, Conflict of Interest Handbook 
https://www.csun.edu/sites/default/files/ConflictofInterestHandbook.pdf 
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ส่วนที่ ๒ 
ปัจจัย และรูปแบบของผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะออกจากกัน
ได้อย่างสิ้นเชิง 

๒.มีฐานความเชื่อในอดีตที่ว่าขุนนางหรือข้าราชการสามารถค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่            
น่ารังเกียจ 

๓. ต าแหน่งหน้าที่ราชการน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงขาดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ 

๔. ทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมยังคงเป็นแบบเดิม คือไม่สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ จึงพัฒนาไม่ทันต่อสถานการณ์     
ของระบบกฎหมายสากลที่แยกแยะเรื่องดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน เป็นระบบ9 

 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มี 
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ในอนาคต10 

 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แบ่งออกได้เป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 

 ๑. การรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (Accepting Benefits) เป็นการได้รับของขวัญ 
สินบนหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้การตัดสินใจ          
เอนเอียง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ฝ่ายที่ให้ผลประโยชน์กับตนเอง เช่น การใช้เงินงบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นของแถมหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น 

๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Party to Contracts) 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ 
เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท า

                                                      
9 ศูนย์ปฏิบัตกิารณ์ต่อต้านการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น, คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อนและจรยิธรรมของข้าราชการ 
http://khonkaen.mnre.go.th/download/documents/คู่มือการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf.  
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กับหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือเข้าเป็นคู่สัญญาเสียเอง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัท
ของสมาชิกในครอบครัว หรือพวกพ้องได้รับงานรับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝากลูกหลานเข้าท างานในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานที่
ตนสังกัดท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง 

๓. การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลที่เคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแลมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับ
ตนเอง หรือพวกพ้อง ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณแล้วรับเป็นที่ปรึกษาให้กับ
บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน หรือการที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานใน
ต าแหน่งเดิม โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับ เป็นต้น 

๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ เข้าไปเป็นที่ปรึกษา นายจ้างของภาคเอกชน                    
หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง  หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน             
หรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการ
ท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่กลับเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือการที่ผู้พิพากษา อัยการรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชน  

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้โอกาสใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่ตนรู้เห็นในข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ น าข้อมูลนั้นไปเปิดเผยเพ่ือให้ตนได้รับ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินตรา หรือประโยชน์อย่างอ่ืน หรือ
น าข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้กับญาติ หรือพวกพ้อง เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับ
ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง จึงบอกให้ญาติ หรือพวกพ้องไปซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว เพ่ือขายให้กับทาง
ราชการในราคาที่สูงขึ้น หรือการที่เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง 
แล้วแจ้งข้อมูลนั้นให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูลก่อสร้าง 

๖. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวม              
ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพ่ือการอันเป็นส่วนตัว 
หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าน้ ามันที่อยู่ในความดูแลของตนไปขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ งเ พ่ือผลประโยชน์ในทางการเมือง                    
(Pork Barreling) คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทน หรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ
อยู่ เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่างๆ ลงไปในพ้ืนที่บ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง รวมไปถึงการต่อรองโดยใช้โครงการสาธารณะเพ่ือให้ตนเองชนะการเลือกตั้ง 



๑๐ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มักพบในส่วนรำชกำรมีดังนี้ 
๑. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
๒. ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
๕. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นการส่วนตัว 
๖. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
๗. การท างานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับงานแห่งเดิม 
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
๙. การปิดบังความผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทำงปฏิบัตงิำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้ก าหนดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น อีกทั้งมาตรา ๒๘๐ ยังก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกในด้านจริยธรรม 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจึงให้ความส าคัญกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ               
มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล           
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่            
ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑ .  ก า ร ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ คุ ณ ต้ อ ง ห้ า ม  (Qualification                             
and Disqualification from Office) เช่น การห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี
ต้องไม่ด ารงต าแหน่งข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสั มปทานหรือสัญญาต่างๆ               
กับรัฐเป็นต้น 

๒. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินและธุรกิจของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะให้
สาธารณชนทราบ เช่น การยืนบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของ



๑๒ 
 

รัฐที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับต าแหน่ง กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

๓. การก าหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct) เพ่ือเป็นการสร้างกรอบ
บ่งบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

๔. การก าหนดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
(Post-office Employment Restriction)  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าวน าข้อมูลที่เป็น
ความลับของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหลังการพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ 
 
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงน ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรม ๑๐ ประการดังนี้ 

๑. หลักประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ โดยการ
ปฏิบัติราชการจะต้องมีการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการตรวจติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทาง ก ากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง                 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รับรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 



๑๓ 
 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน             
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ                    
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนในการพัฒนา 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ          
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกทางด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สภาพทางการ 
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และอ่ืนๆ 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แนวทำงปฏิบัติ ในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่                           
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  
 

๑. ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่คอยดูแลให้
พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                
โดยเคร่งครัด 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ เรียกรับ หรือยอมรับ
ประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่ เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือ
ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินตราและประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ 
ต าแหน่ง หรือความดีความชอบเป็นพิเศษ 

๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใดๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๖. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใดๆ ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปใช้เพ่ือ
การอันเป็นประโยชน์ส่วนตัว 

๗. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอ่ืนอันมิใช่ งานของ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๘. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ ทางมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ญาติ พวกพ้อง หรือคนรู้จัก 

๙. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นเงินตรา 
หรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๐. ห้ามผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นหัก หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
การจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

๑๑. ในกรณีที่มีการับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 
 



๑๕ 
 

กำรแจ้งเบำะแสพฤติกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเชื่อได้ว่ำอำจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. กรณีผู้พบเห็นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถแจ้ง
เบาะแสได้ที่คณบดี ผู้อ านวยการที่ผู้มีพฤติการณ์นั้นสังกัดอยู่ โดยระบุชื่อ -นามสกุล สังกัดของบุคคลที่มี
พฤติการณ์นั้น วัน เวลา สถานที่ และพฤติการณ์ที่กระท า รวมทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
โดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ หรือทางเว็บไซด์ www.pbru.ac.th โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                  
จะท าการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสทุก ๑๕ วัน (ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน) 

๒. กรณีผู้พบเห็นเป็นบุคคลภายนอก ให้แจ้งเบาะแสที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี             
โดยระบุชื่อ-นามสกุล สังกัดของบุคคลที่มีพฤติการณ์นั้น (ถ้าทราบ) วัน เวลา สถานที่ และพฤติการณ์ที่กระท า 
รวมทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) โดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้  หรือ ทางเว็บไซด์ 
www.pbru.ac.th โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะท าการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสทุก ๑๕ วัน           
(ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน) 

 
มำตรกำรลงโทษ 

๑. ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพฤติการณ์ผลประโยชน์             
ทับซ้อน ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามกฎหมาย 

๒. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล ไม่ด าเนินการทางวินัย จนเป็น
เหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนในการกระท าดังกล่าว และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นด้วย 

๓. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ ถึงอธิการบดี เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

 
 

 



๑๖ 
 

 
กลไกลกำรก ำกับติดตำมกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
เร่ิมต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีประกาศแนวทาง 
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของข้าราชการพนักงานและเจ้าหนา้ที่ 

กรณีพบพฤติกรรมที่อาจมีผลประโยชนท์ับซ้อน 

กรณีบุคคลภายใน กรณีบุคคลภายนอก 

แจ้งเบาะแสที่คณบดี ผู้อ านวยการที่ผู้มพีฤติการณ์นั้นสังกัดอยู่ 
โดยระบ ุ

- ชื่อ – สุกล 

- สังกัด 

- วัน เวลา สถานที ่

- พฤติการณ์ที่กระท า 

- พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 

- ระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได ้

 
 

แจ้งเบาะแสได้ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    โดยระบุ   

- ชื่อ – สกุล 

- สังกัด 

- วัน เวลา สถานที ่

- พฤติการณ์ที่กระท า 

- พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 

- ระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได ้

 
 
 

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

A 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่ามพีฤติการณ์ ไม่พบ 

แจ้งกลับผู้แจ้งเบาะแส มาตรการลงโทษ 
๑   .ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีมีพฤติการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามกฎหมาย 

๒  .ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมดูแล 
ไม่ด าเนินการทางวินัย จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั  ้นมี
ส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนในการกระท าดังกล่าว และให้ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นด้วย 

๓  .  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิด
ทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับ ถึงอธิการบดี เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารพิจารณา 

ส้ินสุด 

A 



๑๘ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ งสัมปทานจากรัฐ หน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  
 มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 



๑๙ 
 

 มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้าร่วมทุน 
 
 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่              
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 
 
 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓            
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 



๒๐ 
 

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่ เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสมพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท า
ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
                    เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 



๒๑ 
 

หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่ เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐผู้ ได้ รับทรัพย์สิ นไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันไม่ได้ 
  การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ                    
ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับ                  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิได้ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้ 
 ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรั บของขวัญ                    
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕ 
 ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรองการ
ขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

(๒)  ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

(๓)  ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจการใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่นการ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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(๔)  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ                 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด
ไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยตามธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม            
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตัวดังนี้ 

(๑)  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก            
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ           
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก                   
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓)  ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔)  ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วยกลุ่ม                    
อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑)  ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

(๒)  ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
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(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา                     
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(๒) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคล
อ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ               
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษ
ให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด              
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่               
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยไม่ใช้ข้อมูล
ที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ 
 จรรยาบรรณท่ีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องยึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ 

(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

นอกจากนี้ในข้อ ๔ ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ยังก าหนดให้การกระท าผิดจรรยาบรรณ                 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น “การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด         
จากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด” เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง 

ถ้าการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                     
ก็ต้องด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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และจริยธรรมของข้าราชการ http://khonkaen.mnre.go.th/download/documents/คู่มือการบริหาร
ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 
 

 

 


