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ค ำน ำ 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน เนื่องจากการเกิดขึ้นของผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ในการกระท าใดก็ตามเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้อง อันเป็นการกระทบต่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และน าไปสู่การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ระดับท่ีรุนแรงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นตัว
ขัดขวางการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางธรรมาภิบาล แต่บุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐจ านวนไม่น้อย ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ จนกระท าการที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ก็มิได้มีมาตรการหรือกลไกใน
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการองค์การอย่าง 
มีคุณธรรมและความโปร่งใส และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างระบบ มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการในหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 
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บทที่ 1 

ควำมหมำยและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.1 ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน  
ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมาย

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict Of Interest: COI) หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ “ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ไว้หลายความหมาย โดยนิยามของค าดังกล่าวที่ส าคัญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2560) ได้ให้ความหมายของ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” ว่า หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 
ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2552) ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ 
ทับซ้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม เหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)  
แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

จากนิยามของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะเห็นว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการตามที่ 
Michael McDonald (2016)  นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่ งมหาวิทยาลัย  British Columbia และ
ผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics ให้ความเห็นไว้ กล่าว คือ 

ประการแรก ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) 
หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึง
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการ
มีต าแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือไป
แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
หรือกระทบกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรคอร์รัปชั่น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
การใช้อ านาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการอ่ืน เช่น เพ่ือน ผู้
ใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคอร์รัปชั่นหรือน าไปสู่การคอร์รัปชั่นในระดับที่รุนแรงกว่าเดิมได้ 
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1.3 . รปูแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
แบ่งออกได้เป็น 7 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน
เพ่ือเกง็ก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ตัวอย่างของพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย ได้แก่ 
 1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2. การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย 
ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐน าเวลาราชการไปท างาน
ส่วนตัว 

5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจ 
ที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารง
ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้

ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง หรือผู้อื่น 
15. การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท า
สัญญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
 
ตำรำง 1 แสดงกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มวิชำชีพต่ำงๆ 
 

กลุ่มวิชำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กลุ่มวิชาชีพทั่วไป 1.) การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

พวกพ้อง 
2.) การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
3.) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.) การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ /งาน

โดยรวมของหน่วยงาน 
5.) การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับ

หน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
6.) การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการ

เบิกค่าน้ ามัน 
7.) การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

2. กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ประเมิน
ราคา และการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1.) การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทาง
ราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้
สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคา
ที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้
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กลุ่มวิชำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. กลุ่มวิชาชีพวิชาการ ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู ้เงินใน

วงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้ าประกันให้สูง
เกินกว่าความเป็นจริง 

2.) การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

3.) การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิด
ข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือ
พ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

4. ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ ด้ า น
การเงิน 

1.) การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง
ให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

2.) การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิด
ข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือ
พ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

5. กลุ่มวิชาชีพด้านการ
บริการ 

1.) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
2.) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวการรับประโยชน์

จากระบบการล็อกคิวในหน่วยงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติ 
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บทที่ 2 

แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 แนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สามารถท าได้หลายวิธี 
ดังนี้ 

1. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) ในหน่วยงาน เป็นการสร้างกรอบ
เพ่ือบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการ โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆ 
ให้ชัดเจน พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับความประพฤติของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไร อะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติ 

2. การก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของ
รัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่ง
ส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวของผู้บริหารให้สาธารณะ
ทราบ (Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้ง
เกิดขึ้น และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้ง่ายขึ้น 

4. การใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันได้แก่ 
  1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เหล่านั้น มิใช่การตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
  2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารหน่วยงาน การยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การปรับปรุงกลไกการท างานภายในองค์การให้มีความโปร่งใส มี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
ได ้
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  4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญในหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น หรืออ่ืนๆ 
  5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของตน 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะ และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
  6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
 5. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 6. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีแนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
  2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
  3) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

4) ผู้บริหารระดับต่างๆ ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
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บทที่ 3 

กฎหมำยที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 
 
1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ด าเนินคด ี

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท 
มหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง 
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 
2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม

ตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ

จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3)   รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับ
ไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่
สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตามความใน
วรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
3. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ระบุให้มีการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ดังนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
4. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ประกำศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552 

4.1 ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
4.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ งหน้าที่และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน 

ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่  ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืน ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

4.3 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ 
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง 

หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
5. ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.)  เรื่อง มำตรฐำนของ
จรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 24 มิถุนำยน 2551 

ประกอบไปด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ยึดมั่นและยืนหยักในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

ไม่เพียงเท่านั้น ในข้อ 4 ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ให้การกระท าผิดจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ 
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ต้อง
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 12 
 

บทที่ 4 

หน่วยงำนที่รับร้องเรียนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่หรือมีพฤติกรรม
ที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
10210  
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 
โทรศัพท์สายด่วน : 1567  
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 
โทรศัพท์สายด่วน : 1355 
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 
เขตดุสิต กทม.  
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849 
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 

6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่อยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ :  0-2271-8000 
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เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 02-547-1711 
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 
ที่อยู่ : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634 
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
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บรรณำนุกรม 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเรียบเรียงจาก
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 
ส านักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of  
 Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
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  (ปรับแก้ไขเมื่อวันที่ 4 ม.ค. พ.ศ. 2560) 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม                                                          

     แผนบริหารความเสี่ยง และการตดิตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง (UP-RM) 

รอบ  6 เดอืน และ 12 เดอืน   

                                                                          

 

 

 

** การรายงานผล UP-RM  ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หนว่ย  

   แผนบริหารความเสี่ยง 

 การตดิตามผล  รอบ 6 เดือน (ต.ค.- ม.ีค.) 

 การตดิตามผล  รอบ 12 เดอืน (เม.ย. – ก.ย.) 
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แผนบริหารความเสี่ยง และการตดิตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง (UP- RM)  ประจ าปงีบประมาณ ………(1)……….. 

                                                    รอบ       แผนฯ    6 เดือน           12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  ………......................(2)......................………… 

 

        การบริหารความเสี่ยงดา้น            การผลิตบัณฑิต                        การวิจัย    การบริการวิชาการ 

   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         การบริหาร  
 

ยุทธศาสตรท์ี ่ …………………………………………………………………………………………(3)………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค ์ …………………………………………………………………………………………(4)………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………(5)………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวชี้วัดและเปา้หมาย …………………………………………………………………………………………(6)………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานย่อย …………………………………………………………………………………………(7)………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

(8) 

ประเภท

ความเสี่ยง 

 

 

(9) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

 

(10) 

ผลกระทบ 

ของความ

เสี่ยง 

 

(11) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

 

 

(12) 

การประเมนิ

ความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาส xผลกระทบ) 

(13) 

การ

จัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(14) 

วธิีบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

(15) 

ก าหนด

เสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(16) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 

 

(17) 

ระดับความเสี่ยง

ท่ีคงเหลือหลัง

การควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

(18) 

หมายเหต ุ

 

 

 

(19) 

 

 

 

 

           

                                                                                                                                        ลงช่ือ ...................................คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหนว่ยงาน 

วัน ………. เดอืน ...................... พ.ศ. ................ 
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ค าอธิบายการกรอกขอ้มูล 

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM) 

(1)  ปีงบประมาณ  หมายถึง   ปงีบประมาณที่จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง หรือการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(2)  ชื่อหน่วยงาน  หมายถึง   ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง  (มหาวิทยาลัย/คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย/วิทยาลัย/โรงเรียน) 

(3)  ยุทธศาสตร์ที่  หมายถึง   ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง  7 ด้าน  ไดแ้ก่     

                                        1.  การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต          5.  การบรหิาร                

                                        2.  การวิจัย    6.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                                        3.  การบรกิารวิชาการ              7.  การให้บรกิารสุขภาพ                                   

                 4.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

(4)  วัตถุประสงค์                 หมายถึง   วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

(5)  โครงการ/กิจกรรม         หมายถึง   งาน  โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

(6)  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย     หมายถึง   ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของวัตถปุระสงค์ตามยุทธศาสตร ์(KPI) 

(7)  หน่วยงานย่อย              หมายถึง    หน่วยงาน/ส่วนงาน ที่รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 

(8)  ความเสี่ยง                   หมายถึง    โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาด  ความเสียหาย  หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต  และมีผลกระทบ  หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

 ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถาบัน 

        (9)  ประเภทความเสี่ยง   หมายถึง   การจ าแนกประเภทของความเสี่ยง แบง่ออกเป็น  1. ด้านกลยุทธ์   4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                          

                                                                                                               2. ด้านการปฏิบัตงิาน    5. ด้านเหตกุารณ์ / ภัยพบิัติ / อันตราย     

                                                                                                               3. ด้านการเงิน   และ/หรือ  6. ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ 

 (10)  สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง      หมายถึง    สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ แบ่งออกเปน็ 2 ปัจจัย  คือ 

                                       1.  ปจัจัยภายใน       หมายถึง   สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลท าให้เกิดความเสี่ยง 

                                       2.  ปัจจัยภายนอก    หมายถึง   สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั 
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(11)    ผลกระทบของความเสี่ยง        หมายถึง  ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียน การสอน) 3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย     5. ผลกระทบชื่อเสียง 

 2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย    6. ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 

        (12)  การควบคุมท่ีมีอยู่ในปจัจุบัน      หมายถึง  การระบุถึง กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันเพื่อควบคุมความเสี่ยง 

(13)  การประเมนิความเสีย่ง             หมายถึง   การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

       (**หมายเหต*ุ* UP-RM หรือ แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง จะใช้ก าหนดความเสี่ยงเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยง สูงและสงูมากเท่านั้น หรือความเสี่ยงทีส่ าคญั) 

                       โอกาส (O) x ผลกระทบ (I)   = ระดับความเสี่ยง   

             โดยก าหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ  ได้แก่   

ระดับ 1 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบน้อยมาก 

ระดับ 2 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบน้อย 

ระดับ 3 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบปานกลาง 

ระดับ 4 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบสูง 

ระดับ 5 คือ โอกาส  หรือ  ผลกระทบสูงมาก   

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง )แบง่เป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู และสูงมาก มีความหมายดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ตัวอย่าง  โอกาสสูง    คือ ระดับ 4  

    ผลกระทบสูงมาก   คือ ระดับ 5 

ดังนั้น ระดับความเสี่ยง  คือ 4 x 5 = 20 (สูงมาก) 
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 (14)  การจัดการความเสี่ยง  หมายถึง   กระบวนการที่น าไปใชใ้นการบริหารจัดการ  ให้ระดับโอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

                                                      กลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ง (4T’s Strategies)    ม ี4 แบบ ไดแ้ก่   

1. Terminate (การยกเลิกหรือหลกีเลี่ยงความเสี่ยง)  =  การยกเลิกหรือหลกีเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

2. Transfer (การโอนหรือร่วมกันจัดการความเสี่ยง)  =  การโอนความเสี่ยงทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี หรือ  

                                                                 ร่วมมือกันจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้แก่หน่วยงาน/องค์กรอื่น 

3. Treat  (การลดความเสี่ยง)                              =  การด าเนินการโดยหาวิธีการเพิ่มเตมิเพื่อจัดการความเสีย่ง  

4. Take (การยอมรับความเสี่ยง)                          =  การยอมรับความเสีย่งที่เกิดจาการปฏิบัติงานภายใตร้ะดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้        

                                                                 ในกรณีที่ค่าใช้จา่ยในการจัดการสูงมากเกินไป งบประมาณไม่เพยีงพอ หรือ ไม่คุ้มประโยชน์ 

(15)  วธิีบริหารความเสี่ยง         หมายถึง   มาตรการที่จะด าเนินการจดัการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              

(16)  ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ   

                                           ก าหนดเสร็จ  หมายถึง   ก าหนดเวลาเสร็จสิ้นในการด าเนินงานตามวิธีบรหิารความเสี่ยงทีก่ าหนดไว้                                                                                                                                                                                               

                                           ผู้รับผดิชอบ   หมายถึง   หน่วยงาน/สว่นงานที่รับผดิชอบโครงการหรือกิจกรรม 

** (ในข้อ 17- ขอ้ 19 กรอกตอนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)  ** 

(17)  ผลการด าเนินงาน  หมายถึง   การสรุปผลจากการด าเนินงานตามวิธีการบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ว่าสามารถท าให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือไม่ อย่างไร 

(18)  ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือหลังการควบคุม  (โอกาส xผลกระทบ)  หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลงัการบรหิารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน  ตาม (13)                                     

(19)  หมายเหตุ  หมายถึง   การระบุถึงสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบรหิารจัดการ แบ่งออกเป็น  3  กรณี ดังนี ้

                                           1. ความเสี่ยงหมดไป                                         - 

                                           2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว         ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป 

                                           3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก               ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ต่อไป หรือก าหนด/แก้ไขวิธีบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มการควบคุมภายใน ( ปย.2 / UP-IC) 
 

 

 

การรายงานผลการควบคุมภายใน  

1. รายงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ....  ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย     

 ปีละ 1 ครั้ง 

2. การควบคุมภายใน  ของมหาวิทยาลัยพะเยา   

 แผนการควบคุมภายใน 

 การติดตามผล รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.) 

 การติดตามผล รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย.) 

 

 

 
(ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2560) 
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 แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผน ประจ าปีงบประมาณ ……..(1)…….. 

 แผนการควบคุมภายใน        รายงานรอบ   6 เดือน         12 เดอืน  

ชื่อหน่วยงาน   ……………………...........(2)……………………………… 

ประเภทของความเสี่ยง  ด้านกลยุทธ์      ด้านการปฏบัิตงิาน      ด้านการเงิน 

    ด้านการปฏบัิตติามกฎ ระเบียบ  ด้านเหตุการณ์/ภัยพบัิต/ิอันตราย    ด้านธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณ 

การบริหารความเสี่ยงด้าน          การผลิตบัณฑิต                        การวิจัย    การบริการวิชาการ 
  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       การบริหาร 

หน่วยงานย่อย                 .........................................................................(3)............................................................................... 

 

กระบวนการปฏิบัตงิาน 

/วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(4) 

 

 

การประเมนิระดับ

ความเสี่ยงก่อน 

การควบคุม 

โอกาสxผลกระทบ 

 

(5) 

 

 

 

มาตรการควบคุม 

ท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน 

 

 

(6) 

 

 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

(7) 

 

 

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 

 

(8) 

 

 

 

มาตรการควบคุม 

ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

(9) 

 

การประเมนิ

ระดับความเสี่ยง

หลังการควบคุม 

โอกาสx

ผลกระทบ 

(10) 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

 

(11) 

ปัญหา 

(4.1) 

วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

(4.2) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4.3) 

 1........................ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์

...... (4.2.1)........... 

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

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 

 ...... (4.2.2)......... 

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

โครงการ/กิจกรรม 

...... (4.2.3).......... 

...........................     
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กระบวนการปฏิบัตงิาน 

/วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(4) 

 

 

การประเมนิระดับ

ความเสี่ยงก่อน 

การควบคุม 

โอกาสxผลกระทบ 

 

(5) 

 

 

 

มาตรการควบคุม 

ท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน 

 

 

(6) 

 

 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

(7) 

 

 

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 

 

(8) 

 

 

 

มาตรการควบคุม 

ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

(9) 

 

การประเมนิ

ระดับความเสี่ยง

หลังการควบคุม 

โอกาสx

ผลกระทบ 

(10) 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

 

(11) 

ปัญหา 

(4.1) 

วัตถุประสงค์และ

โครงการ/กิจกรรม 

(4.2) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4.3) 

2........................ 

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

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

 

วัตถุประสงค ์

...... (4.2.1).......... 

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

ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย 

....... (4.2.2)......... 

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

โครงการ/กิจกรรม 

...... (4.2.3).......... 

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

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

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

        

   

ลงชื่อ ........................................................คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหนา้หนว่ยงาน 

 วัน ………. เดือน ...................... พ.ศ. ................ 
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ค าอธิบายการกรอกขอ้มูลแบบฟอร์มการควบคุมภายใน 

 

(1) ปีงบประมาณ   หมายถงึ  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการควบคุมภายใน (ปย.2)  

      ปีงบประมาณที่จัดท าแผนการควบคุมภายใน(UP-IC) หรอืการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน(UP-IC) 

(2) ชื่อหน่วยงาน  หมายถงึ  ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดท าการควบคุมภายใน (มหาวิทยาลัย/คณะ/วทิยาลัย/โรงเรียน/กอง/ศูนย)์ 

(3) หน่วยงานย่อย  หมายถงึ  หนว่ยงาน/ส่วนงาน ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

(4) กระบวนการปฏิบัติงาน/วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(4.1) ปัญหา หมายถงึ  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือมอียู่ในปัจจุบันท่ีเป็นอุปสรรคท าให้การด าเนนิงานไม่บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

(4.2) วัตถุประสงค์และโครงการ/กจิกรรม   

 (4.2.1) วัตถุประสงค์  หมายถงึ  วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

 (4.2.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หมายถงึ  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม (KPI) 

 (4.2.3) โครงการ/กจิกรรม หมายถงึ  งาน โครงการ หรอืกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องภายใตยุ้ทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยท่ีพบวา่มีปัญหา 

(4.3) สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง หมายถงึ  สภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหาที่จะท าให้โครงการ/กิจกรรม ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

ท่ีก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยภายใน  หมายถงึ  สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานหรือมหาวทิยาลัย ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหา 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถงึ  สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานหรือมหาวทิยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของ 

หนว่ยงานและมหาวทิยาลัย 

(5) การประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม   หมายถงึ  การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการควบคุม 

โอกาสxผลกระทบ = ระดับความเสี่ยงของการควบคุมภายใน 

  โดยก าหนดระดับของโอกาสหรือผลกระทบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  ระดับท่ี 1 คือ โอกาสหรือผลกระทบนอ้ยมาก 

  ระดับท่ี 2 คือ โอกาสหรือผลกระทบนอ้ย  

ระดับท่ี 3 คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง 

 (ในการจัดท าการควบคุมภายใน มีเพยีง 3 ระดับเท่านัน้ คือ ระดับท่ี 1-3) 

(6) มาตรการควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน หมายถงึ  การระบุถึงกจิกรรมท่ีใชใ้นการควบคุม ในการแกปั้ญหา หรือลดปัญหาที่มอียู่ในปัจจุบัน 
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(7) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ  

ก าหนดเสร็จ หมายถงึ  ก าหนดเวลาเสร็จสิ้นในการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ หมายถงึ  ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมของหนว่ยงาน/ส่วนงาน 

 

///// (ในข้อ 8 – 11 กรอกตอนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) 

 

(8) ผลการด าเนินงาน หมายถงึ  กระบวนการปฏบัิตงิานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 

      ระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  

(9) มาตรการควบคุมที่เพิ่มขึ้น หมายถงึ  กิจกรรมเพิ่มเตมิอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการจัดการปัญหาที่ควบคุมปัจจุบันยังไมเ่พยีงพอ 

(10) การประเมินระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม  หมายถงึ การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น (ระดับความเสี่ยง) หลังการควบคุม 

โอกาสxผลกระทบ = ระดับความเสี่ยงของการควบคุมภายใน 

  โดยก าหนดระดับของโอกาสหรือผลกระทบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  ระดับท่ี 1 คือ โอกาสหรือผลกระทบนอ้ยมาก 

  ระดับท่ี 2 คือ โอกาสหรือผลกระทบนอ้ย  

ระดับท่ี 3 คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง 

 (ในการจัดท าการควบคุมภายใน มีเพยีง 3 ระดับเท่านัน้ คือ ระดับท่ี 1-3)  

(11) หมายเหตุ หมายถงึ การระบุถึงสถานะของความเสี่ยงแตล่ะประเด็นหลังการบริหารจัดการ แบง่ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงหมดไป     - 

  2. ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดับท่ียอมรับได้แล้ว  ควบคุมความเสี่ยงตามวธีิบริหารความเสี่ยงท่ีมีอยูต่อ่ไป 

  3. ความเสี่ยงยังอยูใ่นระดับสูงหรือสูงมาก  ควบคุมความเสี่ยงตามวธีิบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ต่อไป หรอืก าหนด/แก้ไขวิธีบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 


