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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดเป็นกลยุทธ์  
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ ่งถือเป็นการ 
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วไประเทศต้องดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย 
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตและการกระทำท่ีเอื้อต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ 
เพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐสู่การปฏิบัติให้เป็นกลไก 
สำคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาท่ีสำคัญทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันเนื่องจากการเกิดขึ้นของผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในการกระทำใดก็ตามเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ 
พวกพ้อง อันเป็นการกระทบต่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และนำไปสู่การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นตัวขัดขวางการบริหาร 
จัดการภาครัฐอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางธรรมาภิบาล แต่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐจำนวนไม่ 
น้อย ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ จนกระทำการที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนโดยไม่รู้ตัว 
ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ก็มิได้มีมาตรการหรือกลไกในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอยา่ง 
เป็ นรูปธรรม 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการองคการอยางมี 

คุณธรรมและความโปรงใส และเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 

3 (พ.ศ. 2560-2564) จึงไดจัดทําคูมือ มาตรการ ปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจใน 

เรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรในหนวยงาน และเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางระบบ มาตรการและกลไกการ 

บริหารจัดการในหนวยงานอยางมีคุณธรรมและความโปรงใสตอไป 
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บทท่ี 1 
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี ่ยวข้องได้ให้ความหมาย“ผลประโยชน์  

ทับซ้อน” (Conflict Of Interest: COI) หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ไว้หลายความหมาย โดยนิยามของคำดังกล่าวท่ีสำคัญจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
มีดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2560) ได้ให้ความหมายของ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” ว่า หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจ
หน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2552) ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัท 
ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น 
การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่
เห ็นว ่าจะเป ็นส ิ ่ งผ ิดแต ่อย ่างใดพฤต ิกรรม เหล ่าน ี ้ เป็ นการกระทำความผิดทางจร ิยธรรมของเจ ้าหน้าท่ี  
ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

จากนิยามของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน จะเห็นว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการตามท่ี Michael McDonald 
(2016) นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และผู้อำนวยการ Centre for Applied Ethics 
ให้ความเห็นไว้ กล่าว คือ 

ประการแรก ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆท่ีทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ 

องค์ประกอบที ่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที ่โดยใช้สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือ 
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เกิดจากการมีตำแหน่ง 
หรือการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื ่อผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือไปแทรกแซง 
การตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหรือกระทบกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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1.2 ความแตกตา่งระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและการคอร์รัปช่ัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปช่ัน ท้ังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจท่ี

เป็นทางการ เช่ือมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติและส่วนท่ีไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยาย
ไปถึงเรื ่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที ่ไม่เป็นทางการอื่น เช่น เพื่อน ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
คอร์รัปช่ันหรือนำไปสู่การคอร์รัปช่ันในระดับท่ีรุนแรงกว่าเดิมได้ 

1.3 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
แบ่งออกได้เป็น 7 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

2. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้า
จากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซื้อท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน 

3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึงการท่ี
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมีอำนาจ
ควบคุม กำกับ ดูแล 

4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังบริษัทดำเนินธุรกิจ
ท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่ง
ในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์
จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ช่ือ
ภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ี
สูงขึ้น 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆกลับไปใช้ท่ีบ้าน การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องาน 
ส่วนตัว 

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการ
หาเสียงเลือกตั้ง 
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ท้ังนี้ ตัวอย่างของพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีพบเห็นบ่อย ได้แก่ 
1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว นำ

รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
2. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน

(spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีทาง

ราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐในเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว 
5. การนำบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์แก่

ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรงตำแหน่งมารับ

งาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ
11. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือน

ระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่

เป็นธรรม 
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้อื่น 
15. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจ

หน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์
สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
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ตาราง 1 แสดงกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ 

กลุ่มวิชาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กลุ่มวิชาชีพท่ัวไป 1) การนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

2) การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนมีอำนาจ
3) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
4) การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที ่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน
5) การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสงักัด
เดิม
6) การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน
7) การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

2. กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ประเมิน
ราคา และการจัดซื้อจัด
จ้าง
3. กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

1.) การหาผลประโยชน์จากความไม่รู ้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ
ประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ซื ้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวัง
ก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแกน่ักการเมืองในการกู้เงินใน 
วงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็น
จริง 
2.) การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
3.) การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

4. ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ ด้ า น
การเงิน

1.) การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
2.) การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

5. กลุ่มวิชาชีพด้านการ
บริการ

1.) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจำ 
2.) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการรับประโยชน์จากระบบ
การล็อกคิวในหน่วยงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติ 
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บทท่ี 2 
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
1. การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) ในหน่วยงาน เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิง

ที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการ โดยจะต้องนิยามและกำหนดมาตรฐานการกระทำต่างๆให้ชัดเจน พร้อมกับมี
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐาน
สำหรับกำกับความประพฤติของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
ต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไร อะไรท่ี
ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและ
สร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

2. การกำหนดข้อกำหนดเก ี ่ยวกับการทำงานหลังพ ้นตำแหน่งในหน้าที ่ทางราชการ (Post-office
employment restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐนำ
ข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงตำแหน่งสำคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว 

3. การเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวของผู้บริหารให้สาธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2
ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทท่ีสอง
คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชน
สามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

4. การใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันได้แก่
1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ

ของสังคมและบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เหล่านั้น มิใช่การต้ังกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารหน่วยงาน การยึดมั่นในความถูกตอ้ง
ดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองค์การให้มีความโปร่งใสมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญในหน่วยงานที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น หรืออื่นๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อสังคมของตน การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะ และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ความกล้าท่ีจะ
ยอมรับผลจากการกระทำของตน 

6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

5. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ

ดังนี้ 
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร
2) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึง

เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
4) ผู้บริหารระดับต่างๆ ดำเนินการเป็นแบบอย่าง
5) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ

จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
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บทที่ 3 

มาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน/รับสินบน

 เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ปราศจากผลประโยชน 

ทับซอน คณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงไดกําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการปองกันการ 

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม สําหรับผูปฏิบัติงานในคณะฯ  ดังนี้ 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
มาตรการ 
1. กาํหนดใหผูบริหารในคณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเจตจาํนงในการบริหารองคกร

อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะฯ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ 

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3. กาํหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูปฏิบัติงานภายในคณะเกษตรศาสตรฯ ทุกระดับ ดังนี้

3.1 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ มีหนาที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแนวทางใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้หลักนิติธรรม ไดแก การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปน 

ธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและบุคลากรในหนวยงาน อีกทั้งบุคลากรในหนวยงานยินยอมพรอม ใจกันปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ เหลานั้น ซึ่งมิใชเปนการตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตามอำเภอใจหรืออาํนาจของตัว 

บุคคลหลักคุณธรรม ไดแก การสงเสริมใหคนดีคนเกงเขามาบริหารหนวยงาน ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให 

บุคลากรในหนวยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่หลักความโปรงใส ไดแก การปรับปรุงกลไกการทำงานภายใน 

องคกร ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ผูมีสวนได 

สวนเสียและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งมีกระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสียและ 

ประชาชนตรวจสอบความถูกตองเปนธรรมอยางชัดเจนหลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชนมีสวนรวมรับรูเสนอความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสําคัญในหนวยงานหรือประเด็นที่ผูมีสวนได 

สวนเสียและประชาชนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบ ไมวาจะดวยการแสดงความคิดเห็น หรือวิธีอื่นๆหลักความ 

ร ับผิดชอบ ได้แก ่การตระหนักในสิทธิ หน้าที ่ความร ับผิดชอบของตนต่อสังคมการใสใจปัญหาสาธารณะ 

การกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการ 

กระทาํของตนหลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
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3.2 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ไมกระทําการใด โดยอาศัยตาํแหนงหนาที่หรือกระทาํการ 

ใดในฐานะสวนตัว อันกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ 

หนาที่ ดังนี้ 

3.2.1 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งเปน 

ของขวัญของกํานัลแทนตน หรือพวกพองของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเกี่ยวของ 

หรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยหนาที่ธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามสมควร 

แกประเพณี 

3.2.2 ไมกระทําการโดยอาศัยตําแหนงหนาที่อันใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด

เพราะมีอคติหรือมีความสัมพันธสวนตัว รวมถึงไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษแกญาติพี่นอง พวกพอง หรือผูมีพระคุณ 

3.3 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ไมใช หรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตาํแหนงหนาที่ของ 

ตนเองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทาง 

ทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

3.4 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ 

ตามอํานาจหนาที่ของกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบของคณะเกษตรศาสตรฯ ทั้งนี้เมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไม 

นําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางดํารงตําแหนงไปใชเพื่อประโยชนแกองคกร 

เอกชน กาํหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง 

3.5 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือ 

ประโยชนสวนรวมของหนวยงานเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยไมนําความสัมพันธสวนตัวที่มีตอบุคคลหนึ่งมาใหคุณ 

หรือโทษตอบุคคลอื่น และไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปใช 

ในการสวนตัวของตนหรือผูอื่น 

3.6 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ไมใชขอมูลของหนวยงานที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ไป 

บิดเบือนเพื่อใหเกิดความเสียหาย หรือใชขอมูลขาวสารในทางมิชอบดวยกฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชนสำหรับตนเอง 

หรือผูอื่น 

3.7 ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ ดําเนินการ หรือกระทาํนิติ 

กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดรับประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

4. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการสอดสองและ 

รวมกันปองกัน การกระทําที่เขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยไมละเลย 

เพิกเฉยตอการกระทําที่เขาขายดังกลาว 

5. กําหนดใหหนวยงานในคณะเกษตรศาสตรฯ จัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน 

มหาวิทยาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบาย 

ความขัดแยงทางผลประโยชนของคณะเกษตรศาสตรฯ และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และสื่อสารให 

ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
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6. กําหนดใหหนวยงานภายในคณะเกษตรศาสตรฯ จัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให 

ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ มีทัศนคติ คานิยม และตระหนักและเขาใจเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 

7. กําหนดใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ที่มีสวนเกี่ยวของในการพิจารณา อนุมัติ 

โครงการหรือรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

8. กําหนดใหการรับบริจาคตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และ/หรือ หัวหนาหนวยงานและปฏิบัติงาน 

ใหมีความโปรงใส โดยมีวัตถุประสงคในการบริจาคที่ชัดเจนและจะตองไมเปนการบริจาคที่ทําขึ้นเพื่อปกปดการใหสินบน 

และใหมีการบันทึกขอมูลใหถูกตองตามความเปนจริง 

9. กําหนดใหมีชองทางใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอก สามารถแจงขอมูลทางลับแกผูบริหารสูงสุดเกี่ยวกับ 

การกระทําที่เขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 

10. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย และกฎหมาย ตามความเหมาะสม ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดที่ 

เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนแบผลประโยชนสวนรวม 

11. กําหนดใหมีการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ที่มีความ 

ซื่อสัตยสุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่ 

12. กําหนดใหทุกฝายในคณะเกษตรศาสตรฯ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่ 

อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานทุกปและ 

ดําเนินการหามาตรการเพื่อลด ปองกันความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

13. กําหนดใหคณะเกษตรศาสตรฯ สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตอตานการการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ 

ผลประโยชนอื่นใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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มาตรการปองกันการรับสินบน 

มาตรการ 

1. กาํหนดใหผูบริหารในคณะเกษตรศาสตรฯ พะเยาประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตย

สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ 

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับ ติดตาม
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3. กาํหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูปฏิบัติงานภายในคณะเกษตรศาสตรฯ ทุกระดับ ดังนี้

ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ มีหนาที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแนวทางในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

หลักนิติธรรม ไดแก การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและ 

บุคลากรในหนวยงาน อีกทั้งบุคลากรในหนวยงานยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ  เหลานั้น 

ซึ่งมิใชเปนการตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตามอาํเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

หลักคุณธรรม ไดแก การสงเสริมใหคนดีคนเกงเขามาบริหารหนวยงาน ยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงค 

ใหบุคลากรในหนวยงานยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ 

หลักความโปรงใส ไดแก การปรับปรุงกลไกการทำงานภายในองคกร ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยและ 

เผยแพรขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล 

ขาวสารไดสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งมีกระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนตรวจสอบความถูกตองเปนธรรม 

อยางชัดเจน 

หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนมีสวนรวมรับรูเสนอความเห็นใน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสําคัญในหนวยงานหรือประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนเกี่ยวของหรือไดรับ 

ผลกระทบ ไมวาจะดวยการแสดงความคิดเห็น หรือวิธีอื่นๆ 

หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของตนตอสังคม การใสใจปญหา 

สาธารณะ การกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับ 

ผลจากการกระทําของตน 

หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

4. กาํหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตรฯ ทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการสอดสอง 

และรวมกันปองกัน การกระทําที่เขาขายการรับสินบน โดยไมละเลย เพิกเฉยตอการกระทําที่เขาขายดังกลาว 
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5. กําหนดใหทุกฝายในคณะเกษตรศาสตรฯ จัดทํากรอบแนวทางปฏิบัติในการรับคารับรองหรือของขวัญ 

ของผูบริหารและบุคลากรซึ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2544 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น 

ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2553 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และสื่อสารให 

ผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

6. กาํหนดใหบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตรฯ จัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีทัศนคติ คานิยม และตระหนักและเขาใจเรื่องการให/รับสินบนหรือผลประโยชนอื่นๆ 

7. สงเสริมใหบุคลากรภายในเกษตรศาสตรฯ และผูปฏิบัติงานในคณะฯ แสดงความยินดีตอกันในโอกาส ตางๆ 

โดยการใชบัตรอวยพร แทนการใหของขวัญ 

8. กาํหนดใหบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตรฯ จัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือ 

ประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมูลคามากกวาที่กําหนดไว 

9. กาํหนดใหมีชองทางใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอก สามารถแจงขอมูลทางลับแกผูบริหารสูงสุดเกี่ยวกับ 

การกระทําที่เขาขายการการให/รับสินบนหรือประโยชนอื่นใด 

10. กาํหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย และกฎหมาย ตามความเหมาะสม ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดที่ 

เกี่ยวของกับการให/รับสินบนหรือประโยชนอื่นใด 

11. กําหนดใหมีการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตรฯ ที่มีความ 

ซื่อสัตยสุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่ 

12. กําหนดใหบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตรฯ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความ 

เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการให/รับสินบนหรือประโยชนอื่นใดของหน่วยงานทุกป และดําเนินการหามาตรการเพื่อลด 

ปองกันความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การให/รับสินบนหรือประโยชนอื่นใด 

13. กําหนดใหคณะเกษตรศาสตรฯ สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตอตานการรับสินบนหรือผลประโยชนอื่นใดรวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ 
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บทท่ี 4 
กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้

นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตำแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ใน
บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งหน่วยงาน
ที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้าร่วมทนุ 
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มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
สองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ี
คู่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กำหนดหลักเกณฑ์และ
จำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่

ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีหรือมูลค่า

เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื ่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู ้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที ่จะอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
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ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีกำหนด
ไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่ต้องรับไว้เพื ่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำาเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน 
หรือไม่ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นสังกัด มีคำส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ใน
กรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มี
อำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้
ดำรงตำแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อดำเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี
เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระบุให้มีการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ดังนี้ 
 (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

(2) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจำเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
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(6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 
 4.1 ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

4.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอำนวย ความสะดวกของทางราชการ 
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (3) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าท่ี ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (4) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด 
ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 4.3 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีและไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
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  (1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติ  
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น  

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
5. ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ 
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 
 ประกอบไปด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ยึดมั่นและยืนหยักในส่ิงท่ีถูกต้อง 
(2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(6) ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนักศึกษาไม่เพียงเท่านั้น ในข้อ 4 ของประกาศ  

ก.พ.อ. ดังกล่าว ให้การกระทำผิดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นการเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ เพื่อกระทำการใดหรือไม่กระทำการใด เป็นการกระทำ
ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ต้องดำเน ินการทางว ินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี 5 
หน่วยงานท่ีรับร้องเรียนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
  หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีจะนำไปสู่การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าท่ีหรือมีพฤติกรรมท่ี
เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดำเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆได้
ดังต่อไปนี ้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำความผิด 
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีตนสังกัด 
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ท่ีอยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ช้ัน 5 เลขท่ี 120 
หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ10210 
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 
3. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ท่ีอยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 
โทรศัพท์สายด่วน : 1567 
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 
4. ศาลปกครอง 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 
โทรศัพท์สายด่วน : 1355 
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 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. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ท่ีอยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2271-8000 
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 
 

http://www.oag.go.th/
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7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
ท่ีอยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 02-547-1711 
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 
ท่ีอยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634 
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
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บรรณานุกรม 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 
และมาตรา 103.นนทบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,แก้ทุจริตคิดฐานสอง.นนทบุรี 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2559),คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.นนทบุร ี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2560),คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.นนทบุร ี
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2561),คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.กรุงเทพฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2560),คู่มือป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน.กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืและมาตรการป้องกนัการทุจรติและผลประโยชนท์บัซอ้นในหน่วยงาน 

20 

ภาคผนวก 

- UP-RM แผนบริหารความเส่ียงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง
- UP-IC แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน
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คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม UP-RM 

แผนบริหารความเสี่ยง และ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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RM-UP  

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ………(1)…….. 

รอบ    แผน    6 เดือน     12 เดือน 

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

        การบริหารความเสี่ยงด้าน    การผลิตบัณฑิต          การวิจัย   การบริการวิชาการ 
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที ่ ………………………………………………………………………………(3)……………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………(4)……………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………………………………(5)………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดและเปา้หมาย ………………………………………………………………………………(6)……………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยงานย่อย ………………………………………………………………………………(7)………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเสี่ยง 
(8) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(9) 

สาเหตุ/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

(10) 

ผลกระทบ 
ของความ

เสี่ยง 
(11) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน 

(12) 

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน 

(โอกาส xผลกระทบ) 
(13)

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(14) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(15) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(16) 

ผลการดำเนินงาน 
(17) 

ระดับความเสี่ยงท่ี
คงเหลือหลังการ

ควบคุม 
(โอกาส xผลกระทบ) 

(18)

หมายเหตุ 
(19) 

ลงชื่อ .........................................................คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

 วัน ………. เดือน ...................... พ.ศ. ................ 
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คำอธิบายการกรอกข้อมูล 
แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM) 

(1) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณท่ีดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
(2) ชื่อหน่วยงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน = คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) (ระดับ
มหาวิทยาลัย = มหาวิทยาลัยพะเยา)
(3) ยุทธศาสตร์ที่ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ท่ีเก่ียวข้องกับด้านที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

1. การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต)  2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหาร
(แผนยุทธศาสตร์ , การพัฒนาบุคลากร , การเงิน/พัสดุ , แผนงาน/งบประมาณ , ทรัพยากร , ความปลอดภัย , การประกันคุณภาพ , ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ)
6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. การให้บริการด้านสาธารณสุข

(4) วัตถุประสงค์ หมายถึง วัตถุประสงค์การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(5) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง แผนงาน โครงการหรือกจิกรรม ท่ีเก่ียวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
(6) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หมายถึง ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ (KPI)
(7) หน่วยงานย่อย หมายถึง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานย่อย ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(8) ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การำาเนินงานไม่ประสบความสำเรจ็
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน
(9) ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การจำแนกประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 1. ด้านกลยุทธ์  2. ด้านการปฏิบัติงาน

3. ด้านการเงิน 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. ด้านเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย และ/หรือ 6. ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

(10) สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ
 10.1 ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง 
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 10.2 ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย คู่มือและมาตรการป้องกันการ 
  ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

(11) ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังน้ี
1. ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียน การสอน) 2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย
4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย 5. ผลกระทบชื่อเสียง 6. ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

(12) การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง มาตรการ ข้ันตอน กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่มีอยู่หรือที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานตามปกติเพ่ือควบคุมความเสี่ยง
(13) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(**หมายเหตุ** UP-RM หรือ แผนบริหารความเสีย่งและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง จะใช้กำหนดความเสี่ยงเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากเท่านั้น หรือความเสี่ยงที่สำคัญระดับมหาวิทยาลยั) 

โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับ 1 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อยมาก  ตัวอย่าง 
ระดับ 2 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อย  โอกาส สูง คือ ระดับ 4 
ระดับ 3 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง  ผลกระทบ สงูมาก คือ ระดับ 5 
 ระดับ 4 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูง  ดังน้ัน ระดับความเสี่ยง คือ 4 x 5 = 20 (สูงมาก) 
ระดับ 5 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก 
และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) แบ่งเป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ตามแผนภาพแสดง ดังน้ี 
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เกณฑ์มาตรฐานการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) 

ผลกระทบ 
5 = สูงมาก 

4 = สูง 

3 = ปานกลาง 

2 = น้อย 

1 = น้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(14) การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ/กลยุทธ์ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการให้ระดับโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
(4T’s Strategies) มี 4 แบบ ได้แก่

14.1 Treat (การลดความเสี่ยง) = การดำเนินการโดยหาวิธีการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
14.2 Take (การยอมรับความเสี่ยง) = การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาการปฏิบัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงมากเกินไป 

งบประมาณไมเ่พียงพอ หรือ ไม่คุ้มประโยชน์ 
 14.3 Transfer (การโอนหรือร่วมกันจัดการความเสี่ยง) = การโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงน้ันได้เป็นอย่างดี หรือ ร่วมมือกันจัดการ

โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้แก่หน่วยงาน/องค์กรอื่น 
14.4 Terminate (การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) = การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกจิกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

(15) วิธีบริหารความเสี่ยง หมายถึง มาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรการการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตามข้อ 12) เพ่ือช่วยลดระดับความเสี่ยงหรือช่วยพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการต่างๆ
ให้ดีย่ิงข้ึน
(16) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
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 กำหนดเสร็จ หมายถึง กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (ตามรอบปีงบประมาณท่ีดำเนินการ (ต.ค. – ก.ย.)) 
ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม 

** (ข้อ 17-19 กรอก ณ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ) ** 
(17) ผลการดำเนินงาน หมายถึง การสรุปกระบวนการ ข้ันตอน ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ อย่างไร
(18) ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลงัการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ) หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ตามลำดับ
(19) หมายเหตุ หมายถึง การระบุข้อความอ่ืนๆ หรือข้อความท่ีแสดงถึงสถานะของระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบริหารจัดการ 3 กรณี ดังน้ี

1. ความเสี่ยงหมดไป -
2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว  ควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป (ตามแบบฟอร์ม UP-IC)
3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก บริหารความเสี่ยงต่อเน่ืองตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ต่อไป หรือทบทวน/ปรับปรุง จัดหามาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติม 
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คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม (UP-IC/ปย.2) 

    แผนการควบคุมภายใน และ การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC/ปย.2) 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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UP-IC 

แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ………(1)………….. 
 รอบ    แผน    6 เดือน    12 เดือน 

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

การบริหารความเสี่ยงด้าน   การผลิตบัณฑิต       การวิจัย   การบริการวิชาการ 
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        การบริหาร 

ประเภทของความเสี่ยง ……………………………………………………………(3)………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานย่อย ……………………………………………………………(4)……………………………………………………………………………………………………………………… 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (5) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ก่อนการควบคุม 
(โอกาสxผลกระทบ) 

(6) 

มาตรการควบคุม 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

(7) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ผลการดำเนินงาน 
(9) 

มาตรการควบคุม 
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

(10) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

หลังการควบคุม 
(โอกาสxผลกระทบ) 

(11) 

หมายเหตุ 
(12) 

ปัญหา 
(5.1) 

วัตถุประสงค์และ
โครงการ/กิจกรรม 

(5.2) 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
(5.3) 

วัตถุประสงค ์(5.2.1) 
ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย 
(5.2.2) 
โครงการ/กิจกรรม
(5.2.3) 

ปัจจัยภายใน (5.3.1) 
ปัจจัยภายนอก 

(5.3.2) 

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
วัน............เดือน................................พ.ศ......................... 



คู่มอืและมาตรการป้องกนัการทุจรติและผลประโยชนท์บัซอ้นในหน่วยงาน 

29 

คำอธิบายการกรอกข้อมูล 
แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC/ปย.2) 

(1) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณท่ีดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายใน (ปย.2) 
(2) ชื่อหน่วยงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดทำแผนการควบคุมภายใน การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายใน (ปย.2) 

 (ระดับหน่วยงาน = คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) (ระดับมหาวิทยาลัย = มหาวิทยาลัยพะเยา) 
(3) ประเภทของความเสี่ยง  หมายถึง การจำแนกประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น  1. ด้านกลยุทธ์  2. ด้านการปฏิบัติงาน

3. ด้านการเงิน 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. ด้านเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย และ/หรือ 6. ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

(4) หน่วยงานย่อย หมายถึง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานย่อย ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
(5) กระบวนการปฏิบัติงาน/วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(5.1) ปัญหา หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(5.2) วัตถุประสงค์และโครงการ/กิจกรรม 

(5.2.1) วัตถุประสงค์ หมายถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (KPI) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(5.2.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม (KPI) 
(5.2.3) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง งาน โครงการ หรือกจิกรรม ท่ีเก่ียวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่พบว่ามีปัญหา 

(5.3) สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่จะทำให้โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 
(5.3.1) ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลทำให้เกิดปัญหา 
(5.3.1) ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

(6) การประเมินความเสี่ยงก่อนการควบคุม หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการควบคุม
(**หมายเหตุ** UP-IC หรือแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน จะใช้ก าหนดความเสี่ยงเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยง ปานกลาง น้อย และน้อยมากเท่าน้ัน)
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โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อยมาก 
ระดับที่ 2 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อย 
ระดับที่ 3 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง 
ระดับที่ 4 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูง 
ระดับที่ 5 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก 
และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง แบ่งเปน็ 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก มีความหมายดังน้ี 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) 

ผลกระทบ 
5 = สูงมาก 

4 = สูง 

3 = ปานกลาง 

2 = น้อย 

1 = น้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ตวัอย่าง 

โอกาส นอ้ย คอื ระดบั 2 
ผลกระทบ ปานกลาง คอื ระดบั 3 
ดงันั้น ระดบัความเสีย่งความเสีย่ง คอื 2 x 3 = 6 (ปานกลาง) 
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(7) มาตรการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง การระบถึุงกิจกรรมที่ใช้ในการควบคุม ในการแก้ปัญหา หรือลดปญัหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ  หมายถึง กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (ตามรอบปีงบประมาณท่ีดำเนินการ (ต.ค. – ก.ย.)) 
ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกจิกรรมของหน่วยงาน/ส่วนงาน 

 **(ในข้อ 9–12 กรอก ณ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน)** 
(9) ผลการดำเนินงาน หมายถึง การสรุปกระบวนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่
กำหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม
(10) มาตรการควบคุมที่เพ่ิมข้ึน หมายถึง กิจกรรมเพ่ิมเติมอื่นๆ ที่จะดำเนินการจัดการปัญหาที่ควบคุมปัจจุบันยังไม่เพียงพอ 
(11) การประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน (ระดับความเสี่ยง) หลังการควบคุม ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ
(12) หมายเหตุ หมายถึง การระบุข้อความอ่ืนๆ หรือข้อความท่ีแสดงถึงสถานะของระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบริหารจัดการ 3 กรณี ดังน้ี 

 1. ความเสี่ยงหมดไป     - 
 2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว   ควบคุมความเสี่ยง/ปัญหาตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป 
 3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก   บริหารความเสี่ยง/ปัญหาต่อเน่ืองตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ต่อไป 

หรือทบทวน/ปรับปรุง จัดหามาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติม 




