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(๑)

คาํนํา 
   

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์สาธารณะ หรือการขัดแย้งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการทุจริตเชิงนโยบาย  (Conflict of Interests : COI)  มีความหมายเดียวกัน คือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่
การทุจริต สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล
จึงกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กําหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สําคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและสามารถยับย้ังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 

การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเป็นดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องดําเนินการ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการจัดทําคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยด้วยอีกทางหน่ึง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มน้ี 
จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรให้เกิดความเข้าใจ
ในปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ศึกษาเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมการสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด เพื่อยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีย่ิงขึ้น 

 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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(๒)
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

๑ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใด ๆ 
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการ
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทําให้การใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
โดยการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 

(๑) การรับประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์น้ันส่งผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ 

(๒) การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
(๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์

จากที่เคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานน้ันหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
(๔) การทํางานพิเศษโดยใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
(๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนําข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๖) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
ดังน้ัน การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหน่ึง

ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒สํานักงาน ก.พ. ให้ความหมาย “ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ Conflict Of Interests (COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลาย
จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ                     
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนตําแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม           
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนตําแหน่ง ส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเน่ืองจาก

 

๑คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๒ความขัดแย้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๒



คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                       ๒                                      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนตําแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบน้ีเป็นการกระทํา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
(๑) บุคคลดํารงตําแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 
(๓) เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

การเปรียบเทียบกันระหว่างความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (COI) กับคอร์รัปช่ัน 

“การคอร์รัปช่ัน” คือ การทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นความผิดระดับต้นไม่ใช่การ “คอร์รัปช่ัน” แต่เป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการ
คอร์รัปช่ันและเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกิดขึ้น ก็จะนําไปสู่การคอร์รัปช่ันได้ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ความสําคัญกับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
ทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
มีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 



 

 
 

กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

กฎหมายและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณธรรมจริยธรรมที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับ และแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่สําคัญ ประกอบด้วย 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
หมวด ๙ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ น้ันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
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(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนน้ัน
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ให้นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้าร่วมทุน 

 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้น้ันไม่มีความผิด 
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๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย 

ประกอบด้วย 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคล เว้นแต่กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจํานวนที่ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติให้ความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ โดยไม่จําเป็น

และสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากมีการแข่งขันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประเภทต่าง ๆ 
ก็มีวิธีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาได้ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงรวบรวมมาตรการเหล่าน้ันและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญให้มีมาตรฐานเดียวกันและชัดเจน โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
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 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหน่ึง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้ สําหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ 
เพ่ือมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕ 

ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือผู้รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้
ในข้อ ๘ 

ผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง 
การขอให้ออกคําสั่งทางการปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

(๓) ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจการใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น 
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณี
นิยมและของขวัญน้ันมีราคามูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดไว้ สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยตามจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
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(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 

หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติต่อบุคคล
น้ันต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน
แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 
อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือการกระทําที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
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(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอ่ืนจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 

๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๑  

จรรยาบรรณที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องยึดมั่นในหลักการต่อไปน้ี 
๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
๕. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๖. ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
นอกจากน้ีในข้อ ๔ ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ให้การกระทําผิดจรรยาบรรณของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น “การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา
หรือผู้รับบริการ เพ่ือกระทําการใดหรือไม่กระทําการใด เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

ถ้าการกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงดังกล่าวเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ต้อง
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 



 

 
 

บทสรุป 
 

การกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict Of Interests ถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการกระทําผิดในเรื่องดังกล่าวอาจมีความรุนแรงเพียงพอที่สามารถ
ทําให้เป็นการทุจริตรับผิดต่อหน้าที่และต้องพ้นจากราชการไป อย่างไรก็ตามการกระทําที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict Of Interests ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายมากนัก หากข้าราชการเป็นผู้มีจริยธรรม 
คุณธรรมเพียงพอ สามารถพิจารณาแบ่งแยกได้ว่า ตนเองอยู่ในฐานะใด และต้องกล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง 
สามารถที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ที่มีสายสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์หรือพวกพ้องของตนเองนําเอาความสัมพันธ์
ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง หน่วยงานและประเทศชาติ 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ “ดัชนีช้ีวัดความพร้อมรับผิด” (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเก่ียวกับ
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามท่ีกําหนดไว้ในพันธกิจ
และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหา
และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
ผู้บริหารหน่วยงานต้องมีเจตจํานงแน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิด
เมื่อเกิดความผิดพลาด  

ดังน้ัน ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานใดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว สังคมไทย
ก็จะใสสะอาด ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
จะดีย่ิงขึ้น หรือมีการทุจริตในระดับที่ตํ่าลงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



บรรณานุกรม 
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