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2 งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏรธ์านี 

ค าน า 

การบริหารงานราชการแผ่นดินที่ดี ย่อมตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดแบบแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ส่งผลให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการทั้งหลาย ให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนท าให้
ส่วนราชการเกิดความคล่องตัวในการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานราชการ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีมีหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุม
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉะนั้นการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐทุก
ระดับเป็นส่วนส าคัญของนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเรื่องนี้
เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ทุกส่วนงานราชการต้องให้ความส าคัญกับนโยบายดังกล่าว
ของรัฐบาล 

งานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก ากับ  ดูแลให้การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของส่วนราชการ งานวินัยและนิติการจึงได้
จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

 

งานวินัยและนิติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามความในมาตรา 
4 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และความในมาตรา 7 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มี
ภาระกิจการบริหารงานกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ .2547
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

จากการบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ย่อมทั้งมีข้อดีและ 
ข้อเสียควบคู่กันไปตามหลักการบริหารงานราชการซึ่งส่งผลให้มีการจัดการบริหารงานความเสี่ยงของส่วน
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้เล็งเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2466/2558 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ให้มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการ
บริหารความสี่ยง จัดท าแผนป้องกันการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง ติดตามและพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริการงาน
ความเสี่ยงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือยุทธศาสตร์ ที่ 4 เรื่องพัฒนาระบบบริหารการจัดการแนวใหม่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และการก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่ตรงกับข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความเสี่ยงตามสภาพจริงโดยมี
ปัจจัยภายในประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่กฎหมายก าหนด ความเสี่ยงด้านบุคลากร ฉะนั้นเมื่อมีการ
ประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงท าให้ล าดับความเสี่ยง
ที่ต้องมีประเด็นที่ต้องควบคุมอยู่หลายประการด้วยกัน เช่นผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการ
ท างานที่ก าหนดไว้ ระบบและกลไกการก ากับดูแล และการติดตามผลเพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายด้าน
การเงินยังไม่เพียงพอ การไม่มีการรวบรวมและเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวิธีการงบประมาณ วิธีการบริหารงานราชการแผ่นดินที่ดี และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดของการ
บริหารงานราชการ งานวินัยและนิติการจึงได้น าความเสี่ยงที่ส านักตรวจสอบภายในได้รายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาด าเนินการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารราชการแผ่นดินที่ดีเพ่ือลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.๑ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้

ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ โดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติชัดเจน  
ในรูปแบบกฎหมายโดยได้รวบรวมแนวทางที่ควรปฏิบัติและก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการ

ปฏิบัติราชการให้เกิดความชัดเจน สามารถวัดผลการปฏิบัติราชการได้แน่นอนขึ้น และเป็นการวางรากฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รองรับการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานราชการ
แผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ รัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น อ านวยความ
สะดวกประชาชน และปฏิบัติผลการประเมินราชการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะเห็นได้จากบทบัญญัติใน
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ   
เป้าหมายดังต่อไปนี้1 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

2.2 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest : COI หรือความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ 

หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่2ของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายได้การท าการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามพันธกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

                                                           
1มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎกีา วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
2มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้
อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
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2.3 ปัจจัยหลักในการกระท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถเขียนหรืออธิบายเป็นกฎหมายที่

เป็นลายลักษณ์อักษรได้แต่ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นจะเป็นเรื่องของเจตนาภายในที่ส่อให้เห็นถึงวิธีการคิด 
วิธีการปฏิบัติราชการไปในทางท่ีมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดผลในทางเสียงหายได้เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นจะเกิดจากกลุ่มปัจจัยหลักด้วยกัน 3 ประเภทดังนี้ 
  2.3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากนโยบาย 

 ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ประเภท
วิชาการ ประเภทวิชาชีพหรือต าแหน่งอ่ืนใดย่อมมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะและจะต้อง
ด าเนินการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายแบบแผนปฏิบัติราชการขององค์กรที่มีการน าเสนอ
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมและภารกิจขององค์กรที่ต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลาเป็นปีหรือไตรมาส
พร้อมทั้งเสนอนโยบายแผนปฏิบัติราชการขององค์กรมายังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานจะต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ
สภามหาวิทยาลัย ส านักงบประมาณกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี  ส านักนายกรัฐมนตรี หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ก ากับตรวจสอบดูแลติดตามการปฏิบัติราชการทราบเพ่ืออนุมัติ อนุญาต ให้
ความเห็นชอบตามอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ
เรื่องดังกล่าวจะส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนั้นขั้นตอนต่างๆอาจท าให้เกิดช่องว่างของการทุจริต
ทางนโยบายทั้งการน านโยบายไปใช้ในการปฏิบัติราชการและการเสนอนโยบายต่อผู้มีอ านาจบังคับบัญชา 
ตลอดจนควบคุมดูแลตรวจสอบ 

2.3.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจในทางปกครองของหน่วยงานรัฐใน 

การด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบ
ของการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาการจัดท าบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคหรือรูปแบบอ่ืน
ใดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนมติคณะรัฐมนตรี        
มิให้กระท าการไปในทางส่อทุจริตหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากองค์กร            

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที ่A เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์และได้ท า 
หน้าที่ประกาศประกวดราคาหรือสอบราคากลางตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดย
ถูกต้องแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ A ได้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ B เป็นอย่างดีเพราะเคยร่วมงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างดีและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่B มาก่อน เจ้าหน้าที่ B สั่งการ
ด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ A พิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์จากร้านค้าผู้ประกอบการจากบุคคลในครอบครัวตนเอง
เท่านั้น และเจ้าหน้าทีA่ ก็ได้ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ B สั่งการ 
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ดังนั้นแม้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ A พิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์จากร้านค้าผู้ประกอบการ 

จากบุคคลในครอบครัวเจ้าหน้าที่ B และเป็นไปตามวิธีการทางพัสดุก็ถือได้ว่าเป็นการทุจริตปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าความผิดน าไปสู่การทุจริตได้ เนื่องจากขัดต่อหลักความเป็นกลาง 
หลักการมีส่วนได้เสียในมูลเหตุในการจัดหาพัสดุ 

 2.3.3 ผลประโยชน์ที่เกิดจากบุคคลอื่นหรือคู่กรณี   
การกระท าที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของระบบราชการไทยนั้นจะต้องมีกลุ่ม 

บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันเสมอ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะบุคคลอ่ืนอาจเข้ามาเป็นคู่กรณี
ของหน่วยงานของรัฐได้เช่นกันซึ่งการเป็นคู่กรณี3นั้นจะรวมถึงผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทาง
ปกครองที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้อ านาจทางปกครองและผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองของรัฐด้วย 

 ตัวอย่าง บริษัทคิดดีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้เสนอนโยบายขายประกัน
ชีวิตแบบกลุ่มให้หน่วยงานคิดเก่งซึ่งเป็นส่วนราชการนายคิดคิด เป็นหัวหน้าส่วนราชการคิดเก่ง ได้ตกลงท า
ประกันชีวิตแบบกลุ่มโดยให้สมาชิกในส่วนราชการคิดเก่งร่วมกันสมัคร หรือสมัครใจท าประกันชีวิตแบบกลุ่ม
โดยนายคิดคิดบอกให้สมาชิกในส่วนราชการทราบว่านี้เป็นสวัสดิการเพ่ือหน่วยงานและหน่วยงานคิดเก่งซึ่ง
เป็นส่วนราชการจะสมทบเงินการท าประกันชีวิตให้และนายคิดคิดก็ได้รางวัลค่าตอบแทนจากบริษัทคิดดี 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลอ่ืนหรือคู่กรณีคือบริษัทคิดดีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่เมื่อมีผลประโยชน์เสนอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปฏิบัติราชการและเสนอให้หน่วยงาน
องค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐทางนโยบาย ทั้งนี้อาจมีข้อสังเกตด้วยว่าการกระท าดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการจัดท าบริการสาธารณะตามบทบาทหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้วหรือไม่อย่างไร 
 

 

 

 

 

                                                           
3 มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ "คู่กรณี" หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ใน
บังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซ่ึงได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้น จะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
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ผลประโยชน์ทบัซ้อน
เกิดจากนโยบายของ

ผู้น าองค์กร 

ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนเกิดจาก
เจ้าหน้าท่ี 

ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนเกิดจากบคุคล
อ่ืนหรือคู่กรณี 

 

ความสัมพันระหว่างการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากกลุ่มปัจจัยหลัก 3 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขัดแย้งผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คือบุคคล
ธรรมดารวมกลุ่มกัน 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การพัฒนาของการบริหารจัดการด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาการ 
ของสังคมเริ่มต้นมาจากการพัฒนาทางด้านกฎหมาย โดยมนุษย์ได้รับการพัฒนามากจากระบบกฎหมายที่
อยู่ในรูปแบบของมหาชน เช่นการแลกเปลี่ยน การให้ การค้า และนิติกรรมต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของ
กายภาพ ท าให้มนุษย์มีสิทธิและหน้าที่เป็นผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงหน้าที่หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้มีสถานะในการ
กระท าการในเรื่องนั้นๆจนท าให้มีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันเช่นสถานะทางนิติบุ คคล คณะบุคคล 
บุคคลธรรมดา 

ในที่นี้จะกล่าวถึงในทางการด าเนินกิจการของนิติบุคคลเพราะจะได้เห็นถึงความชัดเจน 
ของตัวอย่างที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิติบุคคล ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในทาง
ความคิดเห็นของทฤษฎีว่าด้วยนิติบุคคลได้กล่าวถึงเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพอสังเขปกล่าวคือ 

1. ทฤษฎีจินตภาพ ในเชิงความคิดของทฤษฎีนี้จะมีมุมมองว่ากฎหมายเป็นสิ่งก าหนดให้ 
มนุษย์กระท าการตามกฎหมายและถือว่านิติบุคคลเป็นสิ่งสมมุติ 

2. ทฤษฎีความมีอยู่จริงของนิติบุคคล หากพิจารณาในเชิงความคิดของทฤษฎีแล้วจะเห็น 
ได้ว่าช่องว่างของนิติบุคคลไม่ได้เกิดจากกฎหมายแต่เกิดจากความสารถทางด้านสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีการ
พัฒนาความมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงอยู่เหนือกฎหมายก าหนด 

ดังนั้นจะเห็นถึงแนวคิดทฤษฎีที่มีความแตกต่างกันจึงส่งผลมาให้เกิดการรวมตัวกัน  
พัฒนาการกลายมาเป็นบุคคลธรรมดาหลายๆคนเพ่ือมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนิติบุคคลที่มีความแยก
ออกจากตัวบุคคลธรรมดา 
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ด าเนินการ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  

นโยบาย 
คือผลผลิ ต 
Product  

การกระท า
งานปกครอง  

การใช้ดุลย
พินิจ 

การ
ตรวจสอบ 

การกระท าทางปกครอง 
การกระท าทางปกครอง ที่ต้องชอบหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือการใช้อ านาจบังคับของฝ่ายปกครองที่มีการบัญญัติการใช้อ านาจที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ให้กระท าการหรือไม่กระท าการแล้วแต่กรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานทาง
ปกครองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการบริหารงานราชการที่ดี และความชอบด้วยของการกระท าทางปกครอง 
ซึ่งมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือจัดระเบียบโครงสร้างทางปกครอง คือ กฎ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน กฎมาย
ว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติเทศบาล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งลักษณะกฎหมายดังกล่าวเป็นลักษณะของการจัดระเบียบโครงสร้าง
ทางปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุมในการจัดโครงสร้างทางปกครอง 

๒. การด าเนินงานของฝ่ายปกครอง เป็นกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และด าเนินกิจกรรมทางปกครองจัดท าบริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล โดยการ
ใช้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นได้แก่ 
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  

๓. กฎหมายที่ใช้กฎเกณฑ์ตรวจสอบการใช้อ านาจ ซึ่งเป็นการถ่วงดุล ตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือฝ่ายปกครอง ตรวจสอบดุลพินิจการสมเหตุสมผล ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ดังนั้น เมื่อมีการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการจัดท าบริการสาธารณะ ในการจัดท าค าสั่ง กฎ หรือการกระท าอ่ืนใดแล้วที่มีผลผูกพันหรือมติใดก็ตาม
ย่อมมีการตรวจสอบโดยกฎหมายเฉพาะหรือหน่วยงานเฉพาะ 
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ส่วนที่ ๔ 
กฎหมายที่เกีย่วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย4 

 
4.2 ประกาศ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดไว้ว่า          
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปรามปรามทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะรับจากบุคคลใดโดยจรรยากล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม  

 
4.3 ข้อบังคับ 

บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้ บุคลากรต้องปฏิบัติงาน 
ราชการด้วยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรต้อง
ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้ อง 
สมเหตุสมผลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ นักศึกษาและประชาชนเป็น
ส าคัญ บุคลากรต้องประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ
ราชการอย่างเต็มที่ บุคลากรต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า            
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเองบุคลากรต้องมี
ศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย รักษาเกียรติภูมิและประโยชน์ของ มหาวิทยาลัยตลอดจนมีมุทิตาจิตต่อบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้ต้องระมัดระวังในการแสดงออกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชื่อเสียง เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย5 
 
                                                           
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที ่๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔. 
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ว่าดว้ย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์าน ีพ.ศ. ๒๕๕๒. 
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ส่วนที่ ๕ 
บทความขั้นตอนการปฏิบัติตามทางกฎหมายเพื่อแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

5.1  ขั้นตอนการเสนอร่างแก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  5.1.๑ การเสนอร่างออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่วนงานที่
มี ความจ าเป็นต้องการที่จะออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นอกเหนือจากกฎหมายก าหนดมาเพ่ือบริหารราชการ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าบันทึกหลักการและเหตุผล 
พร้อมร่างดงักล่าวเสนอมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น่าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณา อนุมัติเห็นชอบในบันทึกหลักการ เหตุผลและร่างดังกล่าว โดยให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งงานวินัยและนิติ 
การทราบเพ่ือประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการยกร่างออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัต่อไป 
  5.1.๒ ในกรณีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่นอกเหนือจากกฎหมายก าหนดมาเพ่ือบริหารราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ให้คณะกรรมการ บริหารงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและเหตุผลที่ จะออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดย มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้งาน
วินัยและนิติการทราบ 
  5.1.๓ เมื่อได้ด าเนินการตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว งานวินัยและนิติการจะ 
ด าเนินการเสนอร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไปยังสภา คณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ            
ให้ด าปรึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ และแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม อ านาจและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งนี้เมื่อได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากสภา คณาจารย์และข้าราชการแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แจ้งมิติที่ประชุมพร้อมร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแจ้งให้งานวินัยและนิติการทราบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาเห็นชอบร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  5.1.๔ คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยน่าร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเสนอ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไปยังเลขาธิการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  5.1.๕ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยน่าร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บรรจุในระเบียบวาระการ 
ประชุมของอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่อนุกรรมการของสภา 
มหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบด้วยร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการ 
พิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อด าเนินการตามความเห็นชอบของอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน า
เรื่องดังกล่าวไปให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาทบทวนและ
น าเสนออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
  5.1.๖ เมื่ออนุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแล้วให้ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน่าร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
  5.1.๗ หลังจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนายกสภามหาวิทยาลัยลง
นาม เรียบร้อยแล้ว งานวินัยและนิติการด าเนินการแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบและประกาศใช้บังคับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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5.2  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารราชการ 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔๓ 
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มี
ลักษณะ งานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้น แต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมาย
จาก อธิการบดี ๑ หมายถึง การเป็นประธานกรรมการหรือ เป็นกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือมี ลักษณะงานที่คล้ายคลึงกับงานในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทสภาพปัญหาในเรื่องของการท าธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษานั้น ได้มี  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เมื่อพิจารณาว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบ
ธุรกิจแบบเอกซนได้หรือไม่ อย่างไร ต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีลั กษณะงานแบบใด 
คล้ายคลึงกันกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือไม่ ในที่นี่ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายๆ 
ไปว่าต าแหน่งที่เรียกชื่อว่าอย่างอ่ืน เช่น กรรมการผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการนั้น มีลักษณะงานที่
คล้ายคลึงกันหรือไม่ ล้าคล้ายคลึงกันก็ต้องห้าม ไม่ให้ด ารงต าแหน่งนั้น เพ่ือบีองกันการหลีกเลี่ยงการท าผิด
กฎหมาย ส่วนในกรณีที่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยไม่ได้เข้าไปบริหาร
จัดการงานก็ไม่ต้องห้ามตามความในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะใช้เวลาราชการไปประชุมหรืออาศัยอ านาจ
หน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหา ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ก็อาจจะเป็น
ความผิดวินัยได้ กรณีที่ส่วนราชการได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษาไปด ารง
ต าแหน่ง กรรมการหรือต าแหน่งอ่ืน หรือหน่วยงานที่ส่วนราชการร่วมทุนหรือให้เงินอุดหนุน จะกระท าได้มาก
น้อย หรือไม่เพียงใดนั้น จึงถือว่าเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่เมื่อน่าข้อยกเว้นในมาตรา ๔๓ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มี 
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดี ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ มา
พิจารณา ซึ่งการใดๆที่รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ปฏิบัติราชการนั้น ต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา ๓๑ 
ทีบ่ัญญัติถึงอ านาจและหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๔๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏรธ์านี 

5.3 แนวทางการร้องเรียนและร้องทุกข์กล่าวโทษ 
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 ภาคผนวก 
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