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Mindset คือ ทศันคติ วิธีคิดและความเช่ือของคนแต่ละคน  

ท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมและการตดัสินใจของคนผูน้ั้น 

Mindset เปลี่ยนแปลงไดเ้รื่อย ๆ ทุกวินาที 

Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปไดต้ลอดเวลา ประสบการณชี์วิต

จะค่อย ๆ หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะในทาง

ท่ีดีข้ึนหรอืแยล่งก็ตาม 



•ถ้าระบบคิดผิด จะส่งผลต่อฐานความคิดหรือกรอบความคิด (Mindset)  

ท่ีเป็นกลุ่มของความเช่ือหรือวิธีการคิดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมอง และทศันคติ 



การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์่วนรวม 



สาเหตหุลกัทีก่อ่ให้เกดิการทุจรติในสังคมไทย 

ระบบอุปถัมภน์ าไปสู่การเอ้ือประโยชนใ์นทางมิชอบใหแ้ก่พวกพอ้ง เครือญาต ิ

ปัญหาที่ส  าคญัที่สุด คือ   

การขาด

จิตส านกึ 

ความ

ซื่อสัตยข์อง

บุคคล 

การใชว้ฒันธรรม 

แบบไทยๆ ในทางที่ผดิ 
ปัญหาเรือ่งตวับคุคล 

ที่เป็นเจา้หนา้ที่รฐั 



ผลประโยชนท์บัซอ้น/ประโยชนท์บัซอ้น 

การขดักนัแห่งผลประโยชน ์
การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม  

(รา่งพระราชบญัญตั ิฯ) 

ความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์(ก.ล.ต.) 







ความหมายของค าว่า “ทุจรติ” / “ทุจรติตอ่หนา้ที่” 

ทุจริต ประพฤตชิัว่  โกง ไม่ซ่ือตรง  

- ปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัอิยา่งใดในต าแหน่งหรือหนา้ที่ 

- หรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณท์ี่อาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือว่ามีต  าแหน่งหรือ

หนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต  าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น 

- หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับ

ตนเองหรือผูอ่ื้น(พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม. 4)  

- ร า่รวยผิดปกตใิหถื้อว่ากระท าผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ที่ (พ.ร.บ. ป.ป.ช.  

•    ม. 80(4)) 

ทุจรติตอ่

หนา้ที ่



- มีทรพัยสิ์นเพ่ิมข้ึนมาผิดปกตหิรอื 

- การมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกต ิหรอื 

- การมีทรพัยส์ินมากผิดปกตหิรือ 

- ไดท้รัพยส์ินมาโดยไม่สมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตาม

หนา้ที่หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ที่( พ.ร.บ. ป.ป.ช. ม. 4)           

ร า่รวยผิดปกต ิ



กฎหมายท่ีก าหนดการกระท าท่ีเป็นการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

• กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 123,123/1,123/2,123/3 

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147-166, 200-205 

• พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงาน   

    ของรฐั พ.ศ.2502 

• พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หน่วยงาน

ของรฐั พ.ศ. 2542  

• พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 

2560 (มาตรา 120) 



เรามาท าความเขา้ใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog) 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง 

ระบบเลขที่มีตวัเลข 10 ตวั คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 

7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใชใ้นชีวิตประจ  าวนักนัมา

ตั้งแต่จ  าความกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการใชบ้อกปริมาณ หรือ

บอกขนาด ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อ

ความหมาย สอดคลอ้งกบัระบบ “Analog” ที่ใชค้่าตอ่เน่ือง

หรือสญัญาณซ่ึงเป็นค่าต่อเน่ือง หรือแทนความหมายของ

ขอ้มูล โดยการใชฟั้งชัน่ที่ตอ่เน่ือง (Continuous)   



Analog Thinking 

Patronage System 

(ระบบอปุถมัภ์) 

COI 

(ประโยชนท์บัซ้อน) 

Corruption 

Continuous / Integrate 



ทุจริต 

เรยีนรูอ้ยา่งเขา้ใจ มีอะไรในระบบคิดฐานสอง 

 ระบบการคิดท่ีสรา้งปัญหาใหแ้ก่สังคม คือ ระบบการคิดท่ีไม่สามารถ

แยกเรื่องประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกันได ้โดยมักจะ

น าเอา ประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมมาปะปนกนั  

 โดยการน าประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพอ้ง

ส าคญักว่าประโยชนข์องประเทศชาติ 



ระบบคิดฐานสอง (Binary Thinking)  

Something is binary if it contains only two part or options.  
In Mathematics and computing, those two parts are 1s and 0s.  

การแยกรฐัออกจากตวัคน ใหร้ฐัเป็นสถาบนัเรียกว่ารฐัสมัยใหม่ เริ่มตน้จากการลง

นามในสนธิสัญญาสันติภาพเวสฟาเลีย ในปี ค.ศ. 1648 ตรงกับปี พ.ศ. 2191 

ในรชัสมยัของสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง รชักาลท่ี 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา 



ระบบเลข ฐานสอง”(binary number system)

หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสญัลกัษณเ์พียงสองตวั คือ

0 (ศูนย)์ กับ 1 (หน่ึง) สอดคลอ้งกับการท างาน

ระบบ Digital ท่ีมีลกัษณะการท างานภายในเพียง 

2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF 

(Discrete) ตดักนัอยา่งเด็ดขาด 



Digital Thinking 

Discrete  0      1 

Merit System 

(ระบบคณุธรรม) 

Ethic 

(จริยธรรม) 

Good Governance 

(ธรรมาภบิาล) 

Legal State 

(นิติรฐั) 

Rule of Law 

(นิติธรรม) 
Modern State 

(รัฐสมยัใหม่) 

กฎหมายสมยัใหม่ 

กฎหมายฐานสอง 
สังคมยคุดจิิตลั 



Analog คิดแบบ Digital 
ฐานสิบ ระบบเลข ฐานสอง 

ระบบอปุถัมภ ์ ระบบการบรหิาร ระบบคณุธรรม 

คิดเหมารวม ระบบการคดิ คิดแยกแยะ 

ทับซ้อน ผลประโยชน์ ส่วนรวม / ส่วนตัว 





ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนา้ท่ีของรฐักบัรฐั 

สถานะของเจา้หนา้ท่ีของรฐันั้น 

มีความสมัพนัธก์บัรฐั 2 สถานะ 

สถานะหน่ึง คือ เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ี

ปฏิบัติงานตามอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีท างานใหก้ับรฐั หรือตวัแทน

ของรฐั 

กับอีกสถานะหน่ึง คือ เจา้หนา้ที่

ของรฐัซ่ึงเป็นเอกชนคนหน่ึง 



แนวความคิดพ้ืนฐาน : ประโยชนส์าธารณะ 

แตใ่นกรณีท่ีประโยชนส์่วนตวัของเอกชน

ไม่สอดคลอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ 

จะตอ้งใหป้ระโยชนส์าธารณะอยูเ่หนือ

ประโยชนส์่วนตวัของเอกชน 

รฐัโดยองคก์รของรฐัหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

เป็นผูด้แูลรกัษาประโยชนส์่วนรวม 

หรือประโยชนส์าธารณะ 



จรรยาบรรณสากลส าหรับเจ ้าหน้า ท่ีของรัฐ  ตามประกาศขององค์การ

สหประชาชาติ และอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 (31 มีนาคม 

2554)  ท่ีก าหนดใหก้ารแยกเรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นมาตรฐาน

ความประพฤติส  าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และ

ระหว่างรฐั ซ่ึงในขอ้ 7 ภาครฐั (4) ระบุ “ยอมรบั คงไว ้และส่งเสริมการป้องกนั

ความขดัแยง้ระหว่างประโยชนส์่วนตนและส่วนรวม โดยก าหนดเป็นหลกัพ้ืนฐาน

ของระบบพ้ืนฐานของระบบกฎหมาย 

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัขิองเจา้หนา้ท่ีของรฐัในระดบัสากล  

ซ่ึงองคก์รในระดบัสากลตา่งก็ใหค้วามส าคญั 



มาตรฐานทางจริยธรรมสากลเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

มตสิหประชาชาติ (12 ธนัวาคม 2539) 

เป็นผูด้  ารงต าแหน่งอันน่าเช่ือถือ ซ่ึงบ่งบอกถึงหน้าท่ีในการ

ปฏิบตัเิพ่ือประโยชนส์าธารณชน ดงันั้น ความซ่ือตรง(Integrity) 

อันเป็นท่ีสุดของเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ  ได้แก่ ความซ่ือตรงต่อ 

ประโยชนส์าธารณชนของชาติ ดงัท่ีแสดงออกผ่านทางสถาบัน

ประชาธิปไตยตา่งๆ ของรฐั 

ความดี 



มาตรฐานทางจริยธรรมสากลเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

มตสิหประชาชาติ (12 ธนัวาคม 2539) 

พึงประกนัว่า ตนจะปฏิบตัติามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตามกฎหมายหรือนโยบายการ

บริหาร และพึงกระท าเป็นนิจเพื่อประกันว่าทรพัยากรสาธารณะซ่ึง 

ตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบจะไดร้บัการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากที่สุด 

ความถูกตอ้ง 



มาตรฐานทางจริยธรรมสากลเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

มตสิหประชาชาติ (12 ธนัวาคม 2539) 

พึงเอาใจใส่ มีความเป็นธรรม และปราศจากความล าเอียงในการ

ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ โดยเฉพาะในความสัมพันธก์ับสาธารณชน 

ไม่พึงใหก้ารปฏิบัติเป็นพิเศษต่อกลุ่มหรือบุคคลใดโดยไม่สมควร 

รวมทั้งไม่พึงใชอ้  านาจหนา้ที่ที่มีของตนในทางมิชอบโดยเด็ดขาด 

ความเป็นธรรม 



การป้องกนัการทุจริตดว้ยการปลกูฝังทศันคติ 

ใหต้อ่ตา้นการทุจริต 

1 

การป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการเพื่อใชล้ดโอกาสในการกระท าการทุจริตใหย้าก

ข้ึนหรือไม่ใหเ้กิดข้ึน  เช่น   

1. มาตรการป้องกันการกระท าที่เป็นการขดักันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลและ 

 ประโยชนส์่วนรวม   

2. การแสดงบญัชีรายการทรพัยสิ์นและหน้ีสิน  

3. การเปิดเผยวิธีการค านวณราคากลาง 

4. การจดัท าบญัชีรบัจ่ายของโครงการ  

5. มาตรการลดการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ที่ของรฐั 

2 

การปลกูฝังทศันคตใิหต้อ่ตา้นการทุจริต โดยการปลกูฝังระบบคิด

ฐานสอง และจติสาธารณะ 



 ประเทศไทยก าหนดเรือ่งการขดักนัแห่งผลประโยชน ์... 

 1. ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (มาตรฐานทางจริยธรรม

ของเจา้หนา้ท่ีของรฐั) 

  2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 

หลักเกณฑก์ารรบัทรัพยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ี

ของรฐั พ.ศ. 2543  

  3. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการใหแ้ละรบัของขวญั พ.ศ. 2544 

  4. (ร่าง ) พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการขัดระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม พ.ศ. ....  



(1) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจติส านึกที่ดี ซ่ือสตัย ์สุจริต และรบัผิดชอบ 

(3) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์ว่นตนและไม่มีผลประโยชนท์บัชอ้น 

(4) การยนืหยดัท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบตัิ 

(6) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

(7) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐานมีคณุภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

(8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 

          ส่วนค าปรารภ ไดก้ล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้  ารงต  าแหน่ง 

ทางการเมืองและเจา้หนา้ที่ของรฐั 9 ประการ ของส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน 9 ขอ้ ดงัน้ี 



(1) ไม่น าความสมัพนัธส์่วนตวัที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่นอ้ง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมี้บุญคุณส่วนตวั มา

ประกอบการใชดุ้ลพินิจใหเ้ป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบ

หรือชงั 

(2) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงิน ทรพัยส์ิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนส์่วนตวั

ของตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบตัิการใดในฐานะส่วนตวัซ่ึงก่อใหเ้กิดความเคลือบแคลงหรือสงสยัว่าจะ

ขดักบัประโยชนส์ว่นรวมที่อยูใ่นความรบัผิดชอบของหนา้ที่ 

        ทั้งน้ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสยั ใหข้า้ราชการผูน้ั้นยุติการกระท าดงักลา่วไวก่้อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา 

หัวหนา้ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แลว้จึง

ปฏิบตัิตามนั้น  

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือ

หน่วยงานของรฐั ขา้ราชการตอ้งยดึถือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั 

        ในกรณีที่มีความขดัแยง้ระหว่างประโยชนข์องทางราชการหรือประโยชนส์่วนรวม กับประโยชนส์่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 

อนัจ  าเป็นตอ้งวินิจฉยัหรือช้ีขาด ตอ้งยดึประโยชนข์องทางราชการและประโยชนส์ว่นรวมเป็นส าคญั 

หมวด 2 ขอ้ 5 ใหข้า้ราชการตอ้งแยกเรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ที่และยึดถือประโยชนส์่วนรวม 

ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์่วนตน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงัน้ี 



หมวด 2 ขอ้ 6 ใหข้า้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชนท์ี่มิชอบโดยอาศัยต  าแหน่ง

หนา้ที่และไม่กระท าการอนัเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชนส์่วนรวม โดย

อยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงัน้ี 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้อ่ื้น เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซ่ึง 

ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติ

หนา้ท่ีไม่ว่าจะเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ีหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่

เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรือการใหต้ามประเพณีหรือใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

(2) ไม่ใชต้  าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา 

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะไดป้ระโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือ

ประมวลจริยธรรมน้ี 



รา่ง 

พระราชบญัญตัิว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบั 

การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล 

กบัประโยชนส์่วนรวม พ.ศ. .... 



โดยขอหยิบยก 

มาตรา 5  

มาตรา 7  



เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ 

ขา้ราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ

หัวหนา้หน่วยงานอ่ืนของรฐั จดัใหมี้ระเบียบว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชท้รพัยส์ินตาม

วรรคสอง (5) ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือก ากบัดูแล ทั้งน้ี โดย

มีมาตรฐานไม่ต า่กวาระเบียบที่คณะรฐัมนตรีก าหนด ระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้ง

ก าหนดในเรื่องทรพัยส์ิน ดงัตอ่ไปน้ี 

 (1) ยานพาหนะ  

 (2) เครื่องมือส่ือสาร  

 (3) อาคารสถานท่ี 

 (4) วสัด ุอุปกรณ ์เครื่องใชใ้นส านกังาน  

 (5) สิ่งสาธารณูปโภค 



หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัรบัของขวญั ของท่ีระลึกเงิน ทรพัยส์ินหรือประโยชน์

อ่ืนใด   อันอาจค านวณเป็นเงินไดท่ี้มีผูม้อบใหใ้นโอกาสท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามท่ีไดร้ับมอบหมาย แม้ว่า 

ผู ้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งท่ีอาจไดร้ับ 

ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งท่ีไดร้ับตามจ านวนท่ีสมควรตามปกติ

ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนา้ท่ี หรือเป็นการรับการใหใ้นลักษณะใหแ้ก่

บุคคลทัว่ไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา 7  



 เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดร้ับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามวรรคหน่ึง 

ท่ีตนไม่มีสิทธิไดร้ับ ตอ้งรายงานและส่งมอบส่ิงนั้นใหห้น่วยงานท่ีตนสังกัด 

ในโอกาสแรกท่ีกระท าไดไ้ม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับส่ิงนั้นไว้ และ 

ให้ส่ิงนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท าบัญชีไว ้

เป็นหลกัฐานและเก็บรกัษาหรือจดัการส่ิงนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 

 ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้ังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจา้หนา้ท่ี

ของรฐัซ่ึงไดร้บัของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจ

ค านวณเป็นเงินไดเ้น่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรฐั ดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนด์งักล่าว ใหมี้หนา้ท่ี

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าไดแ้ตไ่ม่เกินสามสิบวนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัส่ิงนั้นไว ้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัด าเนินการตามวรรคสองตอ่ไป 





การเปลี่ยนฐานความคิดของคนในสงัคมไทย 

1. สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน ์ส่วนรวม (มีทกัษะในการคิด) 

2. เขา้ใจเรื่องการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม ยึดถือประโยชนส์่วนรวม

มากกว่าประโยชนส์่วนตน (มีจติสาธารณะ) 

3. ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ขอ้ 5 ขา้ราชการตอ้งแยกเรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่ง

หนา้ที่ และยึดถือประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาต ิเหนือประโยชนส์่วนตน 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนา้ที่ของรัฐ มาตรา 63 “ รัฐตอ้ง

ส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอนัตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมี้มาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบดงักล่าวอย่างเขม้งวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักัน  

เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ตอ่ตา้น หรือช้ีเบาะแส โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัตามท่ี

กฎหมายบญัญตั ิ” 



การรบัทรพัยส์ินแบ่งเป็น  2 กรณี 

รบัในฐานะเจา้หนา้ท่ี

ของรฐั โดยหลกัการ 

รบัไม่ไดทุ้กกรณี  

ไม่ว่า ... 

ก่อน ขณะ หลงั 

การปฏิบตัหินา้ท่ี เวน้

แตมี่กฎหมายใหร้บั 

รบัในฐานะส่วนตวั

ไม่ไดห้า้มรบั แต่

ตอ้ง ปฏิบตัติามกฎหมาย  

หลกัเกณฑ ์และตอ้ง

รายงานตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนด 







ทรพัยส์ินของราชการ 

ถึงเวลาท่ีเราตอ้ง 

ปกป้อง 



ซองราชการ 

วิธีใช ้ ใช้ในราชการ

เท่านัน้ 

ถึงเวลาท่ีเราตอ้งปฏิบตัิ” 



ถึงเวลาท่ีเราตอ้งปฏิบตัิ” 

อยา่ใชไ้ฟหลวง 

กบัเรื่องสว่นตวั 



ถึงเวลาที่เราตอ้งปฏิบตั”ิ 

รถราชการ 

ใชใ้นราชการ

เทา่นั้น 



- อาคารสถานที่ 

- ที่จอดรถ 













 Sufficient (ความพอเพียง) บุคคลและหน่วยงานนอ้มน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกัในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึง

เป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

เครื่องมือในการป้องกนัการทุจริต 



บุคคลและหน่วยงานปฏิบตัิงาน

บนพ้ืนฐานของความโปรง่ใส 



หลกัการส าคญัของความโปรง่ใส 

การเปิดเผยจะตอ้งเป็นการท าใหเ้กิดการ

ได้รู ้ ได้เห็น ได้เกิดความเข้าใจอย่าง

ชดัเจน” 

 - คิด พูด กระท า 

 - ก่อน ระหว่าง หลงั 

การเปิดเผยจะตอ้งเป็นการแสดงถึงความจรงิหรือสภาพทีแ่ทจ้รงิ 

การเปิดเผยอาจไม่จ  ากัดรูปแบบ 

แต่ควรค านึงถึงการเข้า ถึงได้

โดยสะดวกเป็นหลกั 

 

การเปิดเผยอาจมีขอบเขตข้ึนอยู่

กับความเหมาะสมความสมดุล 

และเง่ือนไขจ  าเป็น 

การเปิดเผยจะตอ้งควบคู่กับการตรวจสอบ 

เพราะแม้จะมีการเปิดเผยแลว้ แต่ไม่มีใคร

สนใจใส่ใจ ไม่คัดคา้น ไม่ตรวจสอบ ไม่ระงับ

ยบัยัง้ ปล่อยปละละเลย  

 



การท างานของความโปรง่ใสในการป้องกนัการทุจริต 

เขา้ถึงขอ้มูล 

ตดิตามตรวจสอบ 

แสดงความคิดเห็น 

เ ปิ ด เ ผ ย ไ ม่ ปิ ด บั ง 

เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม

เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง รั บ ฟั ง

ความเห็น 

หน่วยงานของรฐั / เจา้หนา้ที่รฐั 

 

ประชาชน 

 



ขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรฐัจะตอ้งเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

• ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง / การจดัหาพสัด ุเช่น แผนการจดัหาพสัด ุ รายการผลการจดัซ้ือ

จดัจา้ง 

• ขอ้มูลการใหบ้ริการประชาชน เช่น ขั้นตอน ค่าบริการ และคู่มือการใหบ้ริการ 

• ขอ้มูลภารกิจหน่วยงาน เช่น แผนปฏิบตังิาน รายงานผลการปฏิบตังิาน 

• ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณประจ  าปี รายงาน 

ผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ  าปี 

• ขอ้มูลการบริหารบุคคล เช่น หลกัเกณฑก์ารสรรหาคดัเลือกบุคลากร 

• ขอ้มูลการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน เช่น หลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัการตดิตาม

ประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ประจ  าปี 

*ขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

*ช่องทางการเผยแพร ่ณ สถานที่หน่วยงาน และช่องทางเผยแพรข่อ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์

 



Realise (ความตื่นรู)้ บุคคลและหน่วยงานมีความเขา้ใจและตระหนักรู ้

ถึงรากเหงา้ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถ

วิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เขา้ใจถ่องแทเ้ก่ียวกับการแยกแยะ

ผลประโยชนส์่วนตวัและผลประโยชนส์่วนรวม พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

ได ้ 



 Onward (มุ่งไปขา้งหนา้) ผูน้  า บุคคล 

และหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิด 

ความโปร่งใสและร่วมสรา้งวฒันธรรมไม่ทนตอ่การทุจริต

ใหเ้กิดข้ึน และไม่ย่อทอ้ต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบใหส้  าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด

ร่วมกนั 



  

k (N) owledge 
 
(ความรู)้ บุคคลและหน่วยงานมีการ

พัฒนาองค์ความรูอ้ย่างสม า่เสมอ

เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การ

ทุจริตของหน่วยงาน สังคมและ 

ของประเทศ  



Generosity  

 

ความเอ้ืออาทร) บุคคลและ

ห น่ ว ย ง า น ร่ ว ม พั ฒ น า

หน่วยงานให้มีความเ อ้ือ

อ า ท ร บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง

จรยิธรรมและจติพอเพียง  





Prevention 

IIT : 

Internal 

Integrity and 

Transparency 

Assessment 

EIT : 

External 

Integrity and 

Transparency 

Assessment 

EBIT : 

Evidence-Based 

Integrity and 

Transparency 

Assessment 











โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 

อาคาร 4 ช้ัน 5 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. สํานักวิชาการสาธารณสุข  

ณ หองประชุมสํานักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ช้ัน 6 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ณ หองประชุม Data Center ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


	
	โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	
	โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	3. ICT.pdf
	โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


