
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตจิตพอเพียงของบุคลากรสังกัด 
โรงพยาบาลจอมทอง ปี 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูก และปลุกจิตส านึก ป้องกัน 

ปราบปรามและเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกัน
การทุจริตผ่านกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อน โดยการปรับฐานความคิดของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต น าไปสู่ความยั่งยืน
ของหน่วยงานคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขท างานบนพ้ืนฐานความรู้ คู่คุณธรรม มีความสุขทั้ งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 

บุคลากรสาธารณสุขเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจ
ไปสู่เป้าหมาย สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงของบุคลากร โรงพยาบาลจอมทอง ปี 2564 เพ่ือเป็นการ
ปลูกจิตส านึกบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้ายความซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต น าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร ต่อหน่วยงาน และเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอ่ืน
ได ้
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างและปลุกฝังจิตส านึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล 

2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมนของบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณข้าราชการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม แยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. เพ่ือจัดตั้งชมรม “CHOMTHONG STRONG MODEL” เป็นหลักการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถือปฏิบัติเป็นจ าจนเกิดวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

4. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบุคลากร ต่อหน่วยงาน เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่น
ได้ 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทองจ านวน 50 คน 

 

 

 



4. วิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (Zero 
Tolerance) โรงพยาบาลจอมทอง ไม่ทนต่อการทุจริต 
2.2 จัดกิจกรรมชี้แจงความเข้าใจแก่บุคลากร โดยการบรรยายในวันประชุม ด าเนินการ
บรรยาย “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
S : Sufficiency หมายถึง การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เป็นหลัก
ในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
T : Transparency หมายถึง หน่วยงานที่ระบบการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เช่น 
แผนการจัดหาพัสดุ รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานบน
ฐานของความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทุกข้ันตอนในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบได้ มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในหน่วยงาน 
R : Realise หมายถึง การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น สามารถ
วิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ 
O : Onward หมายถึง บุคลากรมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วม
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นและไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
N : Knowledge หมายถึง บุคลากรต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เท่า
ทันสถานการณ์ทุจริต 
G : Generosity หมายถึง บุคลากรร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน เกิดความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมและพอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

5. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 

6. สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมอินทนนท์ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

7. งบประมาณ  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตส านึกการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล และปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ 

2. บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยม ปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

3. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากรต่อ
หน่วยงานเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลจอมทอง 



 
ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(นายณัฐวุฒิ   ใจชมชื่น) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้อนุมัติโครงการ  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตจิตพอเพียงของบุคลากรสังกัด 
                     โรงพยาบาลจอมทอง ปี 2564 

 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(นายสัมพันธ์  ก๋องเงิน) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















171.   Korea, North   17 
172.   Equatorial Guinea   17 
173.   Guinea Bissau   17 
174.   Libya   17 
175.   Sudan   16 
176.   Yemen   16 
177.   Afghanistan   15 
178.   Syria   14 
179.   South Sudan   12 
180.   Somalia     9 

อนัดบั ประเทศ คะแนน 

รายงานระบุว่า ประเทศท่ีเตม็ไปดว้ยการโกงกินเหลา่น้ีหลายประเทศเคยกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

และรํา่รวยดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิแตปั่จจุบนักลบักลายเป็นประเทศท่ียากจนและเต็มไปดว้ยความขดัแยง้

เข่น ฆ่ากนั ประชาชนอดอยาก ชีวิตไม่ปลอดภยั การศึกษาและการสาธารณสุขขาดแคลนและลา้หลงั 



ปัญหาท่ีคลา้ยกนัของประเทศเหลา่น้ีคือ 

1. การมีผูนํ้ารฐับาลท่ีละโมบจนหลงผิดไปวา่อาํนาจและผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีพวกเขาสมควรได้

และสามารถสืบทอดกันไดเ้สมือนเป็นสมบัติของครอบครัวดว้ย จึงทําทุกอย่างเพื่อรักษา

อํานาจไว ้แมบ้างครั้งจะตอ้งอา้งสถานการณ์ปลอมๆ เพื่อปิดบังความจริงหรือหลอกลวง

ประชาชน เป็นตน้ 

2. การบริหารราชการโดยขาดธรรมาภิบาล แมแ้ต่ขา้ราชการตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถรีดไถ

ฉอ้โกงได ้มีกฎหมายแต่ถูกใชอ้ย่างไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติไม่ตรงไปตรงมา มีช่องโหว่ให้

เจา้หนา้ท่ีใชอ้าํนาจดุลยพนิิจเอาตามอาํเภอใจ  ปล่อยใหมี้การคา้ขายผิดกฎหมายหรือผูกขาด

ไดโ้ดยงา่ย เสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือตรวจสอบการใชอ้าํนาจและงบประมาณของรฐั 

ดจูะเป็นไปไมไ่ด ้











 

 

แผนแมบ่ทบรูณาการป้องกนั ปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม ่

แผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 12 

ยทุธศาสตรช์าตฯิ ระยะที ่3 
ขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตร ี

ประเด็นการปฏริปูประเทศ 

บริบทท่ีตอ้งคาํนึงในการป้องกนัการทุจริต 



หมวด  3   
สิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทย 

ม. 41 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ (1) ไดร้บัทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ(2) เสนอเร่ืองราวรอ้งทุกขต์อ่หน่วยงานของรฐัและไดร้บัแจง้
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงานของรฐัใหร้บัผิดเน่ืองจากการกระทาํหรือการละเวน้การ
กระทาํของขา้ราชการ พนักงาน หรือลกูจา้งของหน่วยงานของรฐั 

หมวด  4   

หนา้ท่ีของปวงชน 

ชาวไทย 

ม. 50  บุคคลมีหนา้ท่ี ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) พิทกัษร์กัษาไวซ่ึ้งชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) ป้องกนัประเทศ พิทกัษร์กัษาเกียรตภิมิู ผลประโยชนข์องชาต ิและสาธารณสมบตัขิองแผน่ดินรวมทั้ง
ใหค้วามรว่มมือในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
(3) ปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
(4) เขา้รบัการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบั 
(5) รบัราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระทาํการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชงัในสงัคม 
(7) ไปใชสิ้ทธิเลือกตัง้หรือลงประชามตอิยา่งอิสระโดยคาํนึงถึงประโยชนส์ว่นรวมของประเทศเป็นสาํคญั 
(8) รว่มมือและสนับสนุนการอนุรกัษแ์ละคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง วฒันธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ
(10) ไม่รว่มมือหรอืสนบัสนุนการทุจรติและประพฤตมิิชอบทุกรปูแบบ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 



(10) ไมรวมมือหรือสนับสนุน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 



หมวด  5   
หนา้ท่ีของรฐั 

รัฐ ต้อ งเ ปิ ดเผ ยข้อ มูลห รือข่ าวส ารส าธา รณะ ในค รอบครอ งขอ งหน่ วยงานข องรัฐ 

ท่ีมิใช่ข้อมลูเก่ียวกบัความมัน่คงของรฐัหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

และต้องจดัให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารดงักล่าวได้โดยสะดวก 

               รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอนัตราย ท่ีเกิดจาก 

การทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัให้มีมาตรการและกลไก 

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบดงักล่าวอย่างเข้มงวด 

รวมทัง้ กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักนัเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์ห้ความรู้ 

ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รบัความคุ้มครองจากรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญติั  

ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ คุ ้ม ค ร อ ง

ประชาชนในการต่อต ้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 

... ตามท่ีคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตใน

ภาครฐั(ป.ป.ท.) เสนอ เม่ือวันท่ี 

24 ตลุาคม 2560 

ใครที่เป็นเจา้หนา้ที่ราชการพอมีประชาชนรวมตวักันไปช้ีเบาะแส แลว้ไปกดข่ีข่มเหง รงัแก  

ใชอิ้ทธิพล ทาํใหป้ระชาชนหวาดกลวัไม่กลา้ที่จะช้ีเบาะแส ไม่กลา้ต่อตา้นทุจริต จะตอ้งมีโทษ 

เพ่ิมอีกคร่ึงหน่ึงตามที่กฎหมายอาญากาํหนด เช่นถา้ใครไปทาํรา้ยคนที่ช้ีเบาะแส กฎหมาย

กาํหนดไวว่้าติดคกุ 3 ปี ก็เพ่ิมไปอีกปีคร่ึง รวมเป็นโดนโทษติดคกุ 4 ปีคร่ึง  

ม. 63 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ม. 59 





( พ . ศ . 2 5 6 0  -  2 5 6 4 )  

ว่ าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจ ริต  ระยะ ท่ี  3  

(พ .ศ .  2560-2564)   

ยุทธศาสตรช์าติ 



วิ สั ยทัศ น์  

ประเทศไทยใสสะอาด  

ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต   
( Z e r o  T o l e r a n c e  & C l e a n  T h a i l a n d )  



พัน ธ กิ จ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต ้านการทุจริต  
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ทั้ งระบบให้มีมาตรฐานสากล  



เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้การทุจริต  

(Corruption Perceptions Index: CPI)  

สูงกว่าร ้อยละ 50 



พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมตอ่ตา้นการทุจรติ ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการทุกภาคสว่นแบบบูรณาการ  

และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทั้งระบบ ใหมี้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 50 

วตัถปุระสงคท่ี์ 1  

สงัคมมีพฤติกรรม 

รว่มตา้นการทุจริต 

ในวงกวา้ง 

วตัถปุระสงคท่ี์ 2  

เกิดวฒันธรรม 

ทางการเมือง (Political 

Culture) มุ่งตา้นการทุจริต 

ในทุกภาคสว่น 

วตัถุประสงคท่ี์ 3 

การทุจริตถูกยบัยัง้อยา่งเท่าทนั

ดว้ยนวตักรรม กลไกป้องกนัการ

ทุจริตและระบบบริหารจดัการ  

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงคท่ี์ 4 

การปราบปรามการทุจริตและการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย 

มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและ

ไดร้บัความร่วมมือ 

จากประชาชน 

วตัถุประสงคท่ี์ 5 

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของ

ประเทศไทยมีค่าคะแนน 

ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

วิสยัทศัน ์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
 

ยกระดบัคะแนน
ดชันีการรบัรู ้

การทุจริต  
ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
  

สรา้งสงัคม 
ที่ไม่ทนตอ่การ

ทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 

สกดักั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 

พฒันาระบบ
ป้องกนั 

การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
 

ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ 

การปราบปราม 
การทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 

ยกระดบัเจตจาํนง 
ทางการเมืองใน
การตอ่ตา้นการ

ทุจริต 



( พ . ศ . 2 5 6 0  -  2 5 6 4 )  

แผนแม่บทการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  





วิ สัยทัศน์  

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด  

รว่มตา้นทุจริต 



พันธ กิ จ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

ปฏิ รูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพ 



เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ 

  การประ เ มินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 90เม่ือส้ินแผน

แม่บทฯ 



ยุทธศาสตร ์

เสริมสรา้ง

ประสิทธิภาพ 

ในการปราบปราม 

การทุจริต 

สรา้งกลไก 

ป้องกนัการทุจรติ 

 

สรา้งวฒันธรรม

ตอ่ตา้นการทุจริต

ดว้ยหลกัปรชัญา

ของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 2 3 



ยุทธศาสตร ์

ICAC’s Three-pronged Strategy 
Independent Commission Against Corruption   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ในกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2560-2564)

บุคลากรและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข

มีความต่ืนตัว
และไมทนตอการทุจริต

ทุกรูปแบบ
ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อยูในระดับสูงมาก

กลไกและกระบวนการ
ปองกันการทุจริต
มีความเขมแข็ง 

เทาทันตอสถานการณ
ทุจริต

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและ

ทรงพลงั

กระบวนการนโยบายการปฏิบตัิ
ราชการมีความโปรงใส 
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบรหิารงาน เกิดประโยชน
ตอสวนรวม ประชาชน 

และประเทศชาติ

เจตจํานงของผูบริหารทั้ง
ขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจํา ในการ
ตอตานการทุจริตดํารงอยู
อยางตอเน่ือง และยั่งยืน

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสขุ มีฐาน

ความคิดในการแยกแยะ
ระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมได 

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสขุ เกิดความ
ละอายในการกระทํา 

การทุจริต และไมยอมให
ผูอ่ืนกระทําการทุจริต 

สังคมกระทรวง
สาธารณสขุ เกิดสภาวะ
การลงโทษทางสังคม 
กดดัน และไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต 























ดชันีสินบน : องคก์รความโปรง่ใสโลก ปี 2017  





0  1-5  6-15  16-30  31-45    46-60         61+  

INDIA 

THAILAND 



ความหมายของคาํว่า “ทุจรติ” / “ทุจรติตอ่หนา้ท่ี” 

ทุจริต ประพฤตชิัว่  โกง ไม่ซ่ือตรง  

- ปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัอิยา่งใดในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี 

- หรือปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณท่ี์อาจทาํใหผู้อ่ื้นเช่ือว่า 

มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น 

- หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าท่ีทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได ้

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

- รํา่รวยผิดปกตใิหถื้อว่ากระทาํผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ท่ี (พ.ร.บ. ป.ป.ช.  ม. 80(4)) 

ทุจรติตอ่

หนา้ท่ี 



- มีทรพัยสิ์นเพ่ิมข้ึนมาผิดปกตหิรือ 

- การมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกต ิหรือ 

- การมีทรพัยสิ์นมากผิดปกตหิรือ 

- ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัต ิ

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

รํา่รวยผิดปกต ิ







กรณีมีเรื่องรองเรียน 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

การตรวจสอบขอเท็จจริง 

หลักฐานชัดเจน 

ถึงข้ันช้ีมูลความผิด มติ ครม.ขอ ๑ 

มติ ครม.ขอ ๓ 

มติ ครม.ขอ ๒ 

ใหสวนราชการตนสังกัด ดําเนินการ 

(๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลว

เสร็จภายใน ๗ วัน 

(๒) รายงานผลตอหัวหนาสวนราชการ

และรมต.เพื่อทราบทันที 

๓) พิจารณาดําเนินการทางวินัย/ทาง

อาญาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ระหวาง

นี้ ร า ย ง าน ต าม  (๒ )  เ ป น ร ะ ย ะ ต าม 
ความเหมาะสม 

มีเหตุนาเช่ือถือ+ราชการเสียหาย

หรือทําใหเกิดความเดอืดรอนแก

ประชาชน 

(ขอที่ 1 วรรค ๒) 

พิจารณาใหไปดํารงตาํแหนงอืน่
ช่ัวคราว 

กรณีที่เปนเรื่องรายแรงหรือมี

ผลกระทบตอความเช่ือม่ันและ

ไววางใจของประชาชน 
(ขอที่ 1 วรรค ๒)  

เสนอใหยาย/โอนไปดาํรงตาํแหนงใน

อัตรากําลังช่ัวคราวเปนกรณพีเิศษ 

ในสํานักนายกรัฐมนตรี 

+ ดําเนินการตามคาํสั่ง คสช.ที่ ๑๖/
๕๘ หรือ ๖๘/๕๙ 

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า มก ม .

ร ะ เ บี ย บ แ ต ใ ห เ ร ง

ดํ า เนิ นก าร จัดลํ าดั บ

ค ว า ม สํ า คั ญ / ค ว า ม

สนใจของประชาชน/

มูลคาความเสียหาย 

อาจพิจารณาใหออกจากราชการไวกอน

หรือออกจากตําแหนงกไ็ด                                     
ตามความจําเปน +เหมาะสม 

วินัย 
เด็ดขาด+รวดเร็ว+รายงานความ

คืบหนาหัวหนาสวนราชการ/
รมต.เพื่อทราบ+เรงรัด 

 

อาญา 
สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนนิคดโีดยทันที 
(ป.ป.ช./ป.ป.ท./พ.ง.ส.) 

 

กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่

ราชการ/วินัยรายแรง แตไมถึง

ข้ันปลดออก/ไลออก 

ปรับยายจากตําแหนงเดิม +หามปรับ

ยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาที่ใน

ลักษณะเดิ ม หรื อแต งตั้ ง ให ดํ า ร ง

ตําแหนงสูงข้ึนภายในเวลา ๓ ปนับแต

วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

มติ ครม.ขอ ๔ 

มาตรการทางการบริหาร ปกครอง/วินัย/อาญา ของสวนราชการ คําสั่ง คสช.ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ มตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

มติ ครม. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

ใหหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของจัดใหมี 

การคุมครองพยาน/ 

ผูแจงเบาะแส 

กรณีตรวจสอบพบวามีการจงใจใหขอมูล

ใสราย/บิดเบือนเพือ่ใหมีการดาํเนนิการ 

ที่เปนผลรายตออืน่ใหพิจารณาลงโทษ

บุคคลดังกลาวอยางเดด็ขาด 

การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล/คสช.

ลาชา/ไม มีประสิทธิภาพ ราชการ

เสี ยหาย / เ กิ ดความเ ดือดร อนแก

ป ร ะช าชน ให ถื อ เ ป น ก รณี ท่ี ต อ ง

พิจารณาดําเนินการ 

ตามขอ ๑ วรรค ๒ 

การรายงานผลตามมติ ครม. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖1 ทั้ง ๔ ขอ  

ใหศปท. รวบรวมรายงานการใชมาตรการทางการบริหารของหนวยงานภายใตสังกัด ตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๕๗ 

และมติครม.วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานฯ มายัง ศอตช./สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

พิจารณาใหไปดํารงตาํแหนงอืน่
ช่ัวคราว 

เสนอใหยาย/โอนไปดาํรงตาํแหนงใน

อัตรากําลังช่ัวคราวเปนกรณพีเิศษ 

ในสํานักนายกรัฐมนตรี 

+ ดําเนินการตามคาํสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๕๘ 
หรือ ๖๘/๕๙ 

ป.ป.ท.สงตอ 

ใหสวนราชการตนสังกัด 



มีคําถามว่า “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ” ท่ีรฐับาลเพ่ิงประกาศใชเ้ม่ือ 27 มีนาคม 2561 ทาํไมจึงใชค้าํลงทา้ยวา่  
ในระบบราชการ” ซ่ึงต่างไปจากเดิมท่ีทางการมักใชค้ําว่า การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครฐัหรือในหน่วยราชการ (Corruption in Public Sector) ท่ีมีความหมาย
กวา้งๆ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ น่าจะตรงกับคําว่า Bureaucratic 
Corruption หรือ “คอร์รัปชันในระบบราชการ” ซ่ึงหมายถึง การคอร์รัปชันของ
ขา้ราชการท่ีทําโดยอาศัยตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย หรือนโยบายท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา อาจเป็นการลงมือทําโดยคนๆ เดียว ทําเป็นกลุ่มเล็กๆ 
เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือบางกรณีก็เป็นการร่วมมือขา้มหน่วยงาน โดยสามารถ
เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาแมไ้มมี่นักการเมืองหรือคนในคณะรฐับาลเขา้มาเก่ียวขอ้งบงการ 



รปูแบบคอรร์ปัชนัมกัเป็นการโกงกินจากงบประมาณ ค่าใชจ้า่ย – ค่าดาํเนินการ ยกัยอก
เบียดบังเอาทรัพย์สินเงินทองไปจากรัฐ ใช้อํานาจหน้าท่ีไปเรียกรับผลประโยชน์ 
จากบุคคลอ่ืนหรือปล่อยใหพ้วกพอ้งไดป้ระโยชน์จากรัฐดว้ยเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรม เช่น  
คดีเงินทอนวดั โกงเงินคนไรท่ี้พ่ึง เงินแปะเจ๊ียะ ส่วยเทศกิจ ส่วยรถบรรทุก ตํารวจรีดไถ 
และการเรียกคา่อาํนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตอนุมติัต่างๆ เป็นตน้ 

ความเสียหายจากคอรร์ปัชนัประเภทน้ีมกัไม่รุนแรงมาก เน่ืองจากขา้ราชการท่ีคอรร์ปัชนั 
มีขอบเขตอํานาจจํากัดตามตําแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานของตน เว้นแต่จะทาํเป็น
เครือข่ายหรือทาํโดยขา้ราชการระดบัสูง ซ่ึงต่างจากการคอรร์ปัชันโดยนักการเมือง 
(Politic Corruption) ท่ีมีอาํนาจและเครือข่ายกวา้งขวาง จึงสามารถวางแผนกอบโกย

ผลประโยชน์ไดค้รั้งละมากๆ จัดเป็นคอรร์ัปชันขนาดใหญ่ท่ีสรา้งความเสียหายให ้
กบัประเทศอยา่งกวา้งขวางรุนแรง เช่น คดีจาํนําขา้ว คดีคลองด่าน คดีรถและเรือดบัเพลิง
ของ กทม. โครงการบา้นเอ้ืออาทร เป็นตน้ 



แต่ก็มีหลายกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีเป็นผูฉ้อ้โกงแลว้รวบรวมเงินส่วนแบ่งส่งใหนั้กการเมือง 

เพ่ือแลกกับการยินยอมหรือปล่อยใหพ้วกตนโกงต่อไปได ้เพ่ือการดูแลปกป้องหรือ 

เพ่ือผลในการแต่งตั้งโยกยา้ยตําแหน่ง เช่น กรณีโกงเงินคนไรท่ี้พ่ึง ส่วยโรงพัก และ 

การขอใบอนุญาตตั้งโรงงานในอดีต เป็นตน้ 

ดังน้ัน การใชค้ําท่ีต่างไปน้ี จึงมีขอ้ดี ท่ีช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่าง  

คอร์รัปชันประเภทหน่ึงท่ีกระทําโดยข้าราชการหรือเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ  

กบัอีกประเภทหน่ึงท่ีมีนกัการเมืองเป็นผูส้ัง่การ 



ผลประโยชนท์บัซอ้น/ประโยชนท์บัซอ้น 

การขดักนัแห่งผลประโยชน ์

การขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม  

(รา่งพระราชบญัญตั ิฯ) 

ความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์(ก.ล.ต.) 



การขดักนัระหวางประโยชนสวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม 



ประโยชนส์ว่นบุคคล (Private Interests)   

การท่ีบุคคลทัว่ไปในสถานะเอกชนหรือเจา้หน้าท่ีของรฐัในสถานะเอกชน

ไดท้ํากิจกรรมหรือไดก้ระทําการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครวั 

เครือญาติ พวกพอ้ง หรือของกลุ่มในสงัคมท่ีมีความสมัพนัธก์นัในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การคา้ การลงทุน เพ่ือ 

หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นตน้ 

 



การท่ีบุคคลใด ๆในสถานะท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของรฐั (ผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือเจา้หน้าท่ีของรฐัในหน่วยงานของรฐั) ไดก้ระทําการใด ๆ ตามหน้าท่ี

หรือไดป้ฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการดําเนินการในอีกส่วนหน่ึงท่ีแยกออกมาจากการดําเนินการ 

ตามหน้าท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ จึง 

มีวตัถุประสงคห์รือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรกัษาประโยชน์ส่วนรวมท่ีเป็น

ประโยชน์ของรฐัการทาํหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรฐัจึงมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัอาํนาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายและจะมีรปูแบบของความสมัพนัธห์รือมีการกระทาํในลกัษณะต่าง ๆ กนัท่ีเหมือน

หรือคล้ายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทําในสถานะท่ีเป็น

เจา้หน้าท่ีของรฐักบัการกระทาํในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกนัท่ีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หรือประโยชน์สุดทา้ยท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชนส์ว่นรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ(Public Interests)  



สาเหตหุลกัท่ีก่อใหเ้กิดการทุจรติในสงัคมไทย 

ระบบอุปถัมภ์นําไปสู่การ

เอ้ือประโยชนใ์นทางมิชอบ

ใหแ้ก่พวกพอ้ง เครือญาต ิ

ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ   

การขาด

จติสาํนึก 

ความไม่

ซ่ือสตัยข์อง

บุคคล 

การใชว้ฒันธรรมแบบไทยๆ ในทางท่ีผิด 

ปัญหาเร่ืองตวับุคคลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรฐั 

ไม่เครง่ครดั 
ตอ่กฎหมาย 

เคารพยาํเกรง คนรวยคนมีอาํนาจ 
มากกว่าความดีเคารพยาํเกรง  
คนรวยคนมีอาํนาจ มากกว่าความดี 



ลกัษณะและองคป์ระกอบของการขดักนัของผลประโยชนส์ว่นตน 

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

1. ตอ้งมีการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ตอ้งเป็นกรณีท่ีบุคคลน้ันๆ มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ 

 ของส่วนรวมอยู ่

3. บุคคลน้ันๆ จะเป็นบุคลากรในภาครฐั หรือภาคเอกชนก็ได ้

4. ประโยชน์ส่วนตนน้ัน อาจเป็นประโยชน์ในเชิงทรพัยสิ์น หรือ 

 ประโยชน์อ่ืนใดก็ได ้



ลกัษณะและองคป์ระกอบของการขดักนัของผลประโยชนส์ว่นตน 

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม (ตอ่) 

5. ประโยชน์สว่นตนน้ัน หมายความรวมถึงประโยชน์ของบุคคลอ่ืนท่ีถือวา่เป็น 

 ประโยชน์สว่นตนดว้ย 

6. การขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มิไดห้มายความวา่ 

 การทุจริตคอรร์ปัชนัเสมอไป 

7. การขดักนัแหง่ผลประโยชน์ โดยหลกัการพ้ืนฐานเป็นเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม  

 จริยธรรม 

8. ความผิดเก่ียวกบัเร่ืองการขดักนัแหง่ผลประโยชน์อาจเป็นไดท้ั้งการกระทาํท่ีเป็น 

 ความผิดในตวัเอง หรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายหา้มก็ได ้



รูปแบบการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

 

การรบัผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting Benefits)  

 
 

การทาํธุรกิจกบัตวัเอง (self - dealing) หรือเป็นคู่สญัญา (contracts) 

  
การทาํงานหลงัจากออกจากตาํแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ (post- employment) 
  

การทาํงานพิเศษ (outside employment  or moonlighting) 

 
 

การรูข้อ้มูลภายใน    (inside information) 

 



รูปแบบการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

การทาํโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนใ์นทางการเมือง 

(Pork-barreling) 

 

 
 

การใชท้รพัยสิ์นของราชการเพ่ือประโยชนข์องธุรกิจส่วนตวั (Using  your employer’s 

Property for private advantage) 

การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชนแ์ก่เครือญาต ิหรือพวกพอ้ง  

(Nepotism) 

การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลตอ่การตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือหน่วยงานของรฐั

อ่ืน(Influence) 

 

 
 



การทุจริต เป็นพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน 

สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็น

ความผิดขั้นรุนแรงท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งไม่ปฏิบตัิ 

การขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม เป็นพฤติกรรม 

ท่ีอยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบ 

ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิด 

ทางกฎหมาย มีบทลงโทษชดัเจน แต่พฤติกรรมบ่งประเภทยงัไม่มีการบญัญติัขอ้หา้ม 

ไวใ้นกฎหมาย 

จริยธรรม เป็นหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

เปรียบเสมือนโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งยึดถือปฏิบตัิ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนา้ท่ี โดยเขา้ไปกระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชนส์่วนรวม ถือว่าเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ั้นขาดความชอบธรรม 

ในการปฏิบตัหินา้ท่ี และจะเป็นตน้เหตขุองการทุจริตตอ่ไป 



ทุจริต 

มีอะไรในระบบคิดฐานสอง ? 

 ระบบการคิดท่ีสรา้งปัญหาใหแ้ก่สังคม คือ ระบบการคิดท่ีไม่สามารถ

แยกเร่ืองประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกันได ้โดยมักจะ

นาํเอา ประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมมาปะปนกนั  

 โดยการนําประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพอ้ง

สาํคญักว่าประโยชนข์องประเทศชาต ิ



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.  

การแยกรัฐออกจากตัวคน ใหร้ัฐเป็นสถาบันเรียกว่ารัฐสมัยใหม่ เริ่มตน้ 

จากการลงนามในสนธิสญัญาสนัติภาพเวสฟาเลีย ในปี ค.ศ. 1648 ตรงกับ 

ปี พ.ศ. 2191 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง รัชกาลท่ี 24  

แห่งกรุงศรีอยุธยา 



Digital Thinking 
Discrete  0      1 

Merit System 

(ระบบคณุธรรม) 

Ethic 

(จรยิธรรม) 

Good Governance 
(ธรรมาภิบาล) 

Legal State 

(นิตริฐั) 

Rule of Law 
(นิตธิรรม) 

Modern State 

(รฐัสมยัใหม่) 

กฎหมายสมยัใหม่ 

กฎหมายฐานสอง 
สงัคมยุคดิจติลั 



แลว้ระบบ… เลขฐานสิบ (Analog) ละ่ ? 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง 
ระบบเลขท่ีมีตวัเลข 10 ตวั คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขท่ีเราใชใ้นชีวิตประจาํวนักนัมา
ตั้งแต่จาํความกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการใชบ้อกปริมาณ หรือ
บอกขนาด ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการส่ือ
ความหมาย สอดคลอ้งกบัระบบ “Analog” ท่ีใชค่้าตอ่เน่ือง
หรือสญัญาณซ่ึงเป็นค่าต่อเน่ือง หรือแทนความหมายของ
ขอ้มูล โดยการใชฟั้งชัน่ท่ีตอ่เน่ือง (Continuous)   



Analog Thinking 

Patronage System 
(ระบบอปุถมัภ) 

COI 
(ประโยชนทบัซอน) 

Corruption 

Continuous / Integrate 



Mindset คือ ทศันคติ วิธีคิดและความเช่ือของคนแต่ละคน  

ท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่พฤตกิรรมและการตดัสินใจของคนผูน้ั้น 

Mindset เปล่ียนแปลงไดเ้รื่อย ๆ ทุกวินาที 

Mindset (วิธีคิด) คนเราเปล่ียนไปไดต้ลอดเวลา ประสบการณชี์วิตจะค่อย ๆ 

หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะในทางท่ีดีข้ึนหรือแย่ลงก็

ตาม 



•เพราะระบบคิด จะส่งผลตอ่ฐานความคิดหรือกรอบความคิด(Mindset) ท่ีเป็นกลุ่มของ

ความเช่ือ หรือวิธีการคิด ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม มุมมอง และทศันคต ิ





การป้องกนัการทุจรติดว้ยการปลกูฝังทศันคต ิ
ใหต้อ่ตา้นการทุจรติ 

1 

การป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการเพื่อใชล้ดโอกาสในการกระทาํการทุจริตให้
ยากข้ึนหรือไม่ใหเ้กิดข้ึน  เช่น   
1. มาตรการป้องกันการกระทาํท่ีเป็นการขดักันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล
 และประโยชนส์่วนรวม   
2. การแสดงบญัชีรายการทรพัยสิ์นและหน้ีสิน  
3. การเปิดเผยวิธีการคาํนวณราคากลาง 
4. การจดัทาํบญัชีรบัจ่ายของโครงการ  
5. มาตรการลดการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

2 

การปลกูฝังทศันคตใิหต้อ่ตา้นการทุจริต โดยการปลกูฝังระบบ 

คิดฐานสอง และจติสาธารณะ 



 ประเทศไทยกาํหนดเรือ่งการขดักนัแห่งผลประโยชน ์... 

 1. ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (มาตรฐานทางจริยธรรม 

 ของเจา้หนา้ท่ีของรฐั) 

  2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง 

 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ

 เจา้หนา้ท่ีของรฐั พ.ศ. 2543  

  3. ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการใหแ้ละรบัของขวญั พ.ศ. 2544 

  4. (รา่ง ) พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยความผิดเก่ียวกบัการขดัระหว่างประโยชน ์

 ส่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม พ.ศ. ....  



(1) การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจติสาํนึกท่ีดี ซ่ือสตัย ์สุจริต และรบัผิดชอบ 

(3) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์ว่นตนและ 

ไม่มีผลประโยชนท์บัชอ้น 

(4) การยนืหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบตั ิ

(6) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

(7) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐานมีคณุภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

(8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 
          ส่วนคาํปรารภ ไดก้ล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่ง 

ทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรฐั 9 ประการ ของสาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 9 ขอ้ ดงัน้ี 



(1) ไม่นาํความสมัพนัธส์่วนตวัท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่นอ้ง พรรคพวก เพื่อนฝูง 

หรือผูมี้บุญคุณส่วนตวั มาประกอบการใชดุ้ลพินิจใหเ้ป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ

ปฏิบตัติอ่บุคคลนั้นตา่งจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชงั 

(2) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงิน ทรัพยสิ์น บุคลากร บริการหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู ้อ่ืน เว้นแต่ได ้รับอนุญาตโดยชอบ 

ดว้ยกฎหมาย 

(3) ไม่กระทาํการใด หรือดํารงตาํแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อให้เกิด 

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

หนา้ท่ี 

หมวด 2 ขอ้ 5 ใหข้า้ราชการตอ้งแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากตาํแหน่งหนา้ท่ีและยึดถือ

ประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์่วนตน โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

วางตน ดงัน้ี 



(3) ไม่กระทาํการใด หรือดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อใหเ้กิด 

 ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

 ของหนา้ท่ี 

 (ทั้งน้ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสยั ใหข้า้ราชการผูน้ั้นยุติการกระทาํดงักล่าว

ไวก่้อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หวัหนา้ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือ

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉยัเป็นประการใด แลว้จงึปฏิบตัติามนั้น)  

 

(4) ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหนา้ท่ีอ่ืนในราชการ รฐัวิสาหกิจ 

องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรฐั ขา้ราชการตอ้งยดึถือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลกั 

        ในกรณีท่ีมีความขัดแยง้ระหว่างประโยชนข์องทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับ

ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาํเป็นตอ้งวินิจฉัยหรือช้ีขาด ตอ้งยึดประโยชน์ของทาง

ราชการและประโยชนส์ว่นรวมเป็นสาํคญั 



หมวด 2 ขอ้ 6 ใหข้า้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชนท่ี์มิชอบโดย 

อาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีและไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนตน

และประโยชนส์่วนรวม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงัน้ี 

(1) ไม่เรียก รบั หรือยอมจะรบั หรือยอมใหผู้อ่ื้น เรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ

แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่า 

จะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ีหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดย

ธรรมจรรยา หรอืการใหต้ามประเพณีหรอืใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

(2) ไม่ใชต้าํแหน่งหรอืกระทาํการท่ีเป็นคณุหรอืโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ

(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาํเนินการ หรือการทาํนิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะไดป้ระโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือประมวล

จรยิธรรมน้ี 



รา่ง 

พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยความผิดเก่ียวกบั

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบั

ประโยชนส์ว่นรวม พ.ศ. .... 



โดยขอหยบิยก 

มาตรา 5  

มาตรา 7  



เพื่อประโยชนใ์นการบงัคบัใชว้รรคสอง (5) ใหค้ณะรฐัมนตรี คณะกรรมการ ขา้ราชการ

รฐัสภา คณะกรรมการบริหารศาล องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ หรือหวัหนา้หน่วยงาน

อ่ืนของรฐั จดัใหมี้ระเบียบว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชท้รพัยสิ์นตามวรรคสอง (5) สาํหรบั

เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือกาํกับดูแล ทั้งน้ี โดยมีมาตรฐานไม่ตํา่กวา

ระเบียบท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนด ระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งกาํหนดในเรื่องทรพัยสิ์น 

ดงัตอ่ไปน้ี 

 (1) ยานพาหนะ  

 (2) เครื่องมือส่ือสาร  

 (3) อาคารสถานท่ี 

 (4) วสัดุ อุปกรณ ์เครื่องใชใ้นสาํนกังาน  

 (5) ส่ิงสาธารณูปโภค 



มาตรา 7  
หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัรบัของขวญั ของท่ีระลึกเงิน ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์น

ใด  อนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดท่ี้มีผูม้อบใหใ้นโอกาสท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัปฏิบตัิงาน

ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนหรือตามท่ีไดร้บัมอบหมาย แมว่้าผูม้อบหมายจะระบุ

ใหเ้ป็นการส่วนตวัก็ตาม เวน้แตเ่ป็นส่ิงท่ีอาจไดร้บัตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็น

ส่ิงท่ีไดร้บัตามจาํนวนท่ีสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนา้ท่ี หรือ

เป็นการรบัการใหใ้นลกัษณะใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กาํหนด 



 เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดร้ับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดตามวรรคหน่ึง 

ท่ีตนไม่มีสิทธิไดร้ับ ตอ้งรายงานและส่งมอบส่ิงนั้นใหห้น่วยงานท่ีตนสังกัด 

ในโอกาสแรกท่ีกระทาํไดไ้ม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้บัส่ิงนั้นไว ้และใหส่ิ้ง

นั้นตกเป็นของหน่วยงานของรฐั โดยใหห้น่วยงานนั้นจดัทาํบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน

และเก็บรักษาหรือจัดการส่ิงนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กาํหนด 

 ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้ังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจา้หนา้ท่ี

ของรฐัซ่ึงไดร้บัของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจ

คาํนวณเป็นเงินไดเ้น่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรฐั ดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาตไิม่มีสิทธิรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนด์งักล่าว ใหมี้หนา้ท่ี

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัทราบในโอกาสแรกท่ีกระทาํไดแ้ตไ่ม่เกินสามสิบวนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัส่ิงนั้นไว ้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัดาํเนินการตามวรรคสองตอ่ไป 





การเปล่ียนฐานความคิดของคนในสงัคมไทย 

1. สามารถแยกแยะว่าเร่ืองใดเป็นประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน ์ส่วนรวม 

(มีทกัษะในการคิด) 

2. เขา้ใจเร่ืองการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวม 

ยดึถือประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน (มีจติสาธารณะ) 

3. ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ขอ้ 5 ขา้ราชการตอ้งแยกเร่ืองส่วนตวั

ออกจากตาํแหน่งหนา้ท่ี และยดึถือประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาต ิ

เหนือประโยชนส์่วนตน 



4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 

มาตรา 63 “ รฐัตอ้งส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอนัตราย 

ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัให้

มีมาตรการกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจดัการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบดงักล่าวอยา่งเขม้งวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักนั

เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อตา้นหรือช้ีเบาะแส โดยไดร้ับ 

ความคุม้ครองจากรฐัตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ” 

พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั  

และปราบปรามการทุจรติ  (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ.  2561  



เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  คือ 

 โดยท่ีรฐัมีหน้าท่ีในการส่งเสริม  สนับสนุน  และ ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอนัตรายท่ีเกิดจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน  และจดัใหมี้มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัและ

ขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเขม้งวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพ่ือมีส่วนร่วม 

ในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ ต่อตา้น  หรือช้ีเบาะแส  โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐั  

  สมควรกําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั สามารถมีส่วนร่วมในการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวและ

เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัมาตรการและกลไกท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนดขึ้ นตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  นอกจากน้ี  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรการ 

ของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบันและ 

เพ่ือรองรบัอาํนาจหน้าท่ีในเร่ืองดงักล่าวท่ีจะกาํหนดใหแ้ก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั

และสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 

 โดยกําหนดใหมี้คณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการดังกล่าว  รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการ 

ในการคุม้ครองบุคคลถูกกนัไวเ้ป็นพยาน  และแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกนัการทุจริตในภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ขึ้ น จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  





“การทุจรติ” 

เริ่มตน้จากความคิดว่า 

ใครๆ ทาํกนั 



การรบัทรพัยสนิแบงเปน  2 กรณ ี

รบัในฐานะเจา้หนา้ท่ี

ของรฐั โดยหลกัการ 

รบัไม่ไดทุ้กกรณี  

ไม่ว่า ... 

ก่อน ขณะ หลงั 
การปฏิบตัหินา้ท่ี  

เวน้แตมี่กฎหมาย

ใหร้บั 

รบัในฐานะส่วนตวั

ไม่ไดห้า้มรบั  

แตต่อ้งปฏิบตัติามท่ี

กฎหมาย/หลกัเกณฑ ์

และ.... 

ตอ้งรายงานตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนด 











จติพอเพียง 

ต้า น ทุ จ ริ ต  

ฆ 
Sufficient 

พอเพียง 

S 

Generosity 

เอ้ืออาทร 

G 

Knowledge 

ความรู ้

N 

Transparent 

โปรง่ใส 

T 

Realise 

ตืน่รู ้

R 

Onward 

มุ่งไปขา้งหนา้ 

O 

S T R O N G  M o d e l  

จิ ต พ อ เ พี ย ง ต ้า น ทุ จ ริ ต  

พฒันาโดย 

รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวฒัศิร ิ

หลกัความพอเพียง ตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคคลและหน่วยงาน 

ปฏิบตังิานบนฐาน 

ของความโปรง่ใส 

มีความเขา้ใจ 

ตระหนกัรูถึ้งรากเหงา้ 

ของปัญหา และพรอ้ม

ในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

 มุ่งพฒันาใหเ้กิดความเจรญิอยา่งยัง่ยนื 

โดยรว่มสรา้งวฒันธรรมไม่ทนตอ่การ

ทุจรติอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

พฒันาองคค์วามรู ้

อยา่งสมํา่เสมอ 

เพ่ือใหเ้ท่าทนัตอ่

สถานการณก์ารทุจรติ 

รว่มพฒันาใหเ้กิด

ความเอ้ืออาทร 

ตอ่กนับนพ้ืนฐาน

ของจรยิธรรมและ 

จติพอเพียง 



 Sufficient (ความพอเพียง) บุคคลและหน่วยงานนอ้มนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกัในการทาํงานและการดาํรงชีวิต รวมถึง

เป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

เคร่ืองมือในการป้องกนัการทุจริต 

 



บุ ค ค ล แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
ปฏิบัติงานบนพื้ นฐานของ
ความโปรง่ใส 



หลกัการสาํคญัของความโปรง่ใส 

การเปิดเผยจะตอ้งเป็นการทาํให้
เกิดการไดรู้ ้ไดเ้ห็น ไดเ้กิดความ
เขา้ใจอยา่งชดัเจน” 
 - คิด พดู กระทาํ 
 - ก่อน ระหว่าง หลงั 

การเปิดเผยจะตอ้งเป็นการแสดงถึงความจรงิหรอืสภาพท่ีแทจ้รงิ 

การเปิดเผยอาจไม่จ ํากัด
รู ป แ บ บ  แ ต่ ค ว ร คํา นึ ง 
ถึงการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก
เป็นหลกั 
 

การเปิดเผยอาจมีขอบเขต

ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม
ความสมดุล และเง่ือนไข

จาํเป็น 

กา ร เ ปิ ด เ ผ ยจ ะต้อ งค ว บ คู่ กั บ 

การตรวจสอบ เพราะแมจ้ะมีการ
เปิดเผยแลว้ แตไ่ม่มีใครสนใจใส่ใจ 

ไม่คัดคา้น ไม่ตรวจสอบ ไม่ระงับ
ยบัยั้ง ปลอ่ยปละละเลย  

 



การทาํงานของความโปรง่ใสในการป้องกนัการทุจรติ 

เขา้ถึงขอ้มูล 
ตดิตามตรวจสอบ 
แสดงความคิดเห็น 

เปิดเผยไม่ปิดบงั 
เปิดโอกาสใหมี้สว่นรว่ม 

เปิดช่องทางรบัฟังความเห็น 

หน่วยงานของรฐั / เจา้หนา้ท่ีรฐั 
 

ประชาชน 
 



ตวัอยา่ง: ขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรฐัจะตอ้งเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

• ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง / การจดัหาพสัด ุเช่น แผนการจดัหาพสัด ุรายการ 

ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

• ขอ้มูลการใหบ้ริการประชาชน เช่น ขั้นตอน ค่าบริการ และคู่มือการใหบ้ริการ 

• ขอ้มูลภารกิจหน่วยงาน เช่น แผนปฏิบตังิาน รายงานผลการปฏิบตังิาน 

• ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณประจาํปี 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 

• ขอ้มูลการบริหารบุคคล เช่น หลกัเกณฑก์ารสรรหาคดัเลือกบุคลากร 

• ขอ้มูลการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน เช่น หลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั

การตดิตามประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานประจาํปี 

*ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

*ชองทางการเผยแพร ณ สถานที่หนวยงาน และชองทางเผยแพรขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 



Realise (ความตื่นรู)้ บุคคลและหน่วยงานมีความเขา้ใจและตระหนกัรู ้
ถึงรากเหงา้ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในสงัคมและประเทศ 
สามารถวิเคราะหแ์ละระบุถึงความเส่ียงต่อการทุจริต เขา้ใจถ่องแทเ้ก่ียวกบั
การแยกแยะผลประโยชนส์่วนตวัและผลประโยชนส์่วนรวม พรอ้มแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้ 



 Onward (มุ่งไปขา้งหนา้) ผูน้าํ บุคคล 
และหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพฒันาหน่วยงานใหเ้กิดความ

โปร่งใสและร่วมสรา้งวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 

ใหเ้กิดข้ึน และไม่ย่อทอ้ต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบใหส้าํเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด

รว่มกนั 



  

k (N) owledge 
 
(ความรู)้ บุคคลและหน่วยงานมีการ
พัฒนาองค์ความรูอ้ย่างสมํา่เสมอ
เพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริตของหน่วยงาน สังคมและ 
ของประเทศ  



Generosity  
 

ความเอ้ืออาทร) บุคคล

แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ร่ ว ม

พัฒนาหน่วยงานให้มี
ค ว า ม เ อ้ื อ อ า ท ร บ น

พ้ืนฐานของจริยธรรม

และจติพอเพียง  



ทรพัยสิ์นของราชการ 

ถึงเวลาท่ีเราตอ้ง 

ปกป้อง 



ซองราชการ 

วิธีใช ้ ใชใ้นราชการ

เท่านั้น 

ถึงเวลาท่ีเราตอ้งปฏิบตั”ิ 



ถึงเวลาท่ีเราตอ้งปฏิบตั”ิ 

อยา่ใชไ้ฟหลวง 

กบัเรือ่งสว่นตวั 



ใชใ้นราชการ

เทา่นั้น 

รถราชการ 

ถึงเวลาท่ีเราตอ้งปฏิบตั”ิ 



- อาคารสถานท่ี 

- ท่ีจอดรถ 



มาตรการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการตรวจราชการ  

ตามหนงัสือท่ี สธ 0201.014/ว 90  

ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2559 









มาตรการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง การใหแ้ละรบัของขวญัแก่ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ ่ 

หรือผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม่  

พทุธศกัราช 2561 







มาตรการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑจ์ริยธรรมการจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา

ของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2557 

มติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต 

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.  





เอกสารคาํช้ีแจงจากเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ช. เพื่อขยายมตคิณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2560  

มาตรการป้องกนัการทุจริตในกระบวนการเบิกจา่ยยาตามสิทธิสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 

 มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต 

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 

กระทรวงสาธารณสุข ขอใหด้าํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรีสาระสาํคญัในประเด็นขอ้เสนอแนะเชิงระบบ คือ 

 ขอ้ 1.3.1 หา้มไม่ใหห้น่วยงานท่ีทาํการจัดซ้ือทาํการหารายไดใ้นลักษณะผลประโยชน์ต่าง 

ตอบแทนทุกประเภทจากบริษทัยาเขา้กองทุนสวสัดิการสถานพยาบาล 

 จดัซ้ือจดัหายาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาตอ้งใชง้บประมาณแผ่นดินในการจดัซ้ือจดัจา้ง ถือว่าเป็น

การดาํเนินกิจการเพ่ือประโยชนส์าธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชนข้ึ์นจากการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น 

ไดส้่วนลดหรือไดส้่วนแถม ประโยชนด์งักล่าวตอ้งตกแก่ประโยชนส์าธารณะเช่นกนั โดยหน่วยงานท่ีจดัซ้ือ 

จดัจา้ง ตอ้งจดัใหส้่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชนสู์งสุดในการใช้

งบประมาณแผ่นดิน  



 ดงันั้น การนาํส่วนลดส่วนแถมท่ีเกิดการจดัซ้ือจดัจา้งไปเป็นประโยชนแ์ก่ภาคส่วนอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรฐัในลกัษณะท่ีเป็น private sector เช่น ใชก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นเง่ือนไข 

ในการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้

ประโยชนแ์ก่บุคลากรของรฐัโดยตรงท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งถือเป็นการกระทาํท่ีผิด

หลกัธรรมาภิบาลในการจดัซ้ือจดัจา้งและเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย 

 ทั้งน้ี การใหเ้งินแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั หรือกองทุนอ่ืนใดเพื่อมีเง่ือนไขแลกกบัการจดัซ้ือ

จัดจ ้าง ผู ้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และ

พระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 123/5 ผูร้ับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือ 

ฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 และการท่ีหน่วยงานของรฐัหรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีทาํการจัดซ้ือจัดจา้ง เป็นความผิดฐาน 

เรียกรบัสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 



(2) เงินท่ีหน่วยบริการได้รับ 

ในลั กษณ ะห น่ึ งลั กษณ ะใ ด 

ตอ่ไปน้ีดว้ย 

         ขอ้ 2.4 เงินท่ีมีผูบ้ริจาค 

ห รื อ ม อ บ ใ ห้  โ ด ย ร ะ บุ

วัตถุประสงค์ หรือไม่ได้ระบุ

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ ร ะ บุ

วตัถุประสงคไ์ม่ชดัแจง้  

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเงินบาํรุงของหน่วยบริการ 

ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2561 



ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าดว้ย 

เงินบรจิาคและ

ทรพัยสิ์นบรจิาคของ

หน่วยบรกิาร  

พ.ศ. 2561 

ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าดว้ย 

วิธีปฏิบตัเิก่ียวกบั 

การจดัซ้ือจดัจา้งและ

การพสัด ุโดยใชเ้งิน

บรจิาคของหน่วย

บรกิารในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2561 





มาตรการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกนัการทุจริตและ 

การแกไ้ขการกระทาํผิดวินยัของเจา้หนา้ท่ีของรฐัฯ พ.ศ. 2560 

หนงัสือเวียน ท่ี สธ 0232.01/1088 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2560 เรื่อง ใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
รฐัในสงักดั สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขรายงานการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใด 

หนงัสือเวียน ท่ี สธ 0217/ว 3001ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 เรื่อง ขอสง่ประกาศ

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยแนวทางปฏิบตังิานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 2560 











Prevention 

IIT : 
Internal 

Integrity and 
Transparency 
Assessment 

EIT : 
External 

Integrity and 
Transparency 
Assessment 

EBIT : 
Evidence-Based 

Integrity and 
Transparency 
Assessment 
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