
เคาะประตูบ้าน 

ต้านโกง 







(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกรูปแบบ 



Digital Trend in Thailand 

การเข้าถงึ
อนิเตอรเ์น็ต 

มากขึน้ 
ใช้อนิเตอรเ์น็ต
เป็นช่องทาง 

ในการส่ือสาร
มากขึน้ 

(Internet of Things : IOT) 

การขยายตวั 
ของเมอืงมาก

ขึน้ 

การเข้าถงึ 
และ 

ใช้สมารท์โฟน 
สูงขึน้ 



ประชากรไทย 69 ลา้นคน ในปี 2016 





• Security 
• Prosperity 
• Sustainability 



Analog 
Trend 

Digital 
Trend 





โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มัง่คัง่ และยัง่ยนื  
(Thailand 4.0)  



เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ

แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้

นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น

เสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ ้าไป 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ในรชักาลที ่9  

ในวารสารชยัพฒันา ประจ้าเดอืนสงิหาคม 2542 



เป็นโมเดลที่น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 

แนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 

ยุทธศาสตร์ส้าคัญ คือ  
 

1. การสรา้งความเข้มแขง็จากภายใน (Strength from Within)  

2. การเชือ่มโยงกบัประชาคมโลก (Connect to the World) 

 

การพฒันาทีส่มดลุ 
 

ความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

 

(Economic 

Wealth) 

 

ความอยูด่มีสีขุ

ของผูค้น 

ในสังคม

(Social Well-

beings) 

 

การรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม  

 

(Environment 

Wellness) 

 

การยกระดบั

ศักยภาพและ

คณุคา่ของ

มนษุย ์

(Human 

Wisdom) 



ด้วยการพฒันาคนไทยให้เปน็ “มนษุย์ที่สมบรูณ์”  

การยกระดบัศกัยภาพและคณุคา่ของมนษุย ์

(Human Wisdom) 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ เป็นแนวทาง 

แห่งการประมาณตน ท้าสิ่งที่ตนพอจะท้าได้เพื่อตนเอง เพื่อชุมชนและจะก่อให้เกิดผล 

แห่งประโยชน์สุขตามมา  สอดคล้องกับแนวคิดที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงเคยมอบให้กับประชากรชาวโลกที่พระองค์ทรงโปรดนั่นก็คือ “สัปปุริสธรรม 7 ” 

พอเพยีง วนิยั สจุรติ จิตอาสา 

ปคุคลญัญตุา หรือ ปคุคลปโรปรญัญตุา เป็นผู้รู้จักบุคคล 

ธัมมญัญตุา เป็นผู้รู้จักเหตุ 

อตัถญัญตุา เป็นผู้รู้จักผล 

อตัตญัญตุา เป็นผู้รู้จักตน 

มตัตญัญตุา เป็นผู้รู้จักประมาณ 

กาลญัญตุา เป็นผู้รู้จักกาล 

ปรสิญัญตุา เป็นผู้รู้จักบริษัท 



ผา่นการปรบัเปลี่ยนระบบนเิวศนก์ารเรยีนรูเ้พื่อ 

1. เสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจ  

2. บม่เพาะความคดิสรา้งสรรค ์

3. ปลกูฝงัจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์สว่นรวมเปน็ที่ตั ง  

4. มีความซื่อสัตย ์สจุรติ มีวินัย มคีณุธรรมจรยิธรรม  

มีความรบัผิดชอบ เนน้การสรา้งคณุคา่รว่ม และคา่นยิมที่ดี     
                                        คอื 

สงัคมทีม่ีความหวงั (Hope)  

สงัคมทีเ่ปีย่มสขุ (Happiness)  

สงัคมทีม่ีความสมานฉนัท์ (Harmony) 



Digital 
Thailand 

Digital 
Economy 

Digital 
Industry 

Digital 
Thinking 



การขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

การที่เจา้หนา้ที่ของรฐักระท้าการใดๆ ตามอา้นาจหนา้ที่เพือ่

ประโยชนส์ว่นรวม แต่กลบัเข้าไปมีสว่นได้เสียกบักจิกรรม 

หรอืการดา้เนนิการที่เอื อผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรอืพวก

พ้อง ท้าให้มกีารใช้อา้นาจหนา้ที่เปน็ไปโดยไม่สจุรติ

กอ่ให้เกดิผลเสียแกภ่าครฐั 

สว่นรวม 
สว่นบคุคล 

พื นที ่ทีเ่กิดการขดักนั

ระหวา่งประโยชน์ 

สว่นบคุคลกบัประโยชน์
สว่นรวม 



การทีป่ระโยชน์ส่วนบคุคล 

ขดักบัประโยชนส์ว่นรวม  

ทา้ใหป้ระโยชนส์ว่นรวม 

ตอ้งตกไปเปน็ประโยชน์ 

สว่นบคุคล มสีาเหตุมาจาก 



ฐานความคิดหรือกรอบความคิด(Mindset) เป็นกลุ่ม

ของความเชื่อหรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

มุมมอง และทัศนคติ 



 รากฐานความเชือ่ในอดีตขนุนางคา้ขายได้   

   ไม่เปน็สิง่ที่นา่รงัเกยีจ 

 ตา้แหนง่ทางราชการนา้มาซึ่งผลประโยชน์ 

 ไม่แยกเรือ่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

 ทัศนคตขิองคนในสังคมพฒันาไม่ทันระบบกฎหมาย 

   ทีน่า้มาใช ้



ตอ้งเปลีย่นฐานความคิดของคนในสังคมไทย 

1. สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 

ส่วนรวม (มีทักษะในการคิด) 

2. เข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (มีจิตสาธารณะ) 

3. ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่อง

ส่วนตัวออกจากต้าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

เหนือประโยชน์ส่วนตน 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 63 “ รฐัต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั งในภาครัฐและภาคเอกชน และ 

จัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั งกลไกในการส่งเสริมให้

ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อตา้น  

หรือชี เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ” 





เรามาท้าความเขา้ใจในระบบ… ฐานสบิ (Analog) และระบบ 

ฐานสอง (Digital) กนัเถอะ 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) 

หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เรา

ใช้ในชีวิตประจ้าวันกันมาตั งแต่จ้าความกันได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณ หรือบอกขนาด 

ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อ

ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้

ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือ

แทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่

ต่อเนื่อง (Continuous)  

  



ANALOG THINKING 

Patronage System 

(ระบบอปุถมัภ)์ 

COI 

(ประโยชนท์บัซ้อน) 

Corruption 

Continuous / 

Integrate 



เรามาท้าความเขา้ใจในระบบ… ฐานสบิ (Analog) และระบบ 

ฐานสอง (Digital) กนัเถอะ 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number 

system) หมายถึง ระบบเลข 

ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 

0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)  

สอดคล้องกับการท้างานระบบ Digital 

ที่มีลักษณะการท้างานภายในเพียง 2 

จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF 

(Discrete) ตัดเด็ดขาด 



DIGITAL THINKING 

Discrete  0      1 

Merit System 

(ระบบคณุธรรม) 

Ethic 

(จรยิธรรม) 

Good Governance 

(ธรรมาภบิาล) 

Legal State 

(นติริฐั) 

Rule of Law 

(นติธิรรม) 
Modern State 

(รฐัสมัยใหม)่ 

กฎหมายสมยัใหม่ 

กฎหมายฐานสอง 
สงัคมยคุดจิติลั 



เมื่อน้าระบบเลข “ฐานสบิ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มา

ปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคดิ “ฐานสบิ Analog” และ ระบบคดิ “ฐาน

สอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็น

ระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มี

ตั ว เ ล ข ห ล า ย ตั ว  แ ล ะ อ า จ

หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้

ห ล า ย ท า ง  เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ที่

หลากหลาย ซับซ้อน หากน้ามา

เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท้าให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ 

ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน้า

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมมาปะปนกันได้  แยก

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็น

ร ะบบการคิ ด วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่

สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั น 

คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจ

หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 

ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เท็จ กับ จริง

ท้าได้ กับ ท้าไม่ได้, ประโยชน์ส่วน

ตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 

จึงเหมาะกับการน้ามาเปรียบเทียบ

กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต้าแหน่ง

หน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้

อย่างเด็ดขาด และไม่กระท้าการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน์ส่วนรวม 



ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วน

ตน  

ออกจากประโยชนส์่วนรวมได ้ 

 

ประโยชนท์ับซอ้น / 

สินบน/ทจุริตคอรร์ปัชนั 

 

ระบบอปุถมัภ์ 

 

สังคมโลกสมยัก่อนยคุ 

Analog 

 

ยอมรบักับคา้พดูที่วา่ 

“ทจุริตบ้างไมเ่ป็นไร ถ้าเราได้

ประโยชน์” 

 

แยกประโยชน์ส่วนตนออก

จากประโยชน์ส่วนรวม  

 

เห็นประโยชน์สาธารณะ 

มาก่อนประโยชน์ส่วนตน 

 

สังคมโลกสมยัใหมย่คุ 

Digital 

 

ไมย่อมรบักบัคา้พดูที่ว่า 

“ทจุริตบ้างไมเ่ป็นไร ถ้าเราได้

ประโยชน์” 

 



Analog คิดแบบ Digital 
ฐานสบิ ระบบเลข ฐานสอง 

ระบบอปุถมัภ์ ระบบการบรหิาร ระบบคณุธรรม 

คดิเหมารวม ระบบการคิด คดิแยกแยะ 

ทับซอ้น ผลประโยชน ์ สว่นรวม / สว่นตวั 



เอารถยนตห์ลวงมาใช้

ในธรุะสว่นตวั 

ใชน้ า้ประปาหลวงมา

ลา้งรถสว่นตวั 

เอาอปุกรณไ์ฟฟา้

สว่นตวัมาชารต์ที่

ทา้งาน 

เอาวัสดุครภุณัฑ์หลวง

ไปใช้ทีบ่้าน 

เอาโทรศพัทห์ลวงมาโทร

ตดิตอ่ธรุะสว่นตวั 

ไมใ่ช้น า้ประปา

หลวงล้างรถส่วนตวั 

ไมน่้าอปุกรณไ์ฟฟา้

ส่วนตัวมาชาร์ตที่

ท้างาน 

ไมน่้าวัสดคุรภุัณฑห์ลวง 

ไปใช้ส่วนตัว 

ไมใ่ชโ้ทรศัพท์หลวง

ในเรื่องส่วนตัว 

ไมร่บัของขวัญจาก 

ผูม้าติดต่อราชการ 







จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซอ้น  

 1. การปฏสิมัพนัธก์บัภาคเอกชน  

 2. การทา้สญัญาจดัซื อจดัจา้ง  

 3. การตรวจตราเพื่อควบคมุคณุภาพมาตรฐาน 

     ของการทา้งานหรืออปุกรณ ์ 

 4. การอนมุตั/ิอนญุาต การออกใบอนญุาตใหป้ระกอบ  

     วชิาชพี  

 5. การกระจายงบประมาณ  

 6. การปรบัการลงโทษ  

 7. การใหเ้งินหรือสิง่ของชว่ยเหลอืผูเ้ดอืดร้อนการตดัสนิ 

     ขอ้พิพาท  

 8. การรบัของขวญัของกา้นลัจากผูท้ี่มาตดิตอ่อนัเกีย่วขอ้ง 

    ในการปฏบิตัหินา้ที ่



หลกัการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 



 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

       หลักการและแนวคิดนี สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการ

ด้าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของ

ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

 

  1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 

  2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่ อง  หลัก เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543  

 

  3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

  



(1) การยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม 

(2) การมจีติสา้นึกทีด่ ีซือ่สตัย ์สจุรติ และรับผิดชอบ 

(3) การยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาตเิหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตนและ 

ไมม่ผีลประโยชนท์บัชอ้น 

(4) การยนืหยัดทา้ในสิ่งทีถู่กตอ้ง เปน็ธรรมและถกูกฎหมาย 

(5) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืก

ปฏบิตั ิ

(6) การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ไมบ่ดิเบอืน

ข้อเทจ็จรงิ 

(7) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐานมคีณุภาพ โปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้

(8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
          ส่วนค้าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

ส้าหรับผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ 

ของส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี  



ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรอืน 



(1) ไม่น้าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง

หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั น หรือ

ปฏิบัติต่อบุคคลนั นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกของ 

ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท้าการใด หรือด้ารงต้าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด 

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

         ทั งนี  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั นยุติการกระท้าดังกล่าวไว้

ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อ

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั น  

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น

หลัก 

        ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับ

ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ้าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทาง

ราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส้าคัญ 

หมวด 2 ขอ้ 5 ใหข้า้ราชการตอ้งแยกเรือ่งสว่นตวัออกจากตา้แหนง่หนา้ทีแ่ละ 

ยดึถอืประโยชนส์ว่นรวมของประเทศชาตเิหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตน  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งวางตน ดงันี  



หมวด 2 ขอ้ 6 ใหข้า้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชน์ 

ที่มชิอบโดยอาศยัตา้แหน่งหนา้ทีแ่ละไมก่ระทา้การอันเปน็การขดักนั

ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม โดยอยา่งนอ้ย 

ตอ้งวางตน ดังนี  

(1) ไมเ่รยีก รับ หรอืยอมจะรับ หรอืยอมใหผู้อ้ืน่ เรยีก รบั หรอืยอมจะรับ

ซึ่งของขวญัแทนตนหรือญาตขิองตน ไมว่า่กอ่นหรือหลงัดา้รงตา้แหน่ง 

หรือปฏบิตัหินา้ทีไ่มว่า่จะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ที่

หรือไมก่ต็าม เวน้แตเ่ปน็การใหโ้ดยธรรมจรรยา หรือการใหต้าม

ประเพณหีรอืใหแ้กบ่คุคลทัว่ไป 

(2) ไมใ่ชต้า้แหน่งหรือกระทา้การทีเ่ปน็คณุหรือโทษแกบ่คุคลใดเพราะมี

อคต ิ

(3) ไมเ่สนอ หรืออนมุตัโิครงการ การดา้เนินการ หรือการทา้นติกิรรม

หรือสญัญา ซึ่งตนเองหรอืบคุคลอืน่ จะไดป้ระโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายหรอืประมวลจริยธรรมนี  





สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ

สากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็ให้ความส้าคัญ 

 

ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส้าหรับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ และอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption - UNCAC) 

ค.ศ. 2003 ที่ก้าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก

ต้าแหน่งหน้าที่ เป็นมาตรฐานความประพฤติส้าหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และ

ระหว่างรัฐ  



การรบัทรพัยส์นิแบง่เป็น  2 กรณ ี

รบัในฐานะ

เจา้หน้าที่ของรฐั 

โดยหลกัการ 

รบัไม่ได้ทุก

กรณ ี 
ไมว่า่ ... 

กอ่น ขณะ 

หลงั 
การปฏบิตัหินา้ที ่

เวน้แต ่

มีกฎหมายให้รบั 

รบัในฐานะสว่นตวั

ไมไ่ด้ห้ามรับ 
แตต่้อง ปฏบิตัิ 

ตามกฎหมาย  

หลกัเกณฑ ์และ

ตอ้งรายงาน 

ตามเงือ่นไข 

ทีก่้าหนด 







การป้องกันการทุจรติ 

1 

การป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการเพื่อใช้ลดโอกาส 

ในการกระทา้การทุจริตให้ยากขึ นหรือไม่ให้เกิดขึ น  เช่น   
 

 

1. มาตรการป้องกันการกระทา้ที่เป็นการขัดกันระหว่าง  

    ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   

2. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี สิน  

3. การเปิดเผยวิธีการคา้นวณราคากลาง 

4. การจัดทา้บัญชีรับจ่ายของโครงการ  

5. มาตรการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2 การปลกูฝงัทัศนคติให้ต่อตา้นการทุจรติ โดยการ

ปลกูฝงัระบบคดิฐานสอง และจติสาธารณะ 



พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน 

ระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลกับประโยชน์ส่ วนรวม  

พ.ศ. 2560  

การบริหารงานของรัฐจะตอ้งเป็นไปดว้ย

ความโปร่งใส เปิดเผยและเกิดประโยชน์

สู ง สุดต่อประชาชน ต้องให้ประชาชน

ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใน 

ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

ของผู ้มีหน้าที่ ในการบริหารงานของรัฐ  

เพื่อป้องกันและขจดัการทุจริตและประพฤติ

มิชอบอย่างเข้มงวด สอดคล้องกับหน้าที่ 

ของรัฐตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย 



โดยขอหยบิยก 
 

มาตรา 5  

มาตรา 7  

มาตรา 20  
มาตรา 21 



มาตรา 5  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐเขา้มสีว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อมเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือบคุคลอืน่ ซึ่งเปน็การขดักนั

ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม แตก่ารใชต้า้แหน่ง

หน้าทีแ่ทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชนข์องหนว่ยงานทีเ่จา้หนา้ที่

ของรฐัสงักดัอยู่มใิหถ้ือวา่เปน็การกระทา้ตามมาตรานี  

การกระทา้อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ใหถ้อืวา่เปน็การขดักนัระหวา่งประโยชน์ 

สว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมตามวรรคหนึง่ดว้ย 

 

(1) การกระทา้ทีเ่กีย่วกบัการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ เวน้แตท่ีก่า้หนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ในพระราชบญัญตันิี  

 

(2) การกา้หนดนโยบายหรอืการเสนอหรอืใหค้วามเหน็ชอบรา่งกฎหมายหรอื 

รา่งกฎซึง่เอื อประโยชนเ์ปน็การเฉพาะตอ่กจิการทีต่น คูส่มรส บตุร หรอืบดิามารดา  

มสีว่นไดเ้สยีเกนิกวา่ สว่นไดเ้สยีตามปกตทิีบ่คุคลทัว่ไปมอียู ่ในกรณทีีเ่ปน็นติบิคุคล 

การเปน็หุน้สว่นหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหา้ของนติบิคุคลนั นถอืวา่เปน็การมสีว่นไดเ้สยี

เกนิกวา่สว่นไดเ้สยีตามปกตเิวน้แตเ่ปน็การดา้เนนิการตามคา้สัง่ของผูบ้งัคบับญัชา

หรอืผูก้า้กบัดแูล  



(3) การใชข้อ้มลูภายในของรฐัทีย่งัเปน็ความลบัอยูซ่ึง่ตนไดรบัหรอืจากการ 

ปฏบิตัริาชการ การปฏบิตัหินา้ทีห่รอืการใชอ้า้นาจในตา้แหนง่หนา้ทีโ่ดยทจุรติ 

  

(4) การรเิริม่ เสนอ จดัทา้ หรอือนมุตัโิครงการของรฐัหรอืของหนว่ยงานของรฐั

โดยทจุรติ หรอืเพื่อเอื อประโยชนต์อ่ตนเองหรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

 

(5) การใชท้รัพยส์นิของหน่วยงานทีต่นสงักดัหรอืทีต่นปฏบิตัหินา้ที่

อยู ่ไปเพื่อประโยชนข์องตนหรือผูอ้ื่น เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายหรอืกฎ หรอืทรพัยส์นินั นมรีาคาเลก็น้อย  

 

(6) การใชต้า้แหนง่หรอือา้นาจหนา้ทีซ่ึง่ตนมอียูโ่ดยทจุรติ ไปมอีทิธพิลตอ่ 

การตดัสนิใจโดยอสิระในการใชอ้า้นาจตามตา้แหนง่หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐั

ซึง่ดา้รงตา้แหนง่อืน่ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออม เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐันั นกระทา้

การหรอืไมก่ระทา้การอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี  



(ก) อนมุตั ิอนญุาต รบัจดทะเบยีน หรอืออกคา้สัง่ทางปกครองอืน่ทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ 

อนัอาจคา้นวณเปน็เงนิได ้

(ข) ใหส้มัปทาน ทา้สญัญา หรอืทา้นติกิรรม อนัเปน็การใหป้ระโยชนแ์กบ่คุคลหนึง่

บคุคลใด  

(ค) บรรจ ุแตง่ตั ง เลือ่นเงนิเดอืน เลือ่นขั นเงนิเดอืน โอน ยา้ย ดา้เนนิการทางวนิยั 

หรอืใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัในบงัคบับญัชาหรอืกา้กบัดแูลของเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ดา้รง

ตา้แหนง่อืน่ ดงักลา่ว พน้จากตา้แหนง่หรอืพน้จากการปฏบิตัหินา้ที่ 

(ง) ไมแ่จง้ความหรอืไมร่อ้งทกุขเ์พื่อดา้เนนิคดอีาญา 

(จ) ไมฟ่อ้งคด ีไมอ่ทุธรณ ์ไมฎ่กีา หรอืไมด่า้เนนิการอืน่ใดเกีย่วกบัคดหีรอืใหถ้อนคา้

รอ้งทกุข ์ใหถ้อนฟอ้ง ใหถ้อนอทุธรณ ์หรอืใหถ้อนฎกีา ไมว่า่จะเปน็คดปีระเภทใด 

(ฉ) ดา้เนนิกระบวนพจิารณา ทา้คา้พพิากษา คา้สัง่ คา้วนิจิฉยั หรอืคา้ชี ขาด  

(ช) ไมบ่งัคบัทางปกครอง ไมบงัคบัคดหีรอืไมบงัคบัตามคา้ชี ขาด  



เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มี

ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง 

(5) ส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ

ก้ากับดูแล ทั งนี  โดยมีมาตรฐานไม่ต่้ากวาระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก้าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้อง

ก้าหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี  

 (1) ยานพาหนะ  

 (2) เครื่องมือสื่อสาร  

 (3) อาคารสถานที่ 

 (4) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส้านักงาน  

 (5) สิ่งสาธารณูปโภค 



มาตรา 7  
 

ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ ระลึก  

เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   อันอาจค้านวณ 

เป็นเงินได้ ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปฏิบัติงานตามต้าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัว 

ก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือ

เป็นสิ่งที่ได้รับตามจ้านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยม

ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะ

ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 

ก้าหนด 



 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั น 

ให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท้าได้ไม่เกินสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั นไว้ และให้สิ่งนั นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ 

โดยให้หน่วยงานนั นจัดท้าบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือ

จัดการสิ่งนั น ทั งนี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

 

 ให้น้าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค้านวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรส 

หรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท้าได้แต่ไม่เกิน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั นไว้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้าเนินการตามวรรคสองต่อไป 



มาตรา 21  เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7  โดยไม่แจ้ง

รายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก้าหนด 

ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  

มาตรา 20  เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล ตามมาตรา 5 วรรคห้า ผู้ใด

กระท้าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษ

จ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้า

ทั งปรับ 

 



บอกเลา่ฐานสิบ  

ที่คิดแบบ Analog 



บอกเลา่ฐานสบิ ทีค่ดิแบบ Analog 

 มีประเด็นตัวอย่างว่า ขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง  

ไดน้ ารถยนตส์่วนกลางซ่ึงเป็นรถที่มีไวเ้พื่อกิจการอันเป็นส่วนรวม 

ของหน่วยงานไปใชใ้นลักษณะรถประจ  าต  าแหน่ง โดยขา้ราชการ

หน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์สัง่การพนักงานขับรถโดยตรง และ 

ใหพ้นักงานขับรถเป็นผูเ้ก็บกุญแจรถไว ้และยังใหพ้นักงานขับรถ 

น ารถยนตด์ังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่างบา้นพักกับหน่วยงาน

ในช่วงเชา้และเย็นดว้ย โดยไม่มีการจดัท าเอกสารควบคุมการใชร้ถ 

ตามระเบียบทางราชการ ท าให ้(1) ไม่สามารถตรวจสอบไดว่้าใชร้ถ 

เพื่องานราชการหรือไม่ หรือ (2) เม่ือเสร็จส้ินการใชง้านในแต่ละวัน

ไดน้ ารถมาเก็บรกัษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่ 

การใชร้ถหลวงสว่นกลางเปน็พาหนะไป-กลบั ระหวา่งบา้นพักกบัทีท่า้งานไดห้รอืไม่ 



   กรณี น้ี  ส  านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ช้ีมูลว่าเป็นการไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย

รถราชการ พ.ศ. 2523 กระท าการ

ทุจริตและใชอ้  านาจหนา้ท่ีมิโดยชอบ 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงินหรือ

ทรัพยส์ินของทางราชการ โดยอาศัย

โอกาสท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ีในการ

พิจารณาอนุญาตใชร้ถยนตส์่วนกลาง 

แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะ 

ท่ีเป็นรถประจ  าส่วนตวั การใชร้ถยนต์

ไป-กลบั ท่ีพกัเป็นประจ  า  

ส่วนตวั แมจ้ะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้

ร ถ ยนต์ ไ ป ใ น ส ถ า น ท่ี อ่ื นๆ  เ ช่ น  

ไปรับประทานอาหารกลางวันหรือ 

ไปท า ธุระส่ วนตัว  ก็ ถือ ว่า เ ป็นการ 

ใช้รถยนต์ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ของทางราชการ และเป็นการกระท า

การทุจริต ซ่ึงจะต้องถูกด าเนินการ 

ทางอาญาและทางวินัย นอกจากคนใช้

รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจา้หน้าท่ี

ฝ่ายพัสดุ เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน และ

ผู ้ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า น ้ า มั น ก็ จ ะ 

ถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้ ง

เรียกเงินค่าน ้ามนัทั้งหมดคืนราชการ 



 ดังนั้น การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว ้ไม่ควรใชใ้นลักษณะ 

ท่ี เ ป็ นก า รส่ วนตั ว  และหาก มีคว ามจ า เ ป็ น ท่ี จ ะ ใช้

นอกเหนือจากภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายนั้น ก็ควรจะไดร้ับ

อนุญาตเป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายในภาย

หนา้ 

 กรณี น้ี  เ ป็น เรื่ อ งล่อแหลม ท่ี มีการกระท ากันแทบ 

ทุกหน่วยงานดว้ยความเคยชิน โดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่อง

เล็กน้อย เม่ือไหร่ท่ีพลาดพลั้งมีการเอาผิดกันข้ึนมา ก็จะ 

เกิดความเสียหายแก่ผูก้ระท าความผิดโดยใช่เหต ุ







การปอ้งกนั COI ของกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑจ์รยิธรรมการจดัซื อจดัหาและการสง่เสรมิการขายยา 

และเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557 

แนวทางการตรวจราชการ (สธ 0201.014/ว 90 ลว 16 ก.พ. 59) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การใหแ้ละรบัของขวญัแกข่า้ราชการ 

ชั นผูใ้หญ ่หรอืผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปใีหม่ พทุธศกัราช 2560 

ประกาศสา้นกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง มาตรการปอ้งกนัการทจุรติ

และการแกไ้ขการกระทา้ผดิวนิยัของเจา้หนา้ทีข่องรฐัฯ พ.ศ. 2560 

หนงัสอืเวยีน ที ่สธ 0232.01/1088 ลว 19 เม.ย. 60 เรือ่ง ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐั

ในสงักดั สป. รายงานการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 



MOPH  : COI 



ถึงเวลา ... ทีเ่ราต้อง “เลอืก” 



ถึงเวลาทีเ่ราต้อง “เลอืก” 



ซองราชการ 

วิธีใช ้
ใชใ้นราชการ

เทา่นั น 

ถึงเวลาทีเ่ราต้อง “ปฏบิัต”ิ 



ถึงเวลาทีเ่ราต้อง “ปฏบิัต”ิ 



ใช้ในราชการ

เท่านั น 

รถราชการ 

ถึงเวลาทีเ่ราต้อง “ปฏบิัต”ิ 



มีความเบือ่หรือยัง? 

... 



หลกัคุณธรรมจรยิธรรมของการเปน็ข้าราชการทีด่ ี





 
 
         

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  

เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชน

ชาวสยาม” 
    พระปฐมบรมราชโองการ 

  วนัพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
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