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1. ต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าทรัพยากรต่าง ๆ จะไปถึงผู้ท่ีมีความต้องการอย่างแท้จริง 
และองค์กรที่เกีย่วข้องกับการต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานตรวจสอบ
ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอรวมถึงมีความเป็นอิสระ

2. สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยและความโปร่งใสในการได้รับสัญญา 
เพื่อขจัดการกระท าผิด การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 



3. ปกป้องประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ

4. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับรองการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสาธารณชนได้รับข้อมูลส าคัญได้โดยง่าย สะดวก และตรงเวลา



Global 
Corruption 
Barometer 
2017
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อันดับ ประเทศ คะแนน (ร้อยละ)

1 ประเทศไทย 72

2 อินโดนเิซีย 64

3 ฮอนดูรัส 55



ประเทศที่ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ

ไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสูงที่สุด 

อันดับ ประเทศ คะแนน (ร้อยละ)

1 เยเมน 91

2 มาดากัสการ์ 90

3 ยูเครน 87



2017





Service users who said 
that they had paid a bribe 



ประเทศ การศึกษา

(ร้อยละ)

การ

รักษาพยาบาล

(ร้อยละ)

การออก

ID Card

(ร้อยละ)

สาธารณปูโภคขัน้

พื้นฐาน

(ประปา / ไฟฟ้า)

(ร้อยละ)

ต ารวจ

(ร้อยละ)

ศาล

(ร้อยละ)

ประเทศไทย 35 - 17 0 46 -

ฮ่องกง 2 2 0 * 0 -

ไต้หวัน 8 5 0 6 1 1

จีน 29 18 16 - 20 20

อินเดีย 58 59 59 53 55 45

มาเลเซีย 10 10 9 6 13 5
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Global Corruption 
Barometer (GCB)
ASIA 2020

Thailand 24%



การทุจริตของรัฐบาลแยกตามประเทศ
Thailand 88%





ผู้ที่กล่าวว่าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของตนท าได้ดีในการต่อต้านการทุจริต
Thailand %







Thailand : Bribery and Personal Connection Rates 

Bribery Personal Connection 

Public School 21 23

Public Clinics and Health Centres 10 15

Identity Documents 16 20

Utilities 25 32

Police 47 37

Courts* - -

* The contact rate for courts was too low to generalize for the entire 

population.



RECOMMENDATIONS 

Global Corruption 

Barometer (GCB)

ASIA 2020



1. เร่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็ง

ด้วยการรณรงค์  สร้างช่องทางการร้องเรียนและการ

ตรวจสอบ มีกฎหมายรองรับและคุ้มครองประชาชน สื่อมวลชน

และภาคประชาสังคม

2. สร้างความมั่นใจว่าประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ

ในครอบครองของราชการได้อย่าง



3. ยกระดับความซื่อตรงในทุกกิจกรรมทางการเมือง ขจัดการซื้อสิทธิ์

ขายเสียงในการเลือกตั้ง

4. ป้องกันการติดสินบนและเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการเข้าถึงบริการ

ของรัฐโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริหารประชาชน เพื่อความรวดเร็ว 

ชัดเจน ลดขั้นตอน ลดการใช้ดุลยพินิจ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีรายได้จากรัฐ

อย่างเหมาะสม



5. ป้องกันพวกจ้องฉกฉวยทรัพยากรรัฐ กลุ่มธุรกิจการเมือง 

การครอบง าอ านาจรัฐ โดยวางกลไกเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เกี่ยวกับต้นทุนการเลือกตั้งและกิจกรรมทางการเมือง กฎหมาย

ที่ ครอบคลุ มพอที่ จ ะป้ องกั นการ เกิ ดผลประ โยชน์ ทั บ ซ้ อน

และผลประโยชน์โดยมิชอบ

6. เร่งแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศที่เป็นผลมาจากการคอร์รัปชัน

7. ตอกย้ าความเป็นอิสระของหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ

ให้ได้มาตรฐาน
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“ข้ าราชการไทยไร้คอร์ รัปชัน :

การส ารวจความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่

ต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต”













กระทรวงคมนาคม

04

- การเรียกรับเปอร์เซ็นต์
จากผู้รับเหมา
- การฮั้วประมูล การทุจริตในการสอบเลื่อน

ต าแหน่ง

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิรรม
กระทรวงการคลัง



การเรียกเงินใต้โต๊ะ

กระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง





เคยโกงมั๊ย?”



Dan Ariely 
นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ปัญหาที่ใหญ่กว่าการโกงระดับชาติ
คือ การโกงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ของคนจ านวนมาก



เริ่มต้นจากความคิดว่า

การทุจริต

ใคร ๆ ก็ท ากัน



Dan Ariely 

พบว่า ...



คนที่มีจินตนาการสูงมักจะโกง
มากกว่าทั่วไป

เพรา ะ จ ะม ี ความสามารถ
มากกว่าคนธรรมดาในการ
ห า เ ห ต ุ ผ ล ม า อ ธ ิ บ า ย
พฤติกรรมการโกงของตนเอง



ถ้าคนเรามีความเหนื่อยล้าจากการห้ามใจตัวเอง
ไม่ให้โกงมาเป็นเวลานาน 
ความเหนื่อยล้าที่สะสมมา
นี่แหละที่จะเป็นตัวที่ท าให้เกิดอาการ
‘ช่างเเม่ง’ เเละจะไปเพิ่มโอกาส
ที่คนเราจะมีพฤติกรรมการโกงขึ้น



เพราะ ...



คนเราส่วนใหญ่
ต่างก็เคยโกงกัน
ทั้งน้าน .... นนน !



เเล้วท าไม…
คนเราส่วนใหญ่ถึงโกง 
เเม้ว่ าจะเป็นการโกง
เพียงเเค่นิดเดียวก็ตาม



ได้รับผลประโยชน์ 

Rationalize
ส่องกระจกแล้ว
รู้สึกว่าเรายังเป็นคนดี 



ความสามารถในการหาเหตุผล 
เพื่อมาอธิบายพฤตกิรรมการโกง
ของคนเรา

เป็นตัวที่ท าให้คนเรา 
ยังมีพฤติกรรมโกงกันอยู่



การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflicts of Interest) 

เพิ่มโอกาสให้คน...โกงมากขึ้น



ถ้าคนเราอยู่ในสถานการณ์... ที่มี 

Conflicts of Interest 

ก็จะมีเเรงจูงใจในการโกงมากขึ้น

หรือจะมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อตรงมากขึ้น

COI

COI



ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
เพิ่มโอกาสการโกง
ของคน



คนที่มีความคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถในการหาเหตุผล

มาอธิบายพฤติกรรมการโกง

ของตนเอง ได้มากกว่า

คนธรรมดา



การกระท าผิดเเค่ครั้งเดียว 
(One Immoral Act) 
เพิ่มโอกาสการโกงของคน



เพราะการโกงเพียงเเค่ครั้งเดียว 
ท าให้คนเราหาเหตุผลมาอธิบาย
การโกงในครั้งต่อ ๆ ไป ได้ง่ายขึ้น



ความเหน่ือยล้า 
(Being Depleted) 
เพ่ิมโอกาสการโกงของคน



การห้ามใจตัวเองไม่ให้โกงมาเป็นเวลานาน 
ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานี่แหละที่จะเป็นตัว
ที่ท าให้เกิดอาการ ‘ช่างเเม่ง’ 

จะเพิ่มโอกาสให้คน

มีพฤติกรรมการโกงมากขึ้น



การที่มีคนอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการโกง 

(Others Benefit From Our Dishonesty)

เพิ่มโอกาสการโกงของคน



21

การที่มีคนรอบข้าง อาจจะได้รับผลประโยชน์จากการโกงของเรา 
ท าให้เราสามารถหาเหตุผลมาอธิบายการโกงของเราได้ง่ายขึ้น 

3

ถ้าผมไม่ท าอย่างนัน้ 
คนอื่น ๆ ก็จะเดือดร้อน

ถ้าผมไม่โกงหลาย ๆ
ครอบครัวก็จะไม่มีกิน

ถึงผมจะโกง 
เเต่มันก็เป็นการโกง
อย่างบริสุทธิ์ใจ



เพิ่มโอกาสการโกงของคน

การเห็นพฤติกรรมการโกงของคนอื่น 
(Watching Others Behave Dishonestly)



1. การที่คนเราเห็นพฤติกรรมการโกงของคนอื่น เป็นการเพิม่

โอกาสที่จะท าให้เขาโกงเอง ในเวลาที่เขามีโอกาสที่จะโกง

2. ยิ่งถ้าคนเราเห็นทั้งพฤติกรรมการโกง เเละหากเห็น

การหาเหตุผลตา่ง ๆ นานา มาอธิบายด้วยแล้ว ...

พฤติกรรมการโกงของเขา

ก็จะสูงขึ้นไปตาม ๆ กัน



การอยู่ในวัฒนธรรมที่มีตัวอย่างพฤตกิรรม
การโกงสูง (Culture That Gives Examples 

of Dishonesty)

เพิ่มโอกาสการโกงของคน



การอยู่ในมาตรฐานสังคมที่มีคนโกงนิดโกงหน่อยเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
1. การโกงเพื่อให้หลุดจากใบสั่ง 
2. การจอดรถในที่ที่ไม่ควรจะจอด 
3. การให้เงินแป๊ะเจี๊ยะกับโรงเรียน ฯลฯ

ท าให้คนเราสามารถใช้เหตุผลที่ว่า 

“คนอื่น ๆ เขาก็ท ากัน ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย”

มาเป็นเหตุผลในการอธิบายพฤติกรรมการโกงของตัวเอง 

ท าให้การโกงนั้นง่ายขึ้นตามกันไปด้วย



ถ้าอยู่ในสังคม

โกง .. เราจะโกง

ตามมั๊ย?





งานวจิยั Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies

จาก University of Nottingham

ทดสอบความซ่ือสตัยข์องผูค้นในแต่ละประเทศ เปรียบเทียบกบัค่าดชันีวดัระดบัคอร์รปัชนัของประเทศ

น้ันๆ โดยใหผู้ ้เขา้ร่วมทอยลูกเต๋าสองครั้ง และบอกว่าทอยครั้งแรกได้เท่าไหร่ หากได้เลข 1-5 ก็จะได้เงิน

ตามจ านวนเลขบนหน้าเต๋า (ถา้ได ้6 จะไม่ไดเ้งิน) แต่ผูว้ิจยัจะไม่รูว้า่พวกเขาพดูเลขจริงหรือโกหก ดงัน้ัน ถา้ผูเ้ล่น

จะโกงดว้ยการบอกเลขสูงสุด หรือบอกเลขจากการทอยครั้งท่ีสอง (ถา้มากกวา่) ก็ยอ่มท าได้

ผลปรากฎว่า ใน 23 ประเทศท่ีผูว้ิจัยเดินทางไปทดสอบ ทุกท่ีมีคนท่ีแอบข้ีโกงหมด แต่ ท่ีน่าสนใจ

คือในกลุ่มประเทศท่ีมีค่าดัชนีการแหกกฎและคอร์รัปชันสูง เช่นจอร์เจีย แทนซาเนีย และกัวเตมาลา ค่าเฉล่ีย

ของการบอกตัวเลขจากการทอยเต๋าท่ีไม่ตรงกับความจริงก็มาข้ึนตามไปด้วย ต่างกับออสเตรีย สวีเดน 

และเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีอตัราการโกงน้อยมาก ผูเ้ขา้ทดลองก็โกงน้อยกวา่ประเทศอ่ืนๆ ดว้ยผลการทดลองน้ีท าใหเ้รา

สรุปไดว้า่ หากเราอยูก่บัสงัคมท่ีมีการคอรร์ปัชนัสูง เราก็จะมีพฤติกรรมโกงมากข้ึนตามไปดว้ย

พูดง่ายๆ ก็คือ หากสังคมโกง ผูค้นหน่วยย่อยก็จะโกงตามไปดว้ย ฟังดูเหมือนจะไม่มีทาางออก

เอาเสียเลย แลว้อย่างน้ีเราจะอยู่อย่างไรในประเทาศท่ีามีแต่คอรร์ปัชันล่ะ จะเป็นคนดี ไม่โกง ไม่คอรร์ปัชัน 

มนัไม่มีท่ีายนืเลยหรือไงกนั?



บทสรุปทาง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

ยิ่งอยู่ในสังคมโกง 

เราจะโกงตาม



เเล้ว ... อะไรบ้างล่ะ !

ที่ไม่มีผลกระทบ

ต่อโอกาสการโกงของคน



1. จ านวนเงินที่อาจจะได้มาจากการโกง 

(Amount of Money to be Gained)

2. โอกาสในการถูกจับ 

(Probability of Getting Caught)



1. ยิ่งจ านวนเงินที่ได้มาจากการโกงเยอะเท่าไร 

โอกาสที่คนตัดสินใจโกงก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะ ... เรามักจะคิดกันว่า 

2. ยิ่งโอกาสในการที่คนโกงถูกจับสูงขึ้นเท่าไร 

โอกาสที่คนตัดสินใจโกงก็จะลดลงเท่านั้น



ทั้งสองปัจจัย เเทบไม่มีผลกระทบอะไร

กับพฤติกรรมการโกงของคนเลย

ในความเปน็จริงเเล้ว จ านวนเงินที่ได้มาจาก
การโกงน้อย เป็นโอกาสที่คนจะตัดสินใจโกง
กลับสูงกว่า ... 

เพราะว่าคนส่วนใหญ่รูส้ึกว่าการโกงเยอะ ๆ 
ท าให้พวกเขารู้สึกไม่ดีกับตวัเอง ไม่เหมือนกับ
การโกงนิดเดียว



คนโกง ...

ส่วนใหญ่ จะไม่เคย

ค านึงถึงโอกาสในการ

ถูกจับเลย 
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ปัจจัยอะไรท่ีสามารถช่วยลด ...

ให้คนไม่โกง
ได้บ้าง ...



1. การสัญญาสาบาน (Pledge) 
2. การเซ็นช่ือของตัวเอง (Signature) 
3. การเตือนสติในเร่ืองของศีลธรรม 

(Moral Reminders) 
4. การควบคุมดูเเลอย่างใกล้ชิด 

(Supervision)



Self-Concept Maintenance

กระบวนการคิดของคนมีสิ่งหนึ่ง เรียกว่า 



แต่ละคนจะมีกระบวนการ

รักษาระดับความรู้สึก

ที่มีต่อค่าความดี

ตามมาตรฐานของตนเอง    

เมื่อไหร่ก็ตาม

ที่คนเราท าดี

หรือเลวกว่าปกติ 

ระบบความคิด

จะมีกระบวนการรักษาสมดุล

มาตรฐานความดีของตนเอง 



กระบวนการคิด

Self-Concept Maintenance

มี 2 ช่วง

ก่อนโกง 

คุณคิดอะไร 

หลังโกง 

คุณคิดอะไร 





Self-Serving



Ambiguity



Moral Licensing





Confess



Moral Cleansing 



Distancing





ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม คนเราจะมี 

Self-Concept ในระดับหน่ึง ซ่ึงแต่ละคน
ก็จะมี Self-Concept ในระดับท่ีไม่เท่ากัน 

Self-Concept ของแต่ละคนจะ ก่อ ตัว ข้ึน
ในช่วงก่อนอายุ 7 ขวบ 



It is a non-medical-grade face mask required for people to 

wear in public.

The wearing of community face masks is only effective if 

utilized along with proper hand hygiene and physical 

distancing.
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Conflict of Interest

Mindset



ระบบการคิดท่ีสร้างปัญหาให้แก่สังคม คือ ระบบการคิดท่ีไม่สามารถแยกเร่ือง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ โดยมักจะน าเอา
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
- ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคล

เป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้อง ส าคัญกว่าประโยชน์
ของประเทศชาติ



ระบบคิดจะส่งผลต่อฐานความคิด หรือกรอบความคิด Mindset
ท่ีเป็นกลุ่มของความเช่ือ หรือวิธีการคิดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมอง
และทัศนคติ เพราะ Mindset หรือทัศนคติ หรือวิธีคิด หรือความเช่ือ 
ของคนแต่ละคน จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคน
ผู้น้ัน

Mindset ของคนเราเปล่ียนไปได้ตลอดเวลาประสบการณ์ชีวิต
จะค่อย ๆ หล่อหลอมให้วิธีคิดของคนน้ัน ๆ เปล่ียนแปลง
ไม่ว่าจะในทางท่ีดีข้ึน หรือแย่ลงก็ตาม

Mindset 



Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ประสบการณ์ชีวิตจะค่อย ๆ 
หล่ อหลอม ให้ วิ ธี คิ ดของคน เ รา เปลี่ ยน แปลง ไป  ไม่ ว่ า จ ะ ในทางที่ ดี ขึ้ น
หรือแย่ลงก็ตาม

Mindset เปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ ทุกวินาที





ระบบเลข ฐานสิบ (decimal number system)หมายถึง ระบบเลข

ทาี่มีตวัเลข 10 ตวั คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบ

คิดเลขท่ีาเราใชใ้นชีวิตประจ  าวันกันมาตั้งแต่จ  าความกันได ้ไม่ว่าจะเป็น

การใช้บอกปริมาณ หรือบอกขนาด ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจทาี่ตรงกัน

ในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ Analog ทาี่ใช้ค่าต่อเน่ือง

หรือสัญญาณซ่ึงเป็นค่าต่อเ น่ือง หรือแทานความหมายของข้อมูล 

โดยการใชฟั้งชัน่ทาี่ตอ่เน่ือง (Continuous) 



ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิด

วิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีตวัเลขหลายตวั และอาจหมายถึง

โอกาสท่ีจะเ ลือกได้หลายทางเกิดความคิด ท่ี

หลากหลาย ซับซอ้น หากน ามาเปรียบเทาียบกับ

การปฏิบัติงานของเจา้หน้าทาี่ของรัฐ จะทา าให้

เจา้หนา้ทาี่ของรัฐตอ้งคิดเยอะ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

เยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่ วนบุคคลและ

ประโยชนส์่วนรวมมาปะปนกนัได ้แยกประโยชน์

สว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมออกจากกนัไม่ได้

Analog



Analog Thinking



ระบบคิดฐานสอง 
(Digital Thinking) 

Something is binary if it contains only two part or options.

In Mathematics and computing, those two parts are 1s and 0s. 





ระบบคิด ฐานสอง Digital เป็นระบบการคิดวิเคราะห ์

ขอ้มูลทาี่สามารถเลือกไดเ้พียง 2 ทาางเทาา่นั้น คือ 0 (ศูนย)์ 

กับ 1(หน่ึง) และอาจหมายถึงโอกาสทาี่จะเลือกไดเ้พียง 

2 ทาาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เทา็จ กับ จริงทา าไดก้ับทา าไม่ได,้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้

จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทาียบกับการปฏิบัติงาน

ของเจา้หน้าทาี่ของรัฐทาี่ตอ้งสามารถแยกเรื่องต าแหน่ง

หน้าทาี่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ด ขาด 

และไม่กระทา าการทาี่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

สว่นตนและประโยชนส์่วนรวม

Digital



Digital Thinking



COI
Conflict of Interest



Conflict of Interest

หรือที่เราเรียกกันติดปาก 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

“หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน”์



มีลักษณะท ำนองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี หลักคุณธรรม

จริยธรรม กล่ำวคือ กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระท ำ แต่บุคคลแต่ละคน 

แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อำจเห็นว่ำเรื่องใดเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่ำงกันไปหรือเมื่อเห็นว่ำเป็นกำรขัดกันแล้วยังอำจมีระดับ

ของควำมหนักเบำแตกต่ำงกัน อำจเห็นแตกต่ำงกันว่ำเรื่องใดกระท ำได้ กระท ำไม่ได้

แตกต่ำงกันออกไปอีก และในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนบำงเรื่องบำงคนอำจเห็นว่ำไม่เป็นไร 

เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออำจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณำม ต ำหนิ ติฉินนินทำ 

ว่ำกล่ำว ฯลฯ แตกต่ำงกันตำมสภำพของสังคม



Conflict of Interest



Conflict of Interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน”
หรือการขัดกันแหง่ผลประโยชน์



ผลประโยชนท์าบัซอ้น/ประโยชนท์าบัซอ้น

การขดักนัแห่งผลประโยชน์

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

(รา่งพระราชบญัญตั ิฯ)

ความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์(ก.ล.ต.)



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัว เงินหรือทรัพย์สิน

เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆไม่ ได้อยู่ ในรูปแบบของตัว เงิน

หรือทรัพย์สินด้วย 

John Langford & Kenneth Kernaghan จ าแนกรูปแบบของการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 

รูปแบบ 



1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 

4. การท างานพิเศษ

5. การรู้ข้อมูลภายใน

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

“(ร่าง)พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ

8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 

9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 



1. การรบัผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting Benefits)

ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์น ของขวญั การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ 

การรบัการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัน้ี และผลจากการรบั

ผลประโยชน์ต่างๆ น้ัน ส่งผลใหก้ารตัดสินใจของเจา้หน้าทาี่ของรัฐ

ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ทาี่อาจเปล่ียนแปลงไป



1. นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด

ราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้าง

จ านวนหนึ่งคู่ให้แก่นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก

2. การที่เจ้าพนักงานของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน 

เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่

ของรัฐ

3. หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของ

หน่วยงาน 



2. การทา าธุรกิจกบัตวัเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สญัญา (Contracts)

การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เขา้ไปมี

ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะ

เป็นเจา้ของบริษัทท่ีท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์

เช่นน้ีเกิดบทบาทท่ีขัดแยง้ หรือเรียกว่าเป็นทาั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในเวลา

เดียวกนั



1. การที่เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญา

ให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

2. ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท 

ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่

3. ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเอง

เป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเอง

ในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ 



การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างาน

ในบ ริ ษัท เอกชน ท่ีด า เ นิน ธุ รกิ จประ เภท เ ดีย วกัน  ห รือบ ริ ษัท

มีความเกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานเดิม โดยใชอิ้ทาธิพลหรือความสัมพันธ์

จาก ท่ีา เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้ น  หาประโยชน์

จากหน่วยงานใหก้บับริษัทาและตนเอง

3. การทา างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

(Post-employment) 



1. การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพ

ออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา

2. การที่ผู้บริหารหรือเจ้าพนักงานของรัฐของหน่วยงานที่ เกษียณ

แล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชน

ทีต่นเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น

3. การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิม

โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย



4. การทา างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

รูปแบบน้ีมีไดห้ลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐัตั้งบริษัท

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ

ท่ีตนสังกัด หรือการรับจา้งพิเศษไปเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัย

ต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ ้าง 

จะไมม่ีปัญหาติดขดัในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสงักดัอยู่



1. การที่เจ้าพนักงานของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ รับจ้าง

เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

บริษัทคู่แข่ง

2. การที่เจ้าพนักงานของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่

ทีไ่ด้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

3. การที่ผู้ ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิ เศษเป็นที่ ปรึกษา 

หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัททีต่้องถูกตรวจสอบ



5. การรูข้อ้มูลภายใน (Inside Information)

สถานการณ์ท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ใชป้ระโยชน์จากการท่ีตนเองรับรูข้อ้มูล

ภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลน้ันไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง

หรือพวกพอ้ง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายขอ้มูล หรือเขา้เอา

ประโยชน์เสียเอง



1. นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ไดน้ าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขาย

ให้แก่ผู้อื่น จ านวน 40 หมายเลข เพื่อน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทีน่ าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้

ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคา

ที่สูงขึ้น



6. การใชท้ารพัยส์ินของราชการเพื่อประโยชนธุ์รกิจสว่นตวั

(Using your employer’s property for private advantage)

การท่ีเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ น าเอาทรัพย์สินของราชการ ซ่ึงจะต้องใช้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าน้ัน ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือพวกพอ้ง หรือการใชใ้หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไปท างานส่วนตวั



1. การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามันในรถยนต์ไปขาย

และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ ามันรถมากกว่า

ที่ควรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวม

เพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

2. การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงน ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

3. การที่เจ้าพนักงานของรัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์

ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน



7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพ่ือประโยชนท์าางการเมือง

(Pork-barrelling)

การท่ีผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูบ้ริหารระดบัสูงอนุมติัโครงการ

ไปลงพื้ นท่ี หรือบา้นเกิดของตนเอง หรือการใชง้บประมาณสาธารณะ

เพื่อหาเสียง



1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียง

โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และตรวจรับงาน

ทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ

ไดต้ิดป้ายชื่อของตนและพวก

2. การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน าโครงการตัดถนน 

สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน

3. การทีร่ัฐมนตรี อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง



8. การใชต้  าแหน่งหนา้ทาี่แสวงหาประโยชนแ์ก่เครือญาตหิรือพวกพอ้ง 

(Nepotism)

อาจจะเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ” เป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

ใชอิ้ทธิพลหรือใชอ้ านาจหน้าท่ีท าใหห้น่วยงานของตน เขา้ท าสัญญา

กบับริษัทของพี่น้องของตน



พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่

ต ารวจชุดจั บกุ มท าขึ้ น ในวั น เกิ ด เหตุ รวม เข้ าส านวน 

แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง 



9. การใชอิ้ทาธิพลเขา้ไปมีผลตอ่การตดัสินใจของเจา้หนา้ทาี่รฐั 

หรือหน่วยงานของรฐัอ่ืน (Influence)

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง เป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ

ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาใหห้ยุดท าการตรวจสอบบริษัท

ของเครือญาติของตน



1. เจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซง

การปฏิบัติงานของพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบด้วยระเบียบ 

และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม 

2. นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนม

กับนายบี  หัวหน้ าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่ ง ในจังหวัดเดียวกัน นายเอ 

จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้สังกัด

ของนายบี







การทุาจรติ

(Corruption)

ผลประโยชนท์าบัซอ้น

(Conflict of Interests)

จริยธรรม

(Ethics)

ความสัมพันธ์



1. มีทักษะ ในการคิด สามารถแยกแยะว่ า เรื่ อง ใด

เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล และเรื่องใดเป็นประโยชน์

ส่วนรวม

2. ต้องเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชนส์่วนรวม ยึดถือประโยชนส์่วนรวม  

มากกว่าประโยชนส์่วนตน (มีจิตสาธารณะ)



“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิด จำก

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มีมำตรกำร

กลไกที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำว

อย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม

ในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำนหรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ

ตำมทีก่ฎหมำยบัญญัติ ”

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ 
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ฐานสิบ 

(Analog)

ฐานสอง 

(Digital)
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สินน ้าใจ คือ เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล

สินบน คือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดที่ให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้น

กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด

ในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือไม่ชอบ

ด้วยหน้าที่

ความหมาย “สินน้ า ใจ ”  และ  “สินบน”

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554



แม้ว่า สินน้ าใจ จะเป็นการให้โดยมีพื้นฐานในลักษณะความมีน้้าใจไมตรี 
ความประทับใจ ความเมตตาที่มีต่อกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ โดยลักษณะทั่วไป
ของ “ผู้รับ” เมื่อได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมาแล้ว ก็จะเกิดความรักใคร่
พอใจ หรือเกิดความเกรงใจต่อ “ผู้ให้” และเมื่อคราวที่ “ผู้รับ” ต้องตอบแทน
บุญคุณก็ยากที่จะปฏิเสธ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าการให้นั้นเป็นการให้ที่แอบแฝง
โดยหวังประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐ จะต้องกระท้า
หรือไม่กระท้าการใด ๆ ในต้าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ด้วยแล้ว เช่นนี้ “การรับสินน้ าใจ” อาจกลายเป็นการ “การรับสินบน” 
ไปในที่สุด







ต้อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจค านวณเป็นเงินได้

ห้าม

ท าไม!



เนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจท าให้ประชาชนหรือสังคม เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยได้ว่าจะมีการใช้อ านาจหน้าที่หรือการด าเนินการใด ๆ 
เพื่ อ เอื้ อประ โยชน์ แก่ ผู้ ใ ห้ ทรัพย์ สิ นนั้ นหรื อ ไม่  ท า ให้ เ กิ ด
ความไม่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น 

แม้ว่าในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับมาจริง
โดยมิได้มีการใช้หน้าที่และอ านาจ หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นก็ตาม แต่การจะพิสูจน์ให้ประชาชน
สิ้นสงสัยนั้น กระท าได้ยาก และอาจน าไปสู่การทุจริตในรูปแบบ
ของการรับสินบน โดยใช้หน้าที่และอ านาจหรือใช้ดุลยพินิจ
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ให้ทรัพย์สิน



ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 











ต้อง “ขจัด” ให้หมดไป โดยประเทศต่าง ๆ จะก้าหนดมาตรการการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค้านวณเป็นเงินได้ของเจ้า

พนักงานของรัฐ มีอยู่ 3 แนวคิด

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International :TI) 

การรับสินบนน ้าใจ

เป็นกลุ่ม “ประพฤติมิชอบ” 

(Misconduct) Corruption




ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ไม่ห้ามการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แต่ต้อง

เปิดเผยการรับประโยชน์ในรอบปีต่อสาธารณะ เพื่อให้

ประชาชนตรวจสอบ 



ก า ห น ด ว ง เ งิ น ที่ ส า ม า ร ถ

รับได้ตามปกติประเพณีนิยม ได้แก่ 

การแสดงความยินดีการแสดง

ความ เสี ย ใจ  แล ะธรรมจรรยา

ซึ่ ง หม ายถึ ง ก า ร รั บ จ ากญาติ

ตามฐานานุรูป



ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์

อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้ทุกชนิด 

หรือ No Gift Policy ตามหลักคิด

ที่ว่าเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่

บริการประชาชนและมรีายได้

จากภาษีทีป่ระชาชนให้แล้ว 

จึงไม่สมควรรับประโยชน์ใด ๆ อีก



บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการ

ห้ ามมิ ใ ห้ เ จ้ าพนั กงานของรั ฐผู้ ใ ด รั บ ทรั พย์ สิ น

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด 

ประเทศไทย





การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด 

ต้องพิจารณา ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

พ.ศ. 2563 



มีกฎหมายให้รับได้ ?

มีกฎหมาย
ให้รับได้

สามารถ
รับได้



เป็นการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่ มีความผิด
เป็นการรับจากบุพการี / ผู้สืบสันดาน
/ ญาติ (ตามประเพณี ตามธรรมจรรยา)

เป็นการรับจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ

เป็นการรับจากการให้ท่ัวไป
โดยไม่เจาะจงผู้รับ

มูลค่าเหมาะสมตามฐานะของผู้ให้

แต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท

หากเกิน 3,000 บาท

มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้

ต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน



รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เกิน 3,000 บาท จะต้องท าอย่างไร

หากเจ้าพนักงานของรัฐมีการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท โดยมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องรับไว้ เพื่อเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดี ต้องด าเนินการ ดังนี้

1
2
3

ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สิน
ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วแต่กรณี

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนวินิจฉัยว่า
จะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่

หากมีค าสั่งว่าไม่สมควรรับไว้ ก็ให้ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 
หรือหากไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว



เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ ต้องรายงานการรับทรัพย์สินต่อใคร

ผู้มีหน้าที่รายงานการรับทรัพย์สิน

1. เจ้าพนักงานของรัฐ

2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
หรือเทียบเท่า / กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. ผู้บริหาร / รองผู้บริหาร /ผู้ช่วยผู้บริหาร / 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

4. ประธานและกรรมการขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ / ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน

5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สมาชิกวุฒิสภา

ผู้มีอ านาจพิจารณา

1. หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2. ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน

3. ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน

4. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

5. ประธานสภาผู้แทนราษฎร / ประธานวุฒิสภา

แจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจริง

ตามแบบฟอร์ม

ที่ก าหนด 

ภายใน 30 วัน 

นับแต่วัน

ที่ได้รับ

ทรัพย์สินต่อ ...





หากเจ้าหน้าที่ของรฐัฝ่าฝืน จะต้องรับโทษ ดังนี้

การรับทรัพย์สิน / ประโยชน์อื่นใด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128

- เจ้าพนกังานของรัฐทุกต าแหนง่
- ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐ ไม่ถึง 2 ปี

รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

การรับสินบน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
(ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ)

- เจ้าพนกังาน / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / 
สมาชิกสภาจังหวดั / สมาชิกสภาเทศบาล

(1) เรียก (2) รับ (3) ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมชิอบ
- เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด
ในต าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือมชิอบด้วยหนา้ที่

จ าคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท 
หรือประหารชีวิต

กฎหมาย
ที่บังคับใช้

ผู้ที่อยู่
ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย

ลักษณะ
ของการ

กระท าความผิด

โทษ



มาตรา 128 

ห้าม เจ้าพนักงานของรัฐต าแหน่งใดบ้าง

เจ้าพนักงานของรัฐทุกคน

ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐยังไม่ถึง 2 ปี



มาตรา 128 

ห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ห้ามรับ
ทรัพย์สิน + ประโยชน์อื่นใด

ท าอะไร



ความแตกต่างระหว่างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กับการรับสินบน

แต่หากเป็นการรับเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด
ในต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของ
การรับสินบนได้ 

ความผิดในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น 
เมื่อมีการรับทรัพย์สินที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ก็จะมีความผิดทันที โดยที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
จะใช้ หรือไม่ใช้อ านาจหน้าที่ก็ตาม 



การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อืน่ใด

การรับสินบน

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 ได้ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้
เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้จากผู้ใด ...

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
1 4 9 ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ว่ า  ผู้ ใ ด เ ป็ น
เจ้าพนักงาน ...
1) เรียก 2) รับ 3) ยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท า
ก า ร ห รื อ ไ ม่ ก ร ะ ท า ก า ร อ ย่ า ง ใ ด
ในต าแหน่ ง  ไม่ ว่ าการนั้ นจะชอบ
หรือมชิอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
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วัฒนธรรมสุจริต

จิตพอเพียง



STRONG Model



STRONG



STRONG

STRONGER
STRONGEST

Just
Do
It



1. มือขวาที่ก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความ
พอเพียง (S:sufficiency)ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็น
ของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้

2. ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: realise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคต
ข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge)
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมายสอดคล้อง
กับโมเดลประเทศไทยสู่ความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ 
การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เปน็ “มนุษย์ที่สมบูรณ”์ 
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ยึดประโยชน์สว่นรวมเป็นทีต่ั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรม
ร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท ์
(Harmony)
3. มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเขม้แข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม 
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



STRONG Model

Sufficient

Generosity

Knowledge

Transparent

Realise

Onward



STRONG



S
Sufficient / Sufficiency

หลักความพอเพียง

ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวม

อย่างเป็นอัตโนมัติ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



T ความโปร่งใส 

การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผยข้อมูล

Transparent / Transparency



R
การตื่นรู้

พร้อมที่ จ ะลงมือท าตื่ นรู้ ใ นปัญหา

การทุจริต การเฝ้าระวัง

Realise

จะสอดคล้องกับ 



O มุ่งไปข้างหน้า

การให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทาง

ที่ถูกต้อง คือ การต่อสู้ ในจิตใจกับการไม่ทุจริต 

พัฒนาองค์กร และบริหารจัดการให้ดีขึ้น 

Onward



N
ความรู้ 

การพัฒนาให้ เกิดสิ่ ง ใหม่  เพราะอนาคตอาจเกิด

ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ท า ง ขอ ง ทุ จ ริ ต ม า ก ขึ้ น 

เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล 

และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอ

ในทุกเรื่อง 

Knowledge



G
ความเอื้ออาทร

ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง 

แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบ

อุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ

ความ เอื้ ออาทร ในนิ ย ามนั้ น  มิ ไ ด้ ต้ องการ

หวังผลตอบแทน 

Genrosity



STRONG Model



ยาก

ลงมือท า 



สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส 

ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง





Thank You

For Attending!



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 25 มีนาคม 2564 
หัวข้อ: เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม Together Against Corruption ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม Together Against Corruption ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
  

 


