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งานวจิยั Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies

จาก University of Nottingham

ทดสอบความซ่ือสัตย์ของผู ้คนในแต่ละประเทศ เปรียบเทียบกับค่าดัชนีวัดระดับคอร์รัปชัน

ของประเทศน้ันๆ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมทอยลูกเต๋าสองครั้ง และบอกว่าทอยครั้งแรกไดเ้ท่าไหร่ หากไดเ้ลข 1-5

ก็จะไดเ้งินตามจ านวนเลขบนหน้าเต๋า (ถา้ได ้6 จะไม่ไดเ้งิน) แต่ผูว้ิจยัจะไม่รูว้า่พวกเขาพดูเลขจริงหรือโกหก 

ดงัน้ัน ถา้ผูเ้ล่นจะโกงดว้ยการบอกเลขสูงสุด หรือบอกเลขจากการทอยครั้งท่ีสอง (ถา้มากกวา่) ก็ยอ่มท าได้

ผลปรากฎว่า ใน 23 ประเทศท่ีผูว้ิจยัเดินทางไปทดสอบ ทุกท่ีมีคนท่ีแอบขี้ โกงหมด แต่ท่ีน่าสนใจ

คือในกลุ่มประเทศท่ีมีค่าดัชนีการแหกกฎและคอรร์ปัชนัสูง เช่นจอรเ์จีย แทนซาเนีย และกวัเตมาลา ค่าเฉล่ีย

ของการบอกตัวเลขจากการทอยเต๋าท่ีไม่ตรงกับความจริงก็มากขึ้ นตามไปดว้ย ต่างกับออสเตรีย สวี เดน 

และเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีอตัราการโกงน้อยมาก ผูเ้ขา้ทดลองก็โกงน้อยกวา่ประเทศอ่ืนๆ ดว้ยผลการทดลองน้ีท า

ใหเ้ราสรุปไดว่้าหากเราอยูก่บัสงัคมที่มีการคอรร์ปัชนัสูง เราก็จะมีพฤตกิรรมโกงมากข้ึนตามไปดว้ย

พดูง่ายๆ ก็คือ หากสงัคมโกง ผูค้นหน่วยยอ่ยก็จะโกงตามไปดว้ย



สาเหตหุลกัที่ก่อใหเ้กิดการทุจริตในสงัคมไทย

ระบบอุปถัมภน์ าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบใหแ้ก่พวกพอ้ง เครือาาติ 

ปัาหาที่ส  าคาัที่สุด คือ  

การใชว้ฒันธรรม

แบบไทยๆ ในทางที่ผิด
ปัาหาเรื่องตวับุคคล

ที่เป็นพนกังานของรฐั

การขาดจติส านึก ความซ่ือสตัยข์องบุคคล

ระบบคิด



ระบบการคิดที่สรา้งปัาหาใหแ้ก่สงัคม คือ ระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่อง

ประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมออกจากกนัได ้โดยมกัจะน าเอา

- ประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมมาปะปนกนั 

- ประโยชนส์่วนรวมมาเป็นประโยชนส์่วนบุคคล เห็นแก่ประโยชนส์่วนบุคคล

เป็นหลกั เห็นแก่ประโยชนข์องเครือาาติและพวกพอ้งส าคัากว่าประโยชน์

ของประเทศชาติ

ทุจริต





ระบบคิดจะส่งผลต่อฐานความคิด หรือกรอบความคิด (Mindset) 

ที่เป็นกลุ่มของความเช่ือ หรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมอง 

และทศันคติ เพราะ Mindset หรือ ทศันคติ หรือวิธีคิด หรือความเช่ือของ

คนแต่ละคน จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของคนผูน้ั้น 

Mindset ของคนเราเปล่ียนไปไดต้ลอดเวลา ประสบการณชี์วิต

จะค่อย ๆ หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะในทาง

ท่ีดีข้ึน หรือแยล่งก็ตาม

Mindset



Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปไดต้ลอดเวลา ประสบการณชี์วิตจะค่อยๆ

หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะในทางท่ีดีข้ึนหรือแย่ลง

ก็ตาม

Mindset เปลี่ยนแปลงไดเ้รื่อย ๆ ทุกวินาที



การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม

การขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม หรือที่ เรา

เรียกกนัติดปาก ผลประโยชนท์บัซอ้น หรือการขดักนัแห่งผลประโยชน์

หมายถึง การที่เจา้หนา้ที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหนา้ที่เพื่อประโยชน์ส่ วนรวม 

แต่กลบัเขา้ไปมีส่วนไดส้่วนเสียกับกิจกรรม หรือการด าเนินการท่ีเอ้ือประโยชนใ์หก้ับตนเอง

หรือพวกพอ้ง ท าใหก้ารใชอ้  านาจที่เป็นไปโดยสุจริต ก่อใหเ้กิดผลเสียตอ่ภาครฐั  

พื้ นท่ีสีขาว   แทน  ประโยชนส์ว่นรวม

พ้ืนท่ีสีด  า     แทน  ประโยชนส์ว่น

บุคคล

พื้ นท่ีสีเทา เกิดจากการ

ขดักนั /ทบัซอ้นกนั ของ

พื้ นท่ีสีขาวและสีด า

เป็นพื้ นท่ีท่ีเกิด

ผลประโยชนท์บัซอ้น หรือการขดักนัแห่งผลประโยชน์





เรามาท าความเขา้ใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog)

ระบบเลข ฐานสิบ (decimal number system)หมายถึง ระบบเลข

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

คิดเลขท่ีเราใชใ้นชีวิตประจ  าวันกันมาตั้งแต่จ  าความกันได ้ไม่ว่าจะเป็น

การใชบ้อกปริมาณ หรือบอกขนาด ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการ

สื่อความหมาย สอดคลอ้งกับระบบ Analog ท่ีใชค่้าต่อเน่ืองหรือสาัาาณ

ซ่ึงเป็นค่าต่อเน่ือง หรือแทนความหมายของขอ้มูล โดยการใชฟั้งชัน่ท่ี

ตอ่เน่ือง (Continuous) 



เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรบัใชเ้ป็น

แนวคิด คือ ระบบคิดฐานสิบ Analog และ ระบบคิด ฐานสอง Digital จะเห็นไดว้า่...

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิด

วิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีตวัเลขหลายตวั และอาจหมายถึง

โอกาสท่ีจะเ ลือกได้หลายทางเ กิดความคิด ท่ี

หลากหลาย ซับซอ้น หากน ามาเปรียบเทียบกับ

การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ของรัฐ จะท าให้

เจา้หนา้ที่ของรัฐตอ้งคิดเยอะ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

เยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่ วนบุคคลและ

ประโยชนส์ว่นรวมมาปะปนกนัได ้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. 

การแยกรัฐออกจากตัวคน ใหร้ัฐเป็นสถาบันเรียกว่ารัฐสมัยใหม่ เริ่มตน้จากการลงนาม

ในสนธิสัาาาสันติภาพเวสฟาเลีย ในปี ค.ศ. 1648ตรงกับปี พ .ศ. 2191 ในรัชสมัย

ของสมเด็จพระเจา้ปราสาททองรชักาลที่ 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา

เรียนรูอ้ยา่งเขา้ใจ มีอะไรในระบบคิดฐานสอง



ระบบเลข ฐานสอง (Digital number system) หมายถึง 

ระบบเลขที่มีสาัลกัษณเ์พียงสองตวั คือ 0 (ศูนย)์ กบั 

1 (หน่ึง)  สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital

ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0

กบั 1 หรือ ON กบั OFF (Discrete) ตดักนัอยา่งเด็ดขาด



ระบบคิด ฐานสอง Digital เป็นระบบการคิดวิเคราะห ์

ขอ้มูลที่สามารถเลือกไดเ้พียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย)์ 

กบั 1(หน่ึง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเ้พียง 2 

ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เท็จ กับ จริงท าไดก้ับท าไม่ได ,้ 

ประโยชนส์่วนบุคคล กับ ประโยชนส์่วนรวม เป็นตน้ จึง

เหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ที่ของรัฐที่ตอ้งสามารถแยกเรื่องต  าแหน่งหนา้ที่

กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่

กระท าการที่เป็นการขดักันระหว่างประโยชนส์่วนตนและ

ประโยชนส์ว่นรวม

Digital

เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรบัใชเ้ป็น

แนวคิด คือ ระบบคิดฐานสิบ Analog และ ระบบคิด ฐานสอง Digital จะเห็นไดว้า่...



Digital Thinking



ผลประโยชนท์บัซอ้น/ประโยชนท์บัซอ้น

การขดักนัแห่งผลประโยชน์

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

(รา่งพระราชบาัาตั ิฯ)

ความขดัแยง้เชิงผลประโยชน ์(ก.ล.ต.)



หมายถึง การที่เจา้หนา้ที่ของรฐักระท าการใดๆ ตามอ านาจหนา้ที่เพื่อประโยชน์

ส่วนรวม แต่กลับเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชน์

ใหก้บัตน หรือพวกพอ้ง ท าใหก้ารใชอ้  านาจหนา้ที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ภาครฐั โดยการกระท าที่เขา้ข่ายผลประโยชนท์บัซอ้น 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีไดห้ลาย

รูปแบบไม่จ  ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืนๆไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้ ง น้ี John

Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจ้  าแนกรูปแบบของการขัดกัน

ระหว่างประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ เช่น 



1. การรบัผลประโยชนต์า่งๆ 

2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง หรือเป็นคู่สาัาา

3. การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

4. การท างานพิเศษ

5. การรูข้อ้มูลภายใน

6. การใชท้รพัยส์ินของราชการเพื่อประโยชนธุ์รกิจสว่นตวั

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนท์างการเมือง

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา ร่างพระราชบัาาตัิว่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล

กบัประโยชนส์ว่นรวม พ.ศ. .... ท าใหมี้รูปแบบเพิ่มเตมิจากที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้อีก 2 กรณี คือ

8)การใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนแ์ก่เครือาาติหรือพวกพอ้ง 

9)การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลตอ่การตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั หรือหน่วยงานของรฐัอ่ืน 



1.การรบัผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting Benefits)

ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์น ของขวญั การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ 

การรบัการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัน้ี และผลจากการรบั

ผลประโยชน์ต่างๆ น้ัน ส่งผลให้การตัดสินใจของเจา้หน้าที่ของรัฐ

ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป



2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง (Self-Dealing) หรอืเป็นคู่สาัาา (Contracts)

การท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐั โดยเฉพาะผูม้ีอ านาจในการตดัสินใจ เขา้ไปมีส่วนได้

ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจา้ของ

บริษัทท่ีท าสญัญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณเ์ช่นน้ีเกิดบทบาท

ท่ีขดัแยง้ หรือเรียกว่าเป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในเวลาเดียวกนั



3. การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

(Post-employment) 

การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างาน

ในบ ริ ษัท เอกชน ท่ีด า เ นิน ธุ ร กิ จประ เภท เ ดียวกัน  ห รือบ ริ ษัท

มีความเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานเดิม โดยใชอ้ิทธิพลหรือความสัมพันธ์

จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จาก

หน่วยงานใหก้บับริษทัและตนเอง



4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

รูปแบบน้ีมีไดห้ลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐัตั้งบริษัท

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ

ท่ีตนสังกัด หรือการรับจา้งพิเศษไปเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัย

ต าแหน่งในราชการสรา้งความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผูว้่าจ ้าง จะไม่มี

ปัญหาติดขดัในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสงักดัอยู่



5. การรูข้อ้มูลภายใน (Inside Information)

สถานการณ์ท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ ใชป้ระโยชน์จากการท่ีตนเองรับรูข้อ้มูล

ภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลน้ันไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง

หรือพวกพอ้ง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายขอ้มูล หรือเขา้เอา

ประโยชน์เสียเอง



6. การใชท้รพัยส์ินของราชการเพื่อประโยชนธุ์รกิจส่วนตวั

(Using your employer’s property for private advantage)

การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ น าเอาทรัพย์สินของราชการ ซ่ึงจะต้องใช้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าน้ัน ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือพวกพอ้ง หรือการใชใ้หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไปท างานส่วนตวั



7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพ่ือประโยชนท์างการเมือง

(Pork-barrelling)

การท่ีผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูบ้ริหารระดบัสูงอนุมติัโครงการ

ไปลงพื้ นท่ี หรือบา้นเกิดของตนเอง หรือการใชง้บประมาณสาธารณะ

เพื่อหาเสียง



8. การใช้ต  าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือาาติหรือพวกพ้อง 

(Nepotism)

อาจจะเรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์พิเศษ” เป็นการท่ีเจ ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ใชอิ้ทธิพลหรือใชอ้ านาจหน้าท่ีท าใหห้น่วยงานของตน เขา้ท าสัญญา

กบับริษัทของพี่น้องของตน



9. การใชอิ้ทธิพลเขา้ไปมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั หรือหน่วยงาน

ของรฐัอ่ืน (Influence)

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง เป็นการท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ

ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาใหห้ยุดท าการตรวจสอบบริษัท

ของเครือญาติของตน





ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนา้ที่ของรฐักบัรฐั

สถานะของเจา้หนา้ท่ีของรฐันั้น

มีความสมัพนัธก์บัรฐั 2 สถานะ

สถานะหน่ึงคือ เจา้หนา้ที่ของรฐัท่ีปฏิบตัิงาน

ตามอ านาจหน้าที่ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ท  างาน

ใหก้บัรฐั หรือตวัแทนของรฐั

กับอีกสถานะหน่ึง คือ เจ ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึง

เป็นเอกชนคนหน่ึง



แนวความคิดพ้ืนฐาน : ประโยชนส์าธารณะ

แตใ่นกรณีที่ประโยชนส์ว่นตวัของเอกชน

ไม่สอดคลอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ 

จะตอ้งใหป้ระโยชนส์าธารณะอยูเ่หนือ

ประโยชนส์ว่นตวัของเอกชน

รฐัโดยองคก์รของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐั 

เป็นผูดู้แลรกัษาประโยชนส์ว่นรวม

หรือประโยชนส์าธารณะ



การทุจริต

(Corruption)

ผลประโยชนท์บัซอ้น

(Conflict of Interests)

จริยธรรม

(Ethics)

เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยเขา้ไปกระท าการใดๆ ที่ เป็นการขดักัน

ระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชนส์่วนรวม ถือว่าเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ั้นขาดความชอบธรรม

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ และจะเป็นตน้เหตขุองการทุจริตตอ่ไป

ความสมัพนัธ์



เราตอ้งเปลี่ยนฐานความคิดของพวกเรา ตอ่สงัคม

1. สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม (มีทักษะ

ในการคิด)

2. เขา้ใจเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม ยึดถือประโยชน์

สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์ว่นตน (มีจติสาธารณะ)

3. รัฐธรรมนูาแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 หมวด 5 หนา้ที่ของรัฐ มาตรา 63 

รัฐตอ้งส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุ จริตและ

ประพฤติมิชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัใหมี้มาตรการกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ งกลไก

ในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อต ้านหรือ

ช้ีเบาะแส โดยไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัตามท่ีกฎหมายบาัาตั ิ



ฐานสิบ 

(Analog)

ฐานสอง 

(Digital)



































การรบัทรพัยส์ินแบ่งเป็น  2 กรณี

รบัในฐานะเจา้หนา้ที่ของรฐั 

โดยหลกัการ

รบัไม่ไดทุ้กกรณี 

ไม่ว่า ...ก่อน ขณะ หลงั

การปฏิบตัหินา้ที่ เวน้แต่

มีกฎหมายใหร้บั

รบัในฐานะส่วนตวั

ไม่ไดห้า้มรบั แตต่อ้ง 

ปฏิบตัิตามกฎหมาย

หลกัเกณฑ ์และ

ตอ้งรายงานตามเง่ือนไข

ที่ก  าหนด



ทรพัยส์ินของราชการ

เราตอ้ง .... ช่วยกนั

ดูแลปกป้อง



• อาคารสถานท่ี

• ที่จอดรถ



หนงัสือ สป ดว่นที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1539

ลงวนัที่ 10 เมษายน 2562 





01

02

03

ระหว่างหน่วยงานของรฐั

การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีของ

หน่วยงานของรฐัเดียวกนั

การยมืไปใชน้อกสถานท่ีของหน่วยงานของรฐั

การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

ที่ระบุว่าการใหย้มืหรือน าพสัดไุปใชใ้นกิจการซ่ึงมิใช่เพื่อประโยชนข์องทางราชการจะกระท ามิได้

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 เรื่อง การยมื ขอ้ 207-209



การยมืระหวา่งหน่วยงานของรฐั จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผูใ้หย้มื

การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีของหน่วยงานของรฐัเดียวกนั จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากหวัหน้า

หน่วยงานซึ่งรบัผิดชอบพสัดุน้ัน แตถ่า้ยมืไปใชน้อกสถานที่ของหน่วยงานของรฐัจะตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูป จะตอ้งน าพสัดุน้ันมาส่งคืนใหใ้นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบรอ้ย หากเกิด

ช ารุดเสียหาย หรือใชก้ารไม่ได ้หรือสูญหายไป ใหผู้ย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม 

โดยเสียค่าใชจ้า่ยของตนเอง หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพ

อยา่งเดียวกนั หรือชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมื 

การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้ นเปลือง 

ผูย้มืตอ้งท าหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณอ์กัษร แสดงเหตผุลและก าหนดวนัสง่คืน 



การยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง ผูย้มืตอ้งท าหลกัฐานการ

ยมื

เป็นลายลกัษณอ์กัษร แสดงเหตผุลและก าหนดวนัสง่คืน 

การยืมพัสดุประเภทใชส้ิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเมื่อหน่วยงาน

ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ

และหน่วยงานของรัฐผูใ้หย้ืมมีพัสดุน้ันๆ พอท่ีจะใหย้ืมได ้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน

ของรฐัของตน และใหม้ีหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ทั้งน้ี โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริ มาณ

เช่นเดียวกนัส่งคืนใหห้น่วยงานของรฐัผูใ้หย้มื

เมื่อครบก าหนดยมื ใหผู้ใ้หย้มืหรือผูร้บัหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มื

ไปคืนภายใน 7 วนั นบัแตว่นัครบก าหนด



70
หวัหนา้หน่วยงาน หวัหนา้หน่วยงานผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจ 

▪ ควบคมุ 

▪ ก ากบัดแูล 

▪ ตรวจสอบใหผู้ป้ฏิบตังิาน 

ประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการยืมพัสดุประเภท

ใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้ นเปลือง 

โดยใชใ้บยมืพสัดปุระเภทใชค้งรูป และพสัดปุระเภทใชส้ิ้ นเปลือง

ที่ส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ก าหนด







Code of Conduct





Prevention

Internal Integrity 

and 

Transparency 
Assessment (IIT) External Integrity 

and 

Transparency 
Assessment (EIT)

Open Data Integrity and 

Transparency Assessment 
(OIT)





ความดี



คณุธรรมความดี ไม่ใช่การท่องจ  า  แตต่อ้งฝึกฝนจนเป็นพฤตินิสยั

5% ท่องจ  า 

30%
Learning by Doing ลงมือปฏิบตั ิแตป่ฏิบตัิ

แบบสรา้งภาพ เป็น Event ปฏิบตัไิม่ตอ่เน่ือง

50%
เม่ือท าจนเป็นกิจวตัร และเป็นวิถีชีวิต

พลงัจะเพ่ิมข้ึน

พลงัจะเพ่ิมข้ึน

70%
ท าจากวิถีชีวิต เป็นพฤตนิิสยั

พลงัจะเพ่ิมข้ึน



ท าได้

ไดท้  า

ขยายผล

คณุธรรมความดี ไม่ใช่การท่องจ  า  แตต่อ้งฝึกฝนเป็นพฤตนิิสยั

กบัการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศน ์

2 ระบบ





เริ่มท่ีใคร



บทบาทของผูบ้งัคบับาัชาในการสรา้งคณุธรรม ความดี

สอนใหล้กูนอ้งเป็น คนดี คนเก่ง คนกลา้01

02 กลา้ ยนืหยดัในสิ่งที่ถูกตอ้ง ชอบธรรม

03

04

05

สอนให ้ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้าหาได้

ท าดีใหเ้ด็กด ู เป็นครูใหเ้ด็กเห็น

ใช ้ พระเดช และ พระคุณ อยา่งเหมาะสม



หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับาัชาในการสรา้งคณุธรรม ความดี

ปลกูฝัง ความดี ความถูกตอ้ง ชอบธรรม01

02 คณุธรรม : ความดีในจติใจของคน

03

04

05

จริยธรรม : ใหค้ าแนะน า ตกัเตอืน

วินยั : บงัคบัใหท้  าความดี

ป้องกนัการทุจริตในองคก์ร



leadership by example

Boss is 

always right

ท าดี ใหเ้ด็กดู  

เป็นครู ใหเ้ด็กเห็น



“ ”





ขอขอบคุณ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 20 มิถนุายน 2562 
หัวข้อ:  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ I can You can We can ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ I can You can We can ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พลอยนลนิ ค่่าคณู สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวพลอยนลนิ ค่า่คณู) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต่าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ต่าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการพเิศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พลอยนลนิ ค่่าคูณ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 


