
  
มนต์ชัย  วสุวัต 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

 และประโยชน์ทับซ้อน 
โดย 



สถานการณ์ “คอร์รัปชัน” ของประเทศไทย 
 สังคมศักดินา              

ระบบอุปถัมภ์                
 

ธุรกิจการเมือง  

ทุจริตเชิงนโยบาย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 



“ ทุจริต” ปัญหาของสังคมโลก 
  

- องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
( Transnational Organized Crime ) 

 

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(  United Nations Convention   Against Corruption ) 









การทจุรติเชงินโยบาย 

ความไม่โปรง่ใส 

ในกระบวนการงบประมาณ 

 ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  สะท้อนถึงอะไร ? 

สะท้อนถึงภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทย(ภาครัฐ) 
ที่บุคคลภายนอกมอง  

สังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรง 
ของปัญหาคอร์รัปชัน 

7 

ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  



8 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 

2560-2564 





 



ระบบอุปถัมภ์ 

การทุจริตต่อ 
หน้าที่ราชการ 

การทุจริตเชิงนโยบาย 

การรับสินบน 
(ค่าน้ าร้อน น้ าชา) 

กระบวนการงบประมาณไม่
โปร่งใส 

การแต่งตั้งโยกย้าย 

 

การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 

การทุจริต 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ชุดความรู้คู่คุณธรรม 
 

 
ปัญหาที่สังคมไทยยังคงเผชิญ 

 

 

 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
 

สาเหตุของปัญหาการทุจริต 

 
เกิดจากการที่คนเราแยกไม่ออกระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เรียกว่า  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน นั่นเอง  
ยกตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของ

ส านักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ 
 























“ระบบการคดิ” ทีถู่กต้อง 
แยกให้ออกระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกบัประโยชน์ส่วนรวม 

 











 เคนเนท เคอนาแฮน                                               
(Kenneth  Kernaghan) 

     “สถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมี ผลประโยชน์
ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์
ส่วนตัว” 

28 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



    “การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เม ืองหรือ

ข ้าราชการ ได้เปิดโอกาสให้เงิน หรือ
ผลประโยชน ์สว่นต ัว เข้ามามีอิทธิพลตอ่หน้าที่
และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ” 

          (Sandra  William) 

29 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



30 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



       ไมเคิล  แม็คโดนัลด์ (Michael  McDonald) 
   แบ่งองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน ออกเป็น 3 ประการ 
 (1) เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์สว่นบุคคลหรอื  
 ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวพันกับเงินและ ทรัพย์สิน
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ท าให้ผู้รับพึงพอใจ 

 (2) เป็นเรื่องของการใชอ้ านาจหน้าทีแ่ละดุลพินิจในการตัดสินใจ 
  ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์สว่นตัว 
 (3) เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ พนักงานของรัฐ โดยขาด
หลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชพีของตน 

31 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



 
ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  

• สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์        
สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซอ้น 

• โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมือง 
• กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพนิิจ 
• ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและพวกพอ้งมากกว่าประโยชน์

สาธารณะ 

 



การขดักนัแห่งผลประโยชน์มีวตัถุประสงค์เพือ่ 
1.  ควบคุมและลดความเสีย่งของอิทธิพล  หรือแรงจูงใจ   

2.  ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ หรือใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  ให้มีความเป็นอิสระ  และเป็นธรรมมาก
ที่สุด 

  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
ซึ่งอาจละเมิดต่อจริยธรรม  และกฎหมายเนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตน ได้เข้า
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจ  หรือกระบวนการตัดสินใจ       ท าให้ผู้พิจารณาต้อง
ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  อันท าให้เกิดความเสียหายแก่
ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กร  ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
สาธารณะ 

 



การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

•  การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย  หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ 
พวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือไม่ก็ตาม 
•  การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
•  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทน
แก่ผู้ให้ในอนาคต 
•  การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกชนหรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่ง
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
องค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 
•  การเจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจ
 ก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ได้ 

 



การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ท าให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐตัดสินใจเอน
เอียงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ 

• เจ้าหน้าที่รับชดุไม้กอล์ฟจากบริษัทเอกชน เพราะได้ช่วยเหลอืให้
บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน 

• เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของ
ผู้บริหารบริษัทให้ได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

• เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือออกเอกสารสทิธิ์โฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ป่า ที่เขา ให้แก่บริษัทของนักการเมือง และได้รับ
พระผงเครือ่งสพุรรณเป็นผลประโยชน์ตอบแทน 

• เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนเข้าท าสัญญากับหน่วยงานและ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นทีวีส ี40 นิ้ว 

 



การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือการหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่เพื่อ
ตนเองและพวกพอ้ง 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนเองหรือบริษัทของ
ครอบครัวได้งานรับเหมาจากหน่วยงานของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
•  เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานของรัฐที่ตนท างานซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 200 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
•  การจัดจ้างบริษัทของภรรยา ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้ซ่อม
บ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐที่ตนท างาน 
•  อธิบดีใช้อ านาจให้หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดซื้อที่ดินของครอบครัวหรือพวก
พ้องในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ 



การท างานหลงัเกษียณ 

• ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รดา้นเวชภณัฑแ์ละสุขภาพออกจาก
ราชการไปท างาน ในบริษทัผลิตหรือขายยา 

• ผูบ้ริหารดา้นโทรคมนาคม ภายหลงัออกจากงานไปท างานเป็นผูบ้ริหาร
บริษทัธุรกิจส่ือสาร 

• เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปลดเกษียณแลว้ ใชอิ้ทธิพลท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นท่ี
ปรึกษาใหบ้ริษทัเอกชนท่ีตนเคยติดต่อ โดยอา้งวา่จะท าใหก้ารติดต่อ
ประสานงานราบร่ืน 

 



การท างานพเิศษ 
• ผูต้รวจสอบบญัชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผูท้  าบญัชี

ใหก้บับริษทัท่ีถูกตรวจสอบ 
• เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีทางราชการรับจา้งเป็นท่ีปรึกษา

โครงการ เพื่อใหบ้ริษทัเอกชนท่ีวา่จา้งมีความน่าเช่ือถือกวา่บริษทัคู่แข่ง 
• ขา้ราชการครู สอนไม่เตม็เวลาราชการ เพื่อตอ้งการใหน้กัเรียนไปเรียน

พิเศษกบัตนนอกเวลาราชการ 

 



การรู้ข้อมูลภายใน 

• เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดท้ราบขอ้มูลโครงการตดัถนนเขา้หมู่บา้น จึงบอกให้
ญาติพี่นอ้งไปซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการดงักล่าว เพื่อขายใหแ้ก่ราชการใน
ราคาสูงข้ึน 

• เจา้หนา้ท่ีกระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการ
วางโครงข่ายโทรคมนาคม แลว้ใหข้อ้มูลกบับริษทัเอกชนท่ีตนรู้จกั 
เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในการประมูล 

 



การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้ง เพือ่ประโยชน์ 
ทางการเมือง 

• การท่ีนกัการเมืองในจงัหวดัขอเพิ่มงบประมาณ เพื่อท าโครงการตดัถนน 
สร้างสะพาน  ลงในจงัหวดั โดยใชช่ื้อหรือนามสกุลของตนเอง 

• การท่ีรัฐมนตรีอนุมติัโครงการลงในพื้นท่ีหรือในบา้นเกิดตนเอง 
• การใชง้บสาธารณะในการหาเสียง 



รูปแบบพฤตกิรรมประโยชน์ทบัซ้อน 

• การหาประโยชน์ให้ตนเอง 

• การรับผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที่ 

• การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพือ่ประโยชน์ส่วนตน 

• การใช้ข้อมูลลบัของทางราชการเพือ่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 

• การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหาของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 



รูปแบบพฤตกิรรมประโยชน์ทบัซ้อน (ต่อ) 

• การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งและเอือ้ประโยชน์ให้บริษัท 

• การให้ของขวญั ของก านัล เพือ่หวังความก้าวหน้า 

• การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานของรัฐ 

• การซ้ือขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งทีเ่ป็นเงินและประโยชน์
รูปแบบอืน่ เพือ่ให้ได้เลือ่นระดับหรือต าแหน่ง หรือความดีความชอบ 
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(4) การท างานพเิศษ 
(outside employment                             
or moonlighting) 

(5) การรู้ข้อมูลภายใน    
(inside information) 

(6) การใช้สมบัติราชการ
เพือ่ประโยชน์ของธุรกจิ

ส่วนตัว  

(7) การท าโครงการ
สาธารณะลงในเขต
เลอืกตั้งเพือ่ประโยชน์

ในทางการเมือง 44 

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



 การรับประโยชน์ต่างๆ  (Accepting Benefits) รับของขวญั/เงนิสนับสนุน/เงนิบริจาคจากลูกค้าของ
หน่วยงาน 

 การท าธุรกจิกบัตวัเอง (Self-Dealing)   หรือเป็น คู่สัญญา 
(Contracts) 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากบัหน่วยงานต้นสังกดั 

 การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
หรือหลงัเกษยีณ (Post –Employment) 

ลาออกจากหน่วยงานเพือ่ไปท างานในหน่วยงานที่
ด าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั 

  การท างานพเิศษ (Outside  Employment or    
Moonlighting) 

ตั้งบริษทัด าเนินธุรกจิที่แข่งขนัหรือรับงานจาก
หน่วยงานต้นสังกดั 

 

 การรู้ข้อมูลภายใน  (Inside Information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ของตนเอง 

  การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพือ่ประโยชน์ ส่วนตวั 
(Using Employer, Property for Private advantage) 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตวั 

 
 

 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพือ่ประโยชน์
ทางการเมือง (Pork-Barrrelling) 

รมต.อนุมัตโิครงการไปลงในพืน้ที่ตนเอง, ใช้งบ
สาธารณะเพือ่หาเสียง 45 



 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม ประโยชน์ทับซ้อน  
และคอร์รัปชัน 

 

การทุจริต 

CORRUPTION 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

CONFLICT OF INTERESTS 

จริยธรรม 

ETHICS 



สภาพปัญหาการขาดจริยธรรม 
  1. ปัญหาเก่ียวกับพื้นฐานการปลูกฝังค่านิยมจาก

ครอบครัวและสังคม 
 2. ปัญหาการขาดการปลูกฝัง ค่านิยม ความรู้ ใน

การศึกษาเรื่องจริยธรรมและมีมาตรฐานการเรียน
การสอนเกี่ยวกับจริยธรรม 

 3. ปัญหาการขาดต้นแบบของบุคลากรที่ด ารงตน
เป็นตัวอย่างด้านจริยธรรม 

 
   



 4. ปัญหาเรื่องความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 5. ปัญหาการทุจริต หรือมีการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรม
วิชาชีพในกรณีอื่น 

 6. ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7. ปัญหาการขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
สื่อมวลชนและประชาชน 

 
   



จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 หลักจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ

ประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชน และมีความส าคัญต่อ
การด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 



    ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ไม่ว่า
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งล้วน
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะค่านิยมทางสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมเป็นหลัก ท าให้ความ
ประพฤติอันเป็นพื้นฐาน (norm)ได้หันเหออกจาก
หลักกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม ซึ่งทั้งสาม
สิ่งนี้คือแนวทางส าคัญของจริยธรรม 

 
 



ธรรมาภิบาล (มรกตใสเสมอจ๊ะ) 
หลกันิตธิรรม 

หลกัคุณธรรม 

หลกัความ

โปรง่ใส 

หลกัความมสี่วน

รว่ม 

หลกัความ

รบัผดิชอบ 

หลกัความ

คุม้คา่ 



 หลักส ำคญั ของ จริยธรรม 
-หลกัอนิทภาษ 

-คุณค่าความด ี5 ประการ 



หลักอินทภาษ 
 เป็นที่มาของหลักจริยธรรมในการด ารงตนให้ปราศจากอคติ

ธรรม 4 ประการ ดังนี้  
 ปราศจากฉันทาคติ หมายถึงการท าให้จิตปราศจากความโลภ 
 ปราศจากโทษาคติ หมายถึงการท าให้จิตปราศจากความโกรธ

พยาบาทจองเวร 
 ปราศจากภยาคติ หมายถึง การกระท าจิตปราศจากความกลัว 

กระท าจิตให้มั่นคง 
 ปราศจากโมหาคติ หมายถึงกระท าจิตให้ปราศจากความโง่

เขลา ความหลง ไม่รู้จักความทุกข์ ความดับ 



 คุณค่าความดี 5 ประการ 
      ความซื่อสัตย์สุจริต 

Honesty and 

integrity 

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
Sufficiency and 

 Moderation 

การมีจิตสาธารณะ 
Greater Good 

การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
Responsibility and  

Accountability 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
Fairness and Justice 



ความซื่อสัตย์สุจริต 
(Honesty and Integrity) 

      การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและ
เจตนาท่ีบริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 

    ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
   * การไม่พูดโกหก        * ไม่ลักขโมย 

   *  ท าตัวเป็นที่น่านับถือ      * ท าตามสัญญา 
   * ตรงไปตรงมา       * กล้าเปิดเผยความจริง 
   * เก็บของแล้วคืน       *  ไม่หยิบของโดยไม่ได้อนุญาต 
   * ซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ         * ยืมของแล้วคืน 
           เช่น ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกงานวิชาการ 

 



การมีจิตสาธารณะ 
(Greater Good) 

        การมีจิตส านึกเพือ่ส่วนร่วม มีความตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหาย ต่อส่วนรวม และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม 

               ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
               *  การร่วมดูแลสังคม ให้บริการสังคม เป็นอาสาสมัคร  
         *  ความรับผิดชอบต่อเรื่องส่วนรวม 
         *  การอาสาและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความเอื้อเฟื้อ 
         *  การมีเมตตากรุณา    
         *  การไม่เห็นแก่ตัว 
              *  รักษาของส่วนรวม รู้จักปิดน้ าปิดไฟ 
               *  ท าความสะอาดห้องเรียน ท างานของส่วนรวมโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม 
               *  ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม ดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
 



ความเป็นธรรมทางสังคม  
(Fairness and Justice) 

         การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และอย่างมีเหตุผล โดย
ไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

              ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
        *   การนึกถึงใจเขาใจเรา *   ไม่รังแกใคร 
        *   ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า *   ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
        *   การรับฟังผู้อื่น  *   ไม่แซงคิว 
        *   การเคารพให้เกียรติผู้อื่น *   รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล 
        *   ค านึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 
        *   การรักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม 
        *   ไม่เอาเปรียบใครและรักษาสิทธิของตนเอง 
        *   ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด 
  
 

  
 
     



การกระท าผิดอย่างรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability) 

                       การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 
เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการ
กระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผดิ 

       
       ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
 

 *  ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด   * มีระเบียบวินัย 
 *  เคารพกติกา    * รับผิดชอบในสิ่งที่ท า 
 *  กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ   * รู้จักส านึกผิดและขอโทษ 
 *  ยินดีแก้ไขในสิ่งผิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง      
 *  การส่งงานตรงเวลา 

*   รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 



การเป็นอยู่อย่างพอเพยีง  
(Sufficiency and Moderation) 

           การด าเนินชีวติโดยยดึหลกัความพอประมาณ ซ่ือตรง 
ไม่ละโมบ โลภมาก รู้จักยบัยั้งช่ังใจ และต้องไม่เอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนทั้งตวัเองและผู้อืน่ 



  

ลกัษณะพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบั Core Values 
     * การรู้จักความเพยีงพอ ความพอดี 

 * มีความอดทนอดกลั้น รู้จักยบัยั้งช่ังใจควบคุมความอยากได้ใคร่มี 

 * รู้จักบังคบัตัวเองให้มีความพอประมาณ 

 * ไม่กลวัความยากล าบาก เพยีรพยายาม 

 * ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 

 * มีสติและเหตุผล 

 * ไม่ฟุ่มเฟือย 

 *ใช้ของอย่างประหยดัและรู้คุณค่า   

 

     



 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม    

( Conflicts of Interest) 
ความหมาย 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นต าแหน่งไม่เกิน ๒ ปี / คู่สมรส 
-  คู่สัญญา / มีส่วนได้เสีย ในสัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือก ากับ 
-  หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น ในหจก. บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือก ากับ 
-  รับสัมปทาน / คงไว้ซึ่งสัมปทาน ในหจก.บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
-  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ / ที่ปรึกษา / ตัวแทน / พนง./ลจ. ในธุรกิจเอกชนซึ่ง

ก ากับฯ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 4 ต าแหน่ง(นายกฯ/รมต./ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหาร

ท้องถิ่น) 



 มาตรา ๑๐๓   

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พ้นไม่เกิน 2 ปี รับทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อื่นใด 

 เว้นแต่ โดยธรรมจรรยา   จากญาติ  

      จากบุคคลอื่น  

      ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 



  

ประโยชน์อื่นใด 
- การลดราคา 

- การรับความบันเทิง 

- การรับบริการ 

- การรับการฝึกอบรม 

- สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



 โดยธรรมจรรยา 
- โดยปกต ิ

- ตามธรรมเนียม /  ประเพณี  / วัฒนธรรม 

- ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 



 ฝุาฝืนมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓   
 ๑. โทษ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับ ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท  
     ทั้งจ าทั้งปรับ 
 ๒. ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท า       

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-11 

• ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-2 (2504-2514)        
มุ่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน คือ ถนน ไฟฟ้า และน ้า 

 
• ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3-4 (2515-2524)        

เพ่ิมการพฒันาด้านสงัคม 
 
• ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 (2525-2539)         

มุ่งเน้นการพฒันาชนบท 
 
• ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6-7 (2530-2539)        

มุ่งพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 



• ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544)  
มุ่งเน้นการพฒันาโดยใช้คนเปน็ศูนย์กลาง 

 
• ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549)  มุ่ง

พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
 
• ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 10 (2550-2554)  

เปลี่ยนตวัชี้วัดเปน็การพฒันาคนเพือ่ใหม้ีความสุข 
 โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
• ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559)  
 ตัวชี้วัด ดัชนีความสงบสขุ  
    ดัชนีความอบอุ่นในครอบครัว 
 มุ่งพัฒนาภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 



• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 - ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

   - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ 

     การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                   

     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   



• วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และ

ได้มาตรฐานสากล 

  - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
และให้บริการ   แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  - เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

  - เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้
สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
แก่ประชาชน 



• แนวทางการพัฒนา 
– ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร

ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า 

– ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลัง ภาครัฐ 

• ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 

– เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

– เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



• ป้องกันและปรามปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

– ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

– ป้องกันการทุจริต 

– ปราบปรามการทุจริต 



• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
– ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 

– ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 



• แผนงานและโครงการส าคัญ 
– การสร า้งกลไก “ยับยั้ง” และ “สร ้างความตระหนกัร ู้” เพ ื่อ

ป ้องก ันการทจุร ติ 
๑. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการ

ทุจริต เพื่อลดความเส่ียงจากการทุจริตให้มากที่สุด การจัดให้มีระบบ
ควบคุมการจัดซื้อ  จัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒. เผยแพร่/ให้ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 

๓. พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยการ
สร้างเครือข่ายและอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมของส่วน
ราชการและเอกชน เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/ภาคี
เครือข่ายท าหน้าที่ป้องกันเฝ้าระวัง (Watch Dogs) 
 



  - การสร ้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร ้างความ
ตระหน ักร ู้” เพ ื่อป ้องก ันการทุจร ิต (ต่อ) 
  ๔. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรูท้ี่เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ 

  ๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อปลุก-ปลูก
จิตส านึกประชาชน/สร้างความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบ
ของการทุจริต และการพัฒนาเครอืข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ Social Media รณรงค์ในรูปแบบที่  
เข้าใจง่าย โดนใจ 



ยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 



“ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

(Zero Tolerance & Clean Thailand) 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์



สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 
ให้มีมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 



ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค ์



สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และ

ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย(Corruption Perceptions Index: CPI) 
    มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์หลัก 



ยุทธศาสตร ์

6.ยกระดับคะแนนดัชน ี
การรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions 
Index : CPI) 

ของประเทศไทย 
 

1.สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต 

     3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

4.พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามทุจริต 



หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



เศรษฐกจิพอเพยีง 

• เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูก
พูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิ
วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 



ความเป็นมา 
• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติได้เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืน ๆ มาร่วมกันประมวลและ
กลั่นกรองพระราชด ารัสเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และได้จัดท าเป็นบทความเรื่อง 
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้น าความกราบบังคลทูลพระ
กรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 
2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าบทความที่ทรง
แก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 

 



คุณค่า-การยอมรับ-การเชิดชู 

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจาก
สหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย
และนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนัก
เศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 



คุณค่า-การยอมรับ-การเชิดชู 
• ศจ. ดร. วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนส าคัญของเยอรมนี 

สนใจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก และมองว่า
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับทุกชาติในเวลานี้ ทั้งมีแนวคิดผลักดัน
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในเยอรมนี 

• ศจ. ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 1998 มองว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่ง
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่ง
ไม่ได้หมายถึงความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้
ความส าคัญกับเรือ่งของรายได้และความร่ ารวย แต่ให้มองที่คุณค่าของ
ชีวิตมนุษย์ 

 



คุณค่า-การยอมรับ-การเชิดชู 

• นายจิกมี ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน ให้
ทรรศนะว่า หากประเทศไทยก าหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นวาระระดับชาติ และด าเนินตามแนวทางนี้อย่าง
จริงจัง "ผมว่าประเทศไทยสามารถสร้างโลกใบใหม่จาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และ
สุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลักการและ
แนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากท าได้ส าเร็จ ไทยก็คือผู้น า" 



คุณค่า-การยอมรับ-การเชิดชู 
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจาก
องค์การสหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความส าเร็จสูงสุดดา้นการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้มี
ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถ
เริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่
เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด 

 



 

น้อมน าหลักพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

              “ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก
รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่
ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสีย
ด้วยซ้ าไป ” 



แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 



ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

•  ทางสายกลาง 

 

•เงื่อนไขความรู ้
•( รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ) 
 

•เงื่อนไขคณุธรรม 
•(ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ) 
 

•พอประมา
ณ 

•มเีหตุผล •มภูีมคุ้ิมกนั 
•ในตัวทีด่ ี

น าสู่ 

•เศรษฐกิจ  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม 
•สมดุล  /  พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 



พอประมาณ 

   โดยยึดหลักทางสายกลาง ได้แก่ 

          1. การพอเพียงในการกระท า 

          2. การพอเพียงในค าพูด 

          3. การพอเพียงในความคิด 
 



•1. พอเพียงในการกระท า  คือ  การท าความดี 

•พระสังฆราช “ความดีคืออาภรณ์/อิสริยาภรณ์ 
•                            ของคน” 

•ความดี  ขั้นตรี  คือ  ท าแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่น 
•           ขั้นโท  คือ  ท าแล้วเกื้อกูลให้คนอื่นท าด ี
•                           ตามด้วย 
•            ขั้นเอก คือ  ท าแล้วขัดเกลาความชั่ว 
•                            ตัวเองให้หลุดไป 



• ตัวชี้วัด 

• ถ้าท าความดีขจัดโลภ   โกรธ   หลง 
• ขจัดความโลภ คือ การให้ทาน 
• ขจัดความโกรธ คือ ความเมตตา 
• ขจัดความหลง คือ ปัญญา 



•2. พอเพียงในค าพูด   หมายถึง  สัมมาวาจา/ 
     ปิยวาจา คือ   

     
•     1. ค าพูดจริง คือ กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง 
•     2. ค าพูดต้องเป็นประโยชน์ 
•     3. ค าพูดต้องอ่อนหวาน ไม่หยาบคาย กระด้าง 
•     4. ไม่พูดไม่ส่อเสียด ยุแยง 
 



•3. พอเพียงในความคิด (Rational) ใช้หลักเหตุผล 

•      
•     1. สต ิ คือ ระลึกได้ว่าท าดี 
•     2. สัมปชัญญะ คือ รู้ตัว 
•      



มีเหตุผล 

-   รอบคอบ ใช้สติปัญญา แยกแยะ ไตร่ตรอง 

     ค านึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่าแท้กับคุ้มคา่เทียม 

     ก่อนตัดสินใจ 

-   คุ้มค่าแท้ใช้ปัญญาตัดสินใจ 

-   คุ้มค่าเทียมใช้ความอยาก/ตัณหา ตัดสินใจ 

       



มีภูมิคุ้มกัน 

-   เตรียมพร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงโดยค านึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ในอนาคต 

       



ภายใต้เงื่อนไข 

ความรู ้    คือ   รอบรู้ในวิชาการ รู้ด้านลึก รู้ด้านกว้าง 

                 รอบคอบในการน าความรู้ไปบูรณาการ 

              ระมัดระวังในการน าไปปฏิบัติ 
 

คุณธรรม คือ   ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

       สติปัญญา แบ่งปันต้องกล้าท า 

     ในสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นตัวอย่าง 



สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 

•เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 



โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity Transparency Assessment : ITA) 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

Integrity & Transparency 
Assessment 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

คุณธรรมการให้บริการของ
หน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Corruption Perceived) 

วัฒนธรรมองค์กร 
 (Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Assignment) 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

IIT 

  IIT และ EBIT 

IIT 

IIT 

IIT 

หมายเหตุ : 
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment 
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

ความโปร ง่ใส  (Transparency) 

การด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

การให้และเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วม 

การเข้าถึงข้อมูลตามภารกจิหลกั     
ของหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

การตอบสนองข้อร้องเรียน 

การแจ้งผลร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน 

 EBIT 

EIT 

EBIT 

EIT และ EBIT EIT และ EBIT 

EIT  

EIT  

ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่  โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

ความรับผิดชอบ 
ตามการปฏิบัติหน้าที่ 

EIT  

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบ
ตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม     ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

ความพร อ้มร บัผดิ  
(Accountability) 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Corruption Perceived) 

EIT  

ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานใน
ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเม่ือได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้น้อยหรือไม่
มีเลย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็น
ธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานดี ดัชนีน้ีจะวัดระดับการรับรู้จาก 2 แง่มุม ได้แก่ การ
รับรู้ข้อมูลการทุจริต (Corruption Perceived) และประสบการณ์ตรง ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Experience)  

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  

คุณธรรมการให ้บร ิการของ
หน ่วยงาน  

(Integrity in Service Delivery) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

IIT  และ EBIT IIT  

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีนี้เป็นการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงาน และจากการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจาก
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 



      กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

การบริหารงานบุคคล 
 (Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

IIT  

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเป็นธรรม    ในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในหน่วยงาน  

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
(Fairness in Work Assignment) 

IIT  IIT  

คณุธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
(Work Integrity) 



จบค าบรรยาย 
ขอบคุณครับ 


