
  

ศิริรตัน ์ วสุวตั 

ผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังาน ป.ป.ช. 

 

คณุธรรม จริยธรรม และประโยชนท์บัซอ้น 

โดย 



สถานการณ์ “คอร์รัปชัน” ของประเทศไทย 
 สังคมศักดนิา              

ระบบอุปถัมภ์                
 

ธุรกจิการเมือง  

ทุจริตเชิงนโยบาย 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 



“ ทุจริต” ปัญหาของสังคมโลก 
  

- องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ
( Transnational Organized Crime ) 

 

- อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(  United Nations Convention   Against Corruption ) 



ที่มา : www.Transparency.org 

(คิดจากรอบ 20 ปี) 
ปี 2538  ได้คะแนนต ่าสุด 28 คะแนน 
ปี 2557 และ 2558 ได้คะแนนสูงสุด 38 คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  35.7 คะแนน 

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย 

หมายเหตุ : คะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 
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คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (CPI) ปี 2538-2558 



 ดัชนีชีว้ัดสภาพการณ์ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015) 
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 สถานการณ์การทุจริตในภาพรวมทั่วโลก (เฉพาะกลุ่มอาเซียน) 

Country 
Rank (175) Rank (168) Score (Years) 

2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Singapore 7 8 87 86 84 85 
Malaysia 50 54 49 50 52 50 

Philippines 85 95 34 36 38 35 

Thailand 85 76 37 35 38 38 
Indonesia 107 88 32 32 34 36 
Vietnam 119 112 31 31 31 31 

Laos 145 139 21 26 25 25 
Cambodia 156 150 22 20 21 21 
Myanmar 156 147 15 21 21 22 

Brunei - - - - - - 



 ดัชนีชีว้ัดสภาพการณ์ปัญหาทจุริตปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015) 
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 สถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของกลุ่มอาเซียน 

Asean Rank 

No. Country (2014) 
Score 
(2014) 

No. 
Country 
(2015) 

Score (2015) 

1 Singapore 84 1 Singapore 85 
2 Malaysia 52 2 Malaysia 50 

3 
Thailand 38 3 Thailand 38 
Philippines 38 4 Indonesia 36 

5 Indonesia 34 5 Philippines 35 
6 Vietnam 31 6 Vietnam 31 
7 Laos 25 7 Laos 25 
8 Myanmar 21 8 Myanmar 22 
9 Cambodia 21 9 Cambodia 21 
10 Brunei - 10 Brunei - 



การทจุรติเชงินโยบาย 

ความไม่โปรง่ใส 

ในกระบวนการงบประมาณ 

 ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  สะท้อนถงึอะไร ? 

สะท้อนถึงภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทย(ภาครัฐ) 
ที่บุคคลภายนอกมอง  

สังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรง 
ของปัญหาคอร์รัปชัน 

7 

ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  
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ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 



จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 หลักจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ
ประพฤตปิฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
การยอมรับจากสาธารณชน และมี
ความส าคัญต่อการด ารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งรัฐ 

 
 



    ความเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ไม่ว่า
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งล้วน
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะค่านิยมทางสังคมที่มุ่งเน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเป็นหลัก ท าให้ความ
ประพฤตอิันเป็นพืน้ฐาน (norm)ได้หนัเหออก
จากหลักกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม ซึ่ง
ทัง้สามสิ่งนีค้ือแนวทางส าคัญของจริยธรรม 

 
 



สภาพปัญหาการขาดจริยธรรม 
  1. ปัญหาเก่ียวกับพืน้ฐานการปลูกฝังค่านิยมจาก

ครอบครัวและสังคม 
 2. ปัญหาการขาดการปลูกฝัง ค่านิยม ความรู้ ใน

การศึกษาเร่ืองจริยธรรมและมีมาตรฐานการเรียน
การสอนเก่ียวกับจริยธรรม 

 3. ปัญหาการขาดต้นแบบของบุคลากรที่ด ารงตน
เป็นตัวอย่างด้านจริยธรรม 

 
   



 4. ปัญหาเร่ืองความจ าเป็นทางเศรษฐกจิและสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป 

 5. ปัญหาการทุจริต หรือมีการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรม
วิชาชีพในกรณีอ่ืน 

 6. ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7. ปัญหาการขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบส่ือมวลชนและประชาชน 

 
   



 หลักส ำคัญ ของ จริยธรรม 
-หลักอนิทภาษ 

- คุณค่าความดี 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 

การเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 
Sufficiency and 

 Moderation 

การมีจติสาธารณะ 

Greater Good 

การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
Responsibility and  

Accountability 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
Fairness and Justice 



ความซื่อสัตย์สุจริต 
(Honesty and Integrity) 

      การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและ
เจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 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) 

         การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน และอย่างมีเหตุผล 
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

              ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
        *   การนึกถึงใจเขาใจเรา *   ไม่รังแกใคร 
        *   ปกป้องผู้ท่ีอ่อนแอกว่า *   ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
        *   การรับฟังผู้อื่น  *   ไม่แซงคิว 
        *   การเคารพให้เกียรติผูอ้ื่น *   รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่างมีเหตุผล 
        *   ค านึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องไม่ว่าจะมีอะไรเกดิขึน้กต็าม 
        *   การรักษากฎเกณฑก์ตกิาของส่วนรวม 
        *   ไม่เอาเปรียบใครและรักษาสิทธขิองตนเอง 
        *   ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางทีผ่ิด 
  
 

  
 
     



การกระท าผิดอย่างรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability) 

                การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ดีที่สุด 
เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ   หากมีการ
กระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผดิ 

             ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values 
 

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

* รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  
  
 
 
 
 
 
     



 เคนเนท เคอนาแฮน                                               
(Kenneth  Kernaghan) 

     “สถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมี ผลประโยชน์
ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์
ส่วนตัว” 

20 
ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



   “การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
ข้าราชการได้เปิดโอกาสให้เงิน หรือผลประโยชน์
ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ” 

          (Sandra  William) 

21 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์



22 
ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



       ไมเคิล  แม็คโดนัลด์ (Michael  McDonald) 
   แบ่งองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน ออกเป็น 3 ประการ 
 (1) เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ  
 ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวพันกับเงินและ ทรัพย์สิน
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ท าให้ผู้รับพึงพอใจ 
 (2) เป็นเรื่องของการใช้อ านาจหน้าที่และดุลพินิจในการตัดสินใจ 
  ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
 (3) เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ ข อ ง ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ พนักงานของรัฐ โดยขาด
หลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพของตน 

23 
ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 



 
ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  

• สถานการณ์ที่ เจ้าน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประโยชน์        
สาธารณะ มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกซ้อน 

• โดยการใช้ต าแหน่งหน้าที่/อิทธิพลทางการเมือง 
• กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจ 
• ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์

สาธารณะ 
 



การขดักนัแห่งผลประโยชน์มีวตัถุประสงค์เพือ่ 
1.  ควบคุมและลดความเสีย่งของอิทธิพล  หรือแรงจูงใจ   

2.  ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ หรือใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  ให้มีความเป็นอิสระ  และเป็นธรรมมาก
ที่สุด 

  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจ
ละเมิดต่อจริยธรรม  และกฎหมายเนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตน ได้เข้าแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจ  หรือกระบวนการตัดสินใจ       ท าให้ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  อันท าให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือ
องค์กร  ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ 

 



การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

•  การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย  หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ 
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 าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจเอนเอียงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให ้

• เจ้าหน้าที่รับชดุไม้กอล์ฟจากบริษัทเอกชน เพราะได้ช่วยเหลอืให้
บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน 

• เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของ
ผู้บริหารบริษัทให้ได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

• เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิโ์ฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ป่า ที่เขา ให้แก่บริษัทของนักการเมือง และได้รับ
พระผงเครือ่งสุพรรณเป็นผลประโยชน์ตอบแทน 

• เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนเข้าท าสัญญากับหน่วยงานและ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นทีวีส ี40 นิ้ว 

 



การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือการหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่
เพื่อตนเองและพวกพ้อง 

• 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
ทางการเมอืง 

• 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) การใช้สมบัตริาชการ
เพือ่ประโยชน์ของธุรกจิ

ส่วนตวั  

(7) การท าโครงการ
สาธารณะลงในเขต
เลอืกตั้งเพือ่ประโยชน์

ในทางการเมือง 36 
ศ.ดร.ธีรภทัร์  เสรี
รังสรรค์ 



 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 37 



 ความสมัพนัธร์ะหวา่งจริยธรรม ประโยชน์ทบัซอ้น  

และคอรร์ัปชนั 

 

การทุจริต 

CORRUPTION 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

CONFLICT OF INTERESTS 

จริยธรรม 

ETHICS 



•มาตรการ/ แนวทาง 
• 3.1 ประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับ
นานาชาติ 

• 3.2 ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ  

• 3.3 สร้างความร่วมมือ
โดยการเข้า
ร่วมปฎิญญาและการ
ท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ  

•มาตรการ/ แนวทาง 
* 4.1 ส่งเสริมและ 
     สนับสนุนการศึกษาวิจัย 
     เพ่ือพัฒนามาตรการและ 
    เครื่องมือในการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจริต 
*  4.2 สร้างเสริมระบบ 
   แจ้งเบาะแสและการ 
   คุ้มครองพยาน การ 
   เสริมสร้างศักยภาพ 
   และการมีส่วนร่วมใน 
   การแก้ไขปัญหาทุจริต 
   ให้กับภาคีเครือข่าย 
   ภาคประชาสังคมและ 
   ประชาชนเพื่อให้เกิด 
   ความเชื่อมั่น 
*  4.3 สร้างเสริมระบบ  
    รับเรื่องร้องเรียน  
    ให้กับองค์กรตาม 
    รัฐธรรมนูญที่ต่อต้าน  
    การทุจริต 

•ยุทธศาสตร์ 1 
•ปลูกและปลุกจิตส านกึ
การต่อต้านการทุจริต 

เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ  

•ยุทธศาสตร์ 2 
•บูรณาการท างานของ

หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริต และพัฒนาเครือข่ายใน

ประเทศ 

•ยทุธศาสตร ์3 
•พฒันาความร่วมมือ    

กบัองคก์รต่อต้าน      
การทจุริต และเครือข่าย              

ระหว่างประเทศ 

•ยทุธศาสตร ์4 
•พฒันาระบบบริหาร
และเคร่ืองมือในการ

ป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต  

•ยุทธศาสตร์ 5 
•เสริมสร้าง             

องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากร 
•ทุกภาคส่วน  

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 5.1 สร้างองค์

ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา 

• 5.2 พัฒนาระบบ
การจัดการองค์
ความรู ้

• 5.3 สร้างบุคลากร
เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาส าหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 1.1 ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• 1.2 ส่งเสริมการใช้
และก าหนด
บทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

• 1.3 การใช้
การศึกษาและ
ศาสนาเป็นเครื่องมือ
การปลูก-ปลุก-
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด 

• 1.4 ดูแลคุณภาพ
ชีวิตและรายได้ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และข้าราชการ  

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 2.1 ประสานการท างาน

และการบริหารระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

• 2.2 สร้างความเข้มแข็ง
การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและ
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต 

• 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง 

• 2.4 ปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคับใช้
กฎหมายรวมถึงการ
พัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ข้อบังคับใน
แต่ละหน่วยงานหลักใน
การต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องกัน 



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) 

ควำมโปร่งใส  (Transparency) 

การด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

EIT และ EBIT 

EIT และ EBIT 

การให้และเปิดเผยข้อมูล 
การจดัซือ้จดัจ้าง 

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏบิัต ิ

การมีส่วนร่วม 

การเข้าถงึข้อมูลตามภารกจิหลัก     
ของหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏบัิตริาชการ 

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 
ตามการปฏบิตัหิน้าที่ 

EIT  

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

ควำมพร้อมรับผดิ 
(Accountability) 



     กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ต่อ) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Corruption Perceived) 

EIT  

ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขัน้ตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบตัิเมื่อได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษ
หรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี ้
น้อยหรือไมม่ีเลย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบตัิงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขัน้ตอนการให้บริการด้วย
ความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้คณุธรรมการให้บริการของหน่วยงานดี ดชันีนีจ้ะวดัระดบัการรับรู้จาก 2 แง่มมุ 
ได้แก่ การรับรู้ข้อมลูการทจุริต (Corruption Perceived) และประสบการณ์ตรง ของผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้สว่นเสีย (Experience)  

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

EIT  

คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
(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  

คณุธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 



จบค ำบรรยำย 
ขอบคณุค่ะ 


