
รายงานสรุปผลการจัดโครงการจิตพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลสันทราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการ           
จิตพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในโรงพยาบาลสันทรายเกี่ยวกับเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานให้เกิด ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
  3. เพื่อสง่เสรมิให้มรีะบบกล่อมเกลาทางสงัคมในการต่อต้านการทจุริต ฝงั Chip วิธี
คิดแยกแยะด้วยโมเดล STRONG 
  4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสจุริตและค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในโรงพยาบาลสันทราย
ให้เกิดความยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียดดงันี้.- 

1. โครงการจัด ข้ึน จ านวน 2 รุ่น  ในวันที่  7 กุมภาพัน ธ์ 2563 รุ่นที่  1 เวลา                   
08.00 น.-12.00 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ช้ัน 8 
อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย 

2.  บุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  359  คน   
3. ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 1.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย บรรยายให้ความรูเ้รือ่ง จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
(STRONG) บรรยายโดยใช้แนวทาง (Anti-Corruption Education) “STRONG-จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดท าข้ึนโดยประยุกตจ์ากเนื้อหาหลกัสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของ ส านักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
 -การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมความไม่ทนและความอาย
ต่อการทจุริต 
 -การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
 
 -การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
 
 
 
 



พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้ าหนักไปที่การแก้ไขปัญหา
ความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น  “บุคคล
สาธารณะ”หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง  (Digital 
Thinking) หรือ  Binary Thinking ภายใต้ แนวคิด  “จิตพอ เพี ย งต้ านทุ จ ริต” โดยใช้ โม เดล 
“STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริตฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล  STRONG               
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแนวทางปฏิบัติประจ า เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่าน้ัน
ควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ  เป็นการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท า
การทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและกระบวนการของหน่วยงานที่มี
การก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  นอกจากนี้การมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญ
และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
เช่นกัน 

สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้ 
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG 

S (Sufficiency) ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Realise) ความตื่นรู้ 
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า 
N (Knowledge) ความรู้ 
G (Generosity) ความเอ้ืออาทร 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมี 

เหตุผลความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการท า
โมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย 

S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล 
สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต    

เฝ้าระวังจะสอดคล้องกับ 
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ 

ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีข้ึน 
 



N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในทางของทจุริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดจิิทัล และไม่
สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง  
แต่สาเหตุของการเกิดการทจุริตมาจากระบบอปุถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความ
เอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
☺ มือก าแน่นแนบไว้ท่ีหน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู ้

กับการทุจริตความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
☺ มือขวาท่ีก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency)  

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้
ตรวจสอบได ้

☺ ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจต่ืนรู้ (R: realise) ต่อปัญหา 
การทุจริตมุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน
ของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร 
(G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย                
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การ
ยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์              
ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ  เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคม             
มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมน าการ
พัฒนา” คือ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ท าดี                 
มีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินชีวิต 
            “คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดข้ึนในจิตใจของคน และแสดง
ออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดบับุคคลแบ่งได้
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี ้
            (๑) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยผลักดัน ท าให้คนเกิดความเพยีรพยายามท าในสิ่งที่มุ่ง
หมายไว้ให้ส าเรจ็ ประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน 
           (๒) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดันใหเ้กิดคุณธรรม ประกอบด้วย 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รบัผิดชอบ 
            (๓) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้คนท าในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ 
พอเพียง 
            (๔) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยสนบัสนุน ให้คนเข้าไปมสี่วนร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ โดย
มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ 



          นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมหีลกัการส าคัญ ๒ ข้อ 
ได้แก่ 
            (๑) ข้อห้าม คือ ห้ามท าใหผู้้อื่นและส่วนรวมมีความทกุข์ 
            (๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ท าใหผู้้อื่นและส่วนรวมมีความสุข 

 

 ท าไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
          คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกคุณธรรมเป้าหมายที่จะรณรงค์
ส่งเสริมให้เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน ดังนี้ 
          “พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะน าไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มี
ความหมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่
เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาค าพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน 
อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 
          “วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการ
อยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่ง
ควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่ง
เวลาเป็น เปิดใจรับทุกค าแนะน า หรือค าติชม และน าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข 
          “สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่
ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้
ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและ
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 
          “จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสงัคมและอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจ ต่อสงัคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก 
ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท า
ความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสงัคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกที่จะ
น าไปสู่การทุจริต 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ



ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตน  
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหาย
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง Conflict  สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน 
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอย
กันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์   

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนทีบุ่คคลได้รับโดยเห็นว่ามี
คุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็น
สิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย   

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่
ให้ ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม  

พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน   

เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสังคมไทย ได้แก่   

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้
อ านาจ หน้าที่ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  

 ๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้ว
รับของก านัลจากร้านค้า 
            ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดสง่ผล
ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
            ๓. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว 
            ๔. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวก
พ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ัน 
            6. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงาน
ที่ตนเองท างานอยู่ 



            7. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิมโดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก
พ้อง 
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
“ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารง

ต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารง
ต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การ
กระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึน
แล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น 

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนใน
การตัดสินใจงดแสดงความคิดเห็นละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง  (Recusal) เช่นใน
กรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบ
คัดเลือกด้วยน้ันซึ่งในสถานการณ์เช่นน้ีสมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อ
เป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง 

มาตรการของรฐัในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
๒. การเปิดเผยข้อมลูทรพัย์สิน หนืส้ิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
๓. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)  
 
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกิน

ความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมเีรื่องของการเงินและ

การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระท าอื่นใดที่
มีผลกระทบตอ่ส่วนรวม 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท างานในต าแหนง่ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจหลังพ้นต าแหน่ง
ราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหนง่ทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบ
ไปใช้ประโยชน์หลังออกจากต าแหนง่แล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการในฐานะทีเ่คยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสรมิความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบรหิารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
กรอบการท างาน มี 6 ข้ันตอน 
1. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 



2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยทุธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผูบ้รหิารระดับต่างๆ รวมถงึเผยแพร่นโยบายการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใหท้ั่วถึงในองค์กร 
4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สื่อสารใหผู้้มสี่วนได้เสีย ผูร้ับบรกิาร ผูส้นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ 

มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบรหิารเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 
2. พัฒนากลยทุธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สื่อสารกบัผู้มสี่วนได้เสีย 
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 

Conflict of interests (col) หมายถึงสถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง
การกระท าน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย 
จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้
โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเปน็หลกั ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบ
นี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ตอ้งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรอืการใช้ดลุยพินิจ 
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเห็นบ่อย 
 การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 
 การรบัผลประโยชนจ์ากการรบัเลื่อนต าแหน่ง 
 การใช้ทรัพยส์ินของราชการเพื่อนประโยชน์ส่วนตน 
 การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองและพวกพ้อง 
 การรบังานนอกแล้วสง่ผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 การท างานหลงัจากออกจากต าแหนง่และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
 การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
 การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไมเ่ป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การซื้อขายต าแหนง่ การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพือ่ให้ได้มา
ซึ้งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพเิศษ 



 เมื่อ...พบเห็นและประสบกับปัญหา...จะท าอยา่งไร 
 เกิดข้ึนกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก

ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ ควรหลีกลี่ยง เช่น หากท่านเป็นกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็ควรถอนตัว จากการเป็นกรรมการหรืองดออกเสียง 
เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลท าให้การพิจารณาเบี่ยงเบน แต่หากเป็นเพียงคนรู้จักธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจของท่าน
และเพื่อความโปร่งใส 

 เกิดข้ึนกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายถึงผลหรือโทษของ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน าวิธีการเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวอย่างโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

- การรบัเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการข้ึนเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง 

- การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวกพอ้ง 
- การน าข้อมลูลบั/ข้อมลูภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
- หัวหน่วยงานซึง่ครอบครัวประกอบธุรกจิรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มี

ความสัมพันธ์ฉันญาติข้ึนเป็นผู้อ านวยการกองพัสด ุ
- การช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
- การรบัผลประโยชน์หรอืการเรียกร้องสิง่ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- การรบังานนอกหรือการท าธุรกิจทีเ่บียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การท างานหลังเกษียณให้กบัหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การน ารถราชการไปใช้ในกจิธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
- การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
 

2. กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจา้ง 
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซือ้จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ

พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมลู 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ในการประมลู

หรือจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมลู เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
ก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

- การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กบัญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรบัประโยชนจ์ากระบบการเลอืกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรอืญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

โดยผู้มหีน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนด และไปเรียกรบัประโยชน์จากบัตรคิว
ที่ล็อกไว้เกินเหล่าน้ันจากผูร้ับบรจิาคที่ต้องการลัดคิว 



ความหมายของค าว่า ทุจริต/ทุจริตต่อหน้าท่ี   
โดยทุจริต” หมายความว่า ”เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือ
ผู้อื่น” ... “ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหน้าท่ี 
ระบบฐาน สิบ (Analog) 
 ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 
10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เป็นระบบ คิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาต้ังแต่จ าความ
กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอก ปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อ
ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทน
ความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง (Continuous) 
 ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับ การท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการ
ท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด 
 จากที่กล่าวมา... เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และระบบคิด “ฐานสอง Digital” 
จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลอืกได้ หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทยีบ 
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องคิดเยอะ อาจจะน าประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมออกจาก
กันไม่ได้ 
 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 
2 ทางเท่าน้ัน คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ 
กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึง
เหมาะกับการน ามา เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง  สามารถแยกเรื่อง
ต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน ได้อย่างเด็ดขาด และไม  ่กระท าการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ 
สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น มีความสัมพันธ์ 2 สถานะ 
สถานนะหนึง่ คือ เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคล                  

ที่ท างานใหก้ับรัฐ หรอืตัวแทนของรฐั 
  อีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่เป็นเอกชนคนหนึ่ง 
การสร้างคนดี สงัคมดี เพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมน าการ
พัฒนา” คือ ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทกุสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง สง่เสรมิให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ท าดี มี
คุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินชีวิต 



          “คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดข้ึนในจิตใจของคน และแสดงออกเป็นการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อใหเ้กิดประโยชนส์ุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบง่ได้เป็น ๔ กลุ่ม 
ดังนี ้
          (๑) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยผลักดัน ท าให้คนเกิดความเพียรพยายามท าในสิ่งทีมุ่่งหมายไว้ให้
ส าเร็จ ประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน 
          (๒) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดนัให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง รับผิดชอบ 
          (๓) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้คนท าในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ พอเพียง 
          (๔) คุณธรรมทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้าไปมสีว่นร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมุง่หวัง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ 
          นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมหีลกัการส าคัญ ๒ ข้อ 
ได้แก่ 
          (๑) ข้อห้าม คือ ห้ามท าใหผู้้อื่นและส่วนรวมมีความทุกข์ 
          (๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ท าให้ผูอ้ื่นและส่วนรวมมีความสุข 

 

 ท าไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
          คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกคุณธรรมเป้าหมายที่จะรณรงค์
ส่งเสริมให้เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน ดังนี้ 
          “พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะน าไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มี
ความหมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่
เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาค าพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน 
อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 
          “วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการ
อยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่ง
ควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่ง
เวลาเป็น เปิดใจรับทุกค าแนะน า หรือค าติชม และน าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข 
          “สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่
ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้
ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและ
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 
          “จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสงัคมและอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจ ต่อสงัคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก 
ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท า
ความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสงัคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 



 หลังเสร็จสิ้นการบรรยายให้ความรู้ จึงให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  และคิดแยกแยะว่ามีงานใดของตนบ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ยกตวัอย่างที่ตนเองเข้าใจ และให้ผู้เข้ารว่มกจิกรรมรบัฟังและเสนอความเห็นต่อยอดเพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

2. บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย มีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดัน 
วัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลฯอย่างจริงจัง 
  3. บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย มีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร และมีความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญโครงการจิตอาสาพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) ทั้งนี้ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ด้วย 





























การเสริมสร้างและป้องกนัการกระท าผิดวินัย   



พระบรมราโชวาท 
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาล

ที ่9
งานราชการ  คอื  งานของแผ่นดนิ  ขา้ราชการจงึต้องตระหนัก
อยู่ตลอดเวลา ถึงหน้าทีต่ ัง้ ใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดย เต็ม
ก าลงัสตปัิญญา ความสามารถ ดว้ยความสุจรติเทีย่งตรง และดว้ย
ความมสีติยัง้คิด รู้ว่าสิง่ใดถูก สิง่ใดผดิ  สิง่ใดควรท า ควรงดเว้น  
เพือ่ใหง้านทีท่ าเกดิผลประโยชน์



ก าหนดหน้าท่ีผูบ้งัคบับญัชา 
(นพ.สสจ,ผอ.รพศ.ผอ.รพท. /ผอ.รพช. และ สสอ.)

เสรมิสรา้งและพฒันา ............ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้วีนิยั
ป้องกนัมใิหก้ระท าผดิ ..........ไมใ่หก้ระท าผดิวนิยั              
ควบคุม  ดแูล        .................ใหอ้ยูใ่นวนิยั
ด าเนินการทางวินัย  ................ลงโทษเมือ่กระท าผดิวนิยั 

หน้าทีข่อง “ผูบ้งัคบับญัชา”
หนังสือท่ี นร 1011/ว 44 ลว.30 กนัยายน 2553



ท่ีมาของการด าเนินการทางวินัย 
การด าเนินการทางวินัย  มีท่ีมาหลาย ช่องทาง 

-บตัรสนเท่ห ์ .... (พบมาก)
-หนังสือร้องเรีย น ถงึหน่วยงานตน้สงักดั
-สตง / ปปท/ ปปช
-ศนูย ด์ ารงธรรมจงัหวดั
-ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน/ สป/ ส านักตรวจราชการฯ
-สือ่หนังสอืพมิพ/์โทรทศัน์/วทิย ุ ...................ฯลฯ



หนังสือ ท่ี นร 0206/ว 218 ลว. 25 ธนัวาคม 2551

บตัรสนเท่ห์
ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาพจิารณาด าเนินการเฉพาะ

บตัรสนเทห่ท์ีม่รีายละเอยีด  ดงันี้      
- ระบุหลกัฐาน  และ
- กรณแีวดลอ้มปรากฏชดัแจง้  
- ตลอดจนชีพ้ยานบุคคลแน่นอน.... เทา่นัน้



ระเบยี บ สนย .รมต ว่าด้วย การเร่งรดั ติดตามเก่ีย วกบัเงินขาดบญัชี
หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัทจุริต พ.ศ.2546

ข้อ  6 สรุปว่า  สตง.  ตรวจพบ  หน่วยงานของรฐัแห่งใด  เงนิขาดบญัชี
หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัทุจรติ  และไดช้ี้มูลความผดิแล้ว  จะแจ้งใหห้น่วยงาน
ของรฐัด าเนินการ ดงันี้

1. ให้ด าเนินทางวินัย    แก่เจา้หน้าที่
2. ให้ชดใช้เงินคืน   - สอบละเมดิ/ด าเนินคดแีพง่
3. ให้ด าเนินคดีอาญา  - แจง้ความรอ้งทุกข์

-



โทษทางวินัย  มี 5 สถาน
วินัยไม่ร้ายแรง
1. ภาคทณัฑ ์(ไมก่ระทบเงนิเดอืน และการเลื่อนขัน้)
2. ตดัเงินเดือน (5% ไมเ่กนิ 3 เดอืน/งดเลื่อนขัน้ 1 รอบ)
3. ลดขัน้เงินเดือน (2 % หรอื 4 % /งดเลื่อนขัน้ 1 รอบ)
วินัยร้ายแรง
1. ปลดออก (ไดร้บับ าเหน็จ บ านาญ)
2.ไล่ออก (ไมไ่ดร้บับ าเหน็จ บ านาญ)

วา่กล่าวตกัเตอืน/ทณัฑบ์น ไมใ่ชโ่ทษทางวนิัย



ผลกระทบเมื่อถกูด าเนินการทางวินัย 
ผลกระทบท่ีตามมาเมื่อถกูด าเนินการทางวินัย 

- จติใจ  ชือ่เสยีง  ความกา้วหน้า 
- เงนิเดอืน (ตดัเงนิเงนิ  หรอืลดขัน้เงนิเดอืน) 
- ครอบครวัเดอืดรอ้น  
- ไมม่สีทิธริบับ าเหน็จบ านาญ (ไล่ออกจากราชการ)
- คดแีพง่ คดอีาญา (ใหช้ดใชเ้งนิ, จ าคกุ) 



ลกัษณะของวินัย ข้าราชการ

ลกัษณะของวินัย 
-ไม่มีอาย คุวาม
-ย อมความไม่ได้ 
-ลาออก วนิยัด าเนินการต่อไป............ไมร่า้ยแรงยตุเิรือ่ง

รา้ยแรงโทษไลอ่อก ไมม่สีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญ
-ตาย วนิยั...จงึจะยตุิ



มติ ครม ท่ี นว ๘๙/๒๔๙๗  ลว ๑ เมษาย น ๒๔๙๗

ข้าราชการอ้างไม่รู้กฎหมาย /ระเบีย บ (ให้พ้นผิด)
- ข้าราชการผู้มีหน้าท่ี  จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย   หรือ

ระเบีย บแบบแผนข้อบงัคบั  อนัตนจะต้องปฏิบติั   และอย ู่ใน
หน้าท่ีของตน  ....... มิได้
เช่น   - เจ้าหน้าท่ี พสัด ุ อ้างไม่รู้กฎหมาย การจดัซ้ือจดัจ้าง

- เจ้าหน้าท่ีการเงิน ไม่รู้ระเบีย บการเบิกจ่าย เงินจาก
คลงัฯ



ความผิดทางวินัย ท่ีเกิดขึน้บอ่ย   

ความผิดทางวินัย ท่ีเกิดข้ึนบ่อย  มี ๔ กรณี 
1.ไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบ กฎหมาย  
2.ประพฤตชิัว่และประพฤตเิสือ่มเสยี
3. ทอดทิง้ และละทิง้หน้าทีร่าชการ
4. ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ



ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบีย บ กฎหมาย  

๑.  สัง่ซือ้วสัดุมาใช ้ โดยไมไ่ดข้ออนุมตักิ่อน (ทัง้ทีข่ออนุมตั ิ   ก่อนได)้ 
ภาคทณัฑ์
๒.  ตรวจรบัวสัดุวา่ครบถว้นถูกตอ้ง ทัง้ทีย่งัมไิดส้ง่ของ (ภายหลงัสง่ครบ
ถูกตอ้ง) ตดัเงินเดือน 5% เป็นเวลา ๒ เดือน
๓. ตรวจรบัวสัดุวา่ครบถว้นถูกตอ้ง และมกีารเบกิจา่ยเงนิแลว้ ภายหลงั
ผูข้ายลม้ละลาย ไมส่ง่วสัดุ ปลดออก

พบบอ่ย  สง่เอกสารลา้งหน้ีเงนิยมืไปราชการ / จดัอบรม
เกนิก าหนดเวลา 15 วนั และ 30 วนั  



หนังสือท่ี สร ๑๐๐๖/ว ๒๑ ลว. ๖ ธนัวาคม ๒๕๑๗

• กรณีการจดัซือ้จดัจา้ง
- กรรมการก าหนดราคากลาง
- กรรมการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
- กรรมการตรวจการจา้ง / กรรมการตรวจรบั
- สง่ของยงัไมค่รบ/ไมถู่ก ก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

แล้วท าการตรวจรบั   เกิดการทจุริต/เสีย หาย  ..... 
ให้ผูบ้งัคบับญัชาลงโทษสถานหนัก



ประพฤติชัว่และประพฤติเส่ือมเสีย 

- ฉ้อโกง  หลอกลวงเอาเงนิราษฎร
- กระท าผดิอาญาในคดสี าคญั หรอืคดฉีกรรจ ์ 
- เสพสรุามนึเมาขณะปฏบิตัหิน้าที ่/เมาจนไมส่ามารถ  
ครองสตไิด ้หรอืเมาสรุาในทีช่มุชนจนเกดิเรือ่งเสยีหาย

- เลน่การพนนัเอาทรพัยส์นิกนั
- กรณชีูส้าว



หนังสือท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ว๘ ลว ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖

ลงโทษทางวินัย อย ่างร้าย แรง
เบกิเงนิจากทางราชการเป็นเทจ็ เจตนาทุจรติ ฉ้อโกง เชน่

- เบกิเงนิคา่เบีย้เลีย้ง
- คา่พาหนะเดนิทาง 

- คา่ทีพ่กั/คา่เชา่ทีพ่กั 
- และอื่นๆ       .........   อนัเป็นเทจ็



หนังสือท่ี น.ว. ๒๐๘/๒๔๙๖  ลว ๓ กนัย าย น ๒๕๙๖

เล่นการพนัน
• - การพนนัทีก่ฎหมายหา้มเลน่   โทษปลดออก/ไลอ่อก
• -เลน่โดยไดร้บัอนุญาต    โทษตามควรแก่กรณี

เสพสรุา
• เสพสุราในขณะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ/วนิยัรา้ยแรง
• เมาสุรา  เสยีราชการ /วนิยัรา้ยแรง
• เมาสุราในทีชุ่มชน เกดิเรื่องเสยีหาย /วนิยัรา้ยแรง



หนังสือท่ี นร.๐๒๐๓/ว ๒๒ ลว. ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๒

ปลอมลายมอืชือ่ผูอ้ืน่
-ปลอมลายมอืชือ่ผูอ้ืน่ไปหาผลประโยชน์
-เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง
-โทษอยา่งน้อยให ้  ปลดออก
ปลอมลายมือชือ่ผูอื้น่ ในเอกสารการเงินเกิดข้ึนบอ่ย

-ผดิอาญาดว้ย



ละท้ิง และทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ

๑.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการ  หมายถงึ ไมอ่ยูป่ฏบิตัริาชการตาม
หน้าที ่ (คอื ไม่มา หรือขาดราชการ)

๒.  ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ  หมายถงึ  อยูใ่นสถานทีร่าชการ 
แต่ไมป่ฏบิตัริาชการตามหน้าที ่(คอื ไมท่ างาน) 



หนังสือท่ี นว. ๑๕๒/๒๔๙๗ ลว. ๑๔ มิถนุาย น ๒๔๙๗

การละท้ิงหน้าท่ีราชการ
- ก าหนดให้คืนเงินเดือน   วนัทีข่าดราชการ
- ขาดราชการโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ไมไ่ดเ้ลือ่นขัน้
- มีความผิดทางวินัย ( ระดบัโทษ ภาคทณัฑ,์ ตดัเงนิเดอืน, ลดขัน้
เงนิเดอืน ตามจ านวนวนัทีข่าด และความเสยีหาย)
- ขาดราชการติดต่อกนัเกิน ๑๕ วนั ปลดออก
- ขาดราชการติดต่อกนัเกิน ๑๕ วนั/ไมม่าอกีเลย  ไลอ่อก



ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ
กรณีท่ีเกิดข้ึนบ่อย ครัง้

- ยมืเงนิทดรองของโครงการ  เพือ่น าไปด าเนินกจิกรรม แต่
ไมไ่ดด้ าเนินการ สง่เอกสารใชค้นืเงนิยมืเทจ็

- ยมืเงนิทดรองของโครงการ  เพือ่น าไปด าเนินกจิกรรม แต่
ไมไ่ดด้ าเนินการ  น าเงนินัน้ไปเป็นประโยชน์สว่นตน 

-ถอนเงนิออกจากบญัชขีองหน่วยงาน ไปเป็นประโยชน์สว่นตน   
หรอืไปหมนุใชก้อ่น



การด าเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆ (ปัญหา)
โครงการจดัอบรม  สมัมนา /ศึกษาดงูาน ต่างๆ

-ท ากจิกรรมไมค่รบ ขออนุมตั ิ๓ วนั(ท าแค ่๒ วนั)
-ไมไ่ดด้ าเนินกจิกรรมตามทีข่ออนุมตั ิ 
-น าเงนิโครงการไปท ากจิกรรมอื่น 
-ไมไ่ดด้ าเนินกจิกรรม แต่จดัท าเอกสารสง่ใชค้นืเงนิยมื
-คนเขา้รว่มโครงการไมค่รบ /ใหล้งชือ่กนัจนครบ
-การจดัซื่อจดัจา้งวสัดุ (จดัซือ้น้อย) ไมต่รงตามทีข่ออนุมตัิ



หนังสือท่ี นร ๐๒๐๖/ว. ๒๓๔ ลว ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๖

กระท าผิดวินัย อย่ างร้าย แรง
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  ...........

ไลอ่อก
ทุจรติน าเงนิมาคนื  ไมเ่ป็นเหตุลดหยอ่น “ไลอ่อก”

ไล่ออกจากราชการ  เพีย งสถานเดีย ว 
คดีอาญา  ไม่มีอาย คุวาม /ขึน้ศาลอาญาคดี

ทุจริตฯ

















คือ การรบัของขวัญและความสะดวกสบาย       
ทีเ่กนิ ความเหมาะสม ซึง่อาจส่งผลต่อบุคคล
ในการปฏบิตัิงาน ในหน้าที่ การรบัของขวญั 
มไีด้ในหลายรูปแบบ เช่น การ ลดราคาของ  
ที่ซื้อให้การเลี้ย งอาหารอย่าง ฟุ่ม เฟื อย 
ตลอดจน การให้ความบันเทิงในรูปแบบ                
ต่าง ๆ ซึง่มผีลต่อ การตดัสนิใจของเจ้าหน้าที่
ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้ อ
ประโยชน์ต่อผูใ้หข้องขวญันัน้

1)การรบัของขวญัหรือรบัผลประโย ชน์ 





ตวัอย ่าง : เจ้าหน่ึงของรฐัได้รบัชุดไม้กอลฟ์จากผูบ้ริหารของบริษทัเอกชน เมื่อ
ต้องท างานท่ีเก่ีย วข้องกบับริษทัเอกชนแห่งนัน้ กช่็วย เหลือให้บริษทันัน้ได้รบังาน 
เน่ืองจากรูสึ้กว่าควรตอบแทนท่ี เคย ได้รบัของขวญัมา

ตวัอย ่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัไปเป็นคณะกรรมการของบริษทัเอกชนหรอื
รฐัวิสาหกิจ และ ได้รบัความบนัเทิงในรปูแบบต่าง ๆ  จากบริษทัเหล่านัน้ ซ่ึงมีผล 
ต่อการให้ค าวินิจฉัย หรอื ข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรอืเป็นไปในลกัษณะท่ีเอ้ือ
ประโย ชน์ต่อบริษทัผูใ้ห้นัน้ ๆ เป็นต้น



2) การหาผลประโย ชน์ให้ตนเอง ครอบครวัหรือพวกพ้อง(Self-Dealing)

คือ การหาประโย ชน์ให้กบัตนเอง ครอบครวัหรือ
พวก พ้องจากต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีเพ่ือ ตนเอง 

ตัวอย ่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ จัดซ้ือจัดจ้าง ท าสัญญาให้
หน่วย งานต้นสังกัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส านักงานจากบริษัท/ห้างร้านของ
ครอบครวั ตนเอง หรอืบริษทัท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอย ู่ 

ตวัอย ่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทตนเอง หรือ
บริษทัครอบครวัได้รบั งานเหมาจากรฐั หรอืฝากลูกหลานเข้าท างาน



3) การท างานหลงัเกษีย ณ (Post-Employment)

คือ การไปท างานหลงัออกจากงานเดิม โดย ใช้ ความรู้ 
ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคย ด ารง ต าแหน่งมารบังาน 
หรือเอาประโย ชน์ให้กบัตนเองและ พวกพ้อง

ตวัอย ่าง : การท่ีผูบ้ริหารหรอืเจ้าหน้าท่ีของหน่วย งานท่ี เกษีย ณแล้วใช้อิทธิพลท่ีเคย 
ด ารงต าแหน่งในหน่วย งานรฐั รบัเป็นท่ีปรกึษาให้บริษทัเอกชนท่ี ตนเคย 
ติดต่อ ประสานงาน โดย อ้างว่าจะได้ติดต่อกบัหน่วย งานรฐัได้ อย ่างราบรืน่ 

ตวัอย ่าง : การท่ีผูบ้ริหารหรอืเจ้าหน้าท่ีขององคก์รด้านเวชภณัฑแ์ละสุขภาพออกจาก
ราชการ ไปท างานในบริษทัผลิตหรอืขาย ย า เป็นต้น 



การกระท าดงักล่าวถือว่าเป็นความขดัแย้ งกนัระหว่าง
ผลประโย ชน์ส่วนตนและผลประโย ชน์ส่วนรวม เพราะ
เป็นการท าให้หน่วย งานราชการเสีย เปรีย บและมกัมีการ
ใช้อ านาจบารมีในท่ีท างานเดิม ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของข้าราชการและไม่ย ติุธรรมกบับริษทั/ห้างร้านราย อ่ืน



4) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)

คือ การเป็นท่ีปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการ               
ใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนาย จ้าง
ของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากน้ีย งัรวมถึงการใช้เวลา
และเครื่องมือของรฐั ในการท างานพิเศษภาย นอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ี     
ท่ีได้รบั มอบหมาย จากหน่วย งานด้วย 

ตวัอย่าง : การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัอาศยัต าแหน่งหน้าทีท่างราชการรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาโครงการ เพื่อให้
บรษิทัเอกชนทีว่่าจา้งนัน้เกดิความน่าเชือ่ถอืกว่าบรษิทัคู่แขง่ 

ตวัอย่าง : การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัไม่ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานอยา่งเตม็ทีแ่ต่เอา เวลาไปรบังาน
พเิศษอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย



5) การรบัรู้ข้อมลูภาย ใน (Inside Information)

คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัรู้เหน็ในข้อมูลลบัของ ทางราชการ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผย  เพื่อรบัส่ิงตอบ แทนท่ีเป็นประโย ชน์ ในรปูของเงินหรือ
ประโย ชน์อ่ืน ๆ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย ให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการ 
แสวงหาผลประโย ชน์จากข้อมูลเหล่านัน้

ตวัอย ่าง : การทีเ่จา้หน้าทีห่น่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงขา่ย โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน           
(Spec) วสัดุ อุปกรณ์ทีจ่ะ ใชใ้นการวางโครงขา่ยโทรคมนาคม แลว้แจง้ขอ้มลู
ใหก้บั บรษิทัเอกชนทีต่นรูจ้กั เพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบในการประมลู 

ตวัอย ่าง : การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัทราบขอ้มลูโครงการตดัถนนเขา้หมูบ่า้น จงึบอกใหญ้าต ิ                
พีน้่อง ไปซือ้ทีด่นิบรเิวณโครงการดงักล่าว เพื่อขายใหก้บัราชการในราคาทีส่งูขึน้ 



7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพื่อประโย ชน์ทางการเมอืง (Pork Barreling) 

คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรีย ก ผลตอบแทนหรอืประโย ชน์
ต่อพืน้ท่ีท่ีตนรบัผิดชอบ 

ตวัอย ่าง : การท่ีนักการเมืองในจงัหวดัขอเพ่ิม งบประมาณเพือ่นาโครงการตดัถนน 
สรา้งสะพาน ลง ในจงัหวดั โดย ใช้ช่ือหรอืนามสกลุของตนเองเป็นช่ือ 
สะพาน / การใช้งบ สาธารณะในการหาเสีย ง 

ตวัอย ่าง : การท่ีรฐัมนตรีอนุมติัโครงการไปลงในพืน้ท่ี หรอืบ้านเกิดของตนเอง 









โรงพยาบาลสันทราย ร่วมใจไมท่นตอ่การทจุรติ


