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การคอร์รัปชัน

 คอร์รัปชัน คอื การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตาํแหน่งหน้าที� อาํนาจและ
อทิธิพลที�ตนมอียู่เพื�อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�น การเห็นแก่ญาตพิี�
น้องกนิสินบน ฉ้อราษฏร์บงัหลวง การใช้ระบบอุปถมัป์และความไม่เป็น
อทิธิพลที�ตนมอียู่เพื�อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�น การเห็นแก่ญาตพิี�
น้องกนิสินบน ฉ้อราษฏร์บงัหลวง การใช้ระบบอุปถมัป์และความไม่เป็น
ธรรมอื�นๆที�ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื�องมอืในการลดิรอนความ
เป็นธรรม



การคอร์รัปชัน

 คอร์รัปชัน หมายถงึความผดิที�ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อนัได้แก่ 
ความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการ ความผดิที�เกี�ยวกบัความยุตธิรรมและ
ความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที�ในการยุตธิรรม ซึ�งกล่าวง่ายๆ คอื การกระทาํเพื�อ
แสวงหาผลประโยชน์ที�มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองและผู้อื�น 
ความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที�ในการยุตธิรรม ซึ�งกล่าวง่ายๆ คอื การกระทาํเพื�อ
แสวงหาผลประโยชน์ที�มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองและผู้อื�น 
เช่น 
◦การเบียดเบียนทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื�นโดยทุจริต
◦การใช้อาํนาจในตําแหน่งโดยมชิอบ
◦การบอกว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน



การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
หรือผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)

คืออะไร



Animation กลโกงผลประโยชนท์บัซอ้น 
 นายจ้องโกง นายโปร่งใส



ผลประโยชน์ทบัซ้อน
 ผลประโยชน์ขัดกัน
 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
 การทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 ความขัดแย้งทางการบริหาร
Conflict of Interest



ความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม
 เกดิขึ �นกับใครบ้าง
 สาเหตุของการเกดิการขัดแย้ง/การทบัซ้อน
 รูปแบบของการขัดแย้ง/การทบัซ้อน รูปแบบของการขัดแย้ง/การทบัซ้อน
 ผลที�เกดิขึ �นจากการมีความขัดแย้ง/การทบัซ้อน
 การแก้ไขปัญหาที�เกดิจากการขัดแย้ง/การทบัซ้อน/การขัดกัน



สื�อ คุณวา่ใครชนะ



สื�อ กาฝาก



เกดิขึ�นกบัใครบ้าง
พ่อค้า นักธุรกจิ ประชาชน

เจ้าหน้าที�ของรัฐ
(ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที� )

เหน็แก่ตัว เอาเปรียบสังคม เอา
ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็น ผลประโยชน์ทบัซ้อน/การขัดกันระหว่าง

เปลี�ยนวธีิคดิ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน/การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวม

แนวทางการแก้ไขปัญหา



ผลประโยชน์ทบัซ้อน/ขัดกัน 
เกดิขึ �นได้ทั�วไป หากคดิถงึแต่ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คดิถงึเกดิขึ �นได้ทั�วไป หากคดิถงึแต่ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คดิถงึ

ผลที�จะเกดิขึ �นกับส่วนรวม



คดิถงึแต่ผลประโยชน์ของตนเอง



ขายของบนทางเท้า



กนัที�จอดรถบน
ถนน



ก่อสร้างลํ�าทาง
สาธารณะ



รุกลํ�าถนน



รุกลํ�าลาํนํ�า



รุกลํ�าป่า



สาเหตุ การทับซอนสาเหตุ การทับซอนสาเหตุ การทับซอนสาเหตุ การทับซอน



การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

เป็นการทุจริตต่อหน้าที�หรือไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที�หรือไม่
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี�ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที�ได้อย่างไร
ทาํไมจงึต้องทาํความเข้าใจเรื�องผลประโยชน์ทับซ้อน



ขายของในเวลา
ราชการ



แต่งตั�งคนใกล้ชิด



ใช้รถหลวง



การทุจริต /ทุจริตต่อหน้าที�

 ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในตาํแหน่งหรือหน้าที�
 หรือปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในพฤตกิารณ์ที�อาจทาํให้ผู้อื�นเชื�อว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าที�

ทุจริตต่อทุจริตต่อ
หน้าที� ทุจริต ประพฤตชัิ�ว โกง ไม่ซื�อตรง

 หรือปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในพฤตกิารณ์ที�อาจทาํให้ผู้อื�นเชื�อว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าที�
ทั �งที�ตนมิได้มีตาํแหน่งหรือหน้าที�นั �น
 หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าที�ทั �งนี �เพื�อแสวงหาประโยชน์ที�มิควรได้โดยชอบสาํหรับตนเอง
หรือผู้อื�น
 การกระทาํอันเป็นความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการ หรือการกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ใน
การยุตธิรรม
 รํ�ารวยผิดปกตใิห้ถือว่ากระทาํผิดฐานทจุริตต่อหน้าที�



ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เป็นการทจุริตต่อหน้าที�หรือไม่ (ไม่เสมอไป)เป็นการทจุริตต่อหน้าที�หรือไม่ (ไม่เสมอไป)
ผลประโยชน์ทบัซ้อนเกี�ยวข้องกับการทจุริตต่อหน้าที�ได้อย่างไร(ถ้าใช้หน้าที�นั �น
ในการแสวงหาประโยชน์ที�มิควรได้)
ทาํไมจงึต้องทาํความเข้าใจเรื�องผลประโยชน์ทบัซ้อน (เพราะการแยกแยะไม่
ออกจะนําไปสู่การทจุริตต่อหน้าที�)



ทุจริต

ผลประโยชน
ทบัซอน

ผิดจริยธรรม มีประโยชนทับซอน ผิดกฎหมาย มี
บทลงโทษ

บางกรณีไมผิดกฎหมาย แตผิดจริยธรรมและไม
เหมาะสม ทบัซอน

จริยธรรม

*

มิไดหมายความวามีการทุจริตเสมอไป แตจะเปนตนเหตุใหเกิดการทุจริต

เหมาะสม 
บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ 

ไมผิดกฎหมาย ไมเปนประโยชนทับซอน แตไม
เหมาะสม ไมสมควรกระทํา



ผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอน… !!!… !!!
เปนความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานเปนความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานเปนความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานเปนความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน



หลักการสากลในการปฏิบัติงานหลักการสากลในการปฏิบัติงาน

ตองสามารถแยกเรื่อง ตองสามารถแยกเรื่อง ตําแหนงหนาที่ ตําแหนงหนาที่ กับ กับ เรื่องเรื่อง
สวนตัว สวนตัว ออกจากกันได และหามการกระทําที่เปนออกจากกันได และหามการกระทําที่เปน

การขัดกันการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม



ผลประโยชนทับซอน คือ

การที่เจาหนาที่ของรัฐ ตกอยูในสถานการณที่ตองกระทําการ/
ตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจ ตามอํานาจหนาที่ที่ ไดรับแตงตั้งหรือตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจ ตามอํานาจหนาที่ที่ ไดรับแตงตั้งหรือ
มอบหมาย ไดนําประโยชนสวนตน เขามาเกี่ยวของ/แทรกซอน 
จนกอใหเกิดความเสียหายตอภาครัฐ



เมื�อต้องเลอืก

สถานการณ์ ที� ๑ เจ้าหน้าที�ของรัฐ

เลือก
ส่วนตน

หรือ

สถานการณ์ที� ๒  ตดัสินใจ 
ใช้ดุลพนิิจ 

เลือก หรือ
ส่วนรวม



ผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 



ผูอํานวยการหนวยงานแหงหนึ่ง

มีหนาที่

- รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของหนวยงาน 

นางสาว ก

- ปกครองบังคบับัญชาพนักงานในหนวยงาน 

- จัดการและรักษาทรัพยใดๆ ของหนวยงานซ่ึงอยูในความดูแล



การสั�งการเพื�อประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม? 



สั่งการ

จันทร – ศุกร (ประจํา)

1 กิโลเมตร1 กิโลเมตร



สั่งการ

เสาร – อาทิตย (บางวัน)เสาร – อาทิตย (บางวัน)





ความผิดฐาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต

นางสาว ก ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานมีอํานาจหนาที่ในการ
อนุญาตใหใชรถยนตสวนกลางของสํานักงาน จึงเปนเจาพนักงานซึ่งมีจัดการ
หรือรักษารถยนตสวนกลางอันเปนทรัพยสินของทางราชการหรือรักษารถยนตสวนกลางอันเปนทรัพยสินของทางราชการ



 การที่นางสาว ก มคีําสั่งใหพนักงานขับรถใชรถยนตสวนกลางรับ-สงตนระหวาง
บานพักกับที่ทํางานเปนประจํา และมีคําสั่งใหพนักงานขับรถใชรถยนตสวนกลางพา
ไปทําธุระสวนตัวในวันหยุด การกระทําของนางสาว ก จึงเปนการใชอํานาจในไปทําธุระสวนตัวในวันหยุด การกระทําของนางสาว ก จึงเปนการใชอํานาจใน
ตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกหนวยงานหรือรัฐ อันเปนความผิดตาม ปอ.
มาตรา ๑๕๑  (บทเฉพาะ) และยังเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดย
ทุจริต ตาม ปอ.มาตรา ๑๕๗ (บททั่วไป) และเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง



การขดัแย้ง/การทบัซ้อน
ระหว่างประโยชน์ส่วนระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกบัประโยชน์
ส่วนรวม: กรณตีวัอย่าง



Animation ผลประโยชนท์บัซอ้น ๙ รูปแบบ



การกระทําท่ีเขาขายการกระทําท่ีเขาขาย
การขัดกันแหงผลประโยชนการขัดกันแหงผลประโยชน

การเขา้เป็นค ู่สญัญา / มีสว่น
ไดเ้สีย

การใช้ตาํแหน่งหน้าที�เอื �อ
ประโยชน์แก่เครือญาตแิละ

พวกพ้อง

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการ
ตดัสินใจของเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐอื�น





- ตัวอยาง
- การรับคาสวนตางในการจัดซื้อจัดจาง- การรับคาสวนตางในการจัดซื้อจัดจาง
- การรับของขวัญ/บริการ/สวนลดจากผูประกอบการ
- การจัดหาวัสด/ุครุภัณฑท่ีมีราคาแพงเกินความจําเปน
- การเลือกซื้อวัสด/ุครุภัณฑเฉพาะรายท่ีใหประโยชน
- การเลือกใหบริการกับผูท่ีมีสินนํ้าใจกอน
- การไดสิทธิพิเศษตางๆ มากกวาคนอื่นท่ัวไป



ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ



ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ



การรับของขวัญหรือรับผลประโยชนการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน
กับการรับสินบนกับการรับสินบน ประโยชนทับซอน ประโยชนทับซอน 

        ทุจริต ทุจริต         ทุจริต ทุจริต 



กรณีตวัอย่างที� ๑ เจ้าพนักงานใช้อาํนาจในตาํแหน่ง ว่าจ้างนายขาวเป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่
ทางราชการและมีการเซน็สัญญาไปเรียบร้อยแล้ว
นายขาวดีใจที�ตนได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั�น จงึนําเงนิจาํนวนหนึ�งไปมอบให้แก่เจ้าพนักงาน 
โดยเจ้าพนักงานได้รับเงนิจาํนวนนั�นไว้

ประโยชน์ทับซ้อน สินบน

กรณีตวัอย่างที� ๒  เจ้าพนักงานใช้อาํนาจในตาํแหน่งกาํลังพจิารณาที�จะว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการ โดยก่อนเซน็สัญญาเจ้าพนักงานได้รับ
เงนิจาํนวนหนึ�งจากนายขาว จงึได้เชิญนายขาวมาเซน็สัญญาให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั�น



๑.เป็นความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙
๒.เป็นความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที� 
๓.เป็นความผดิเกี�ยวกับวนัิย๓.เป็นความผดิเกี�ยวกับวนัิย
๔.การถูกถอดถอด 



เขาเปนคูสัญญาเขาเปนคูสัญญา//
มีสวนไดเสียมีสวนไดเสีย



เขาเปนคูสัญญา/มีสวนไดเสีย

ตัวอยางตัวอยาง
-  การอนุมัติสัญญาใหญาติพี่นองของตนเขามาขายอาหารในสํานักงาน
- การอนุมัติใหผูรับเหมาที่เปนญาติพี่นองเขามาซอมแซมอาคาร
- การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางกับบริษัทที่ตนเปนเจาของหรือมีหุนสวน
- การทําสัญญาจางภรรยามาเปนที่ปรึกษาโครงการ
- การมีสวนไดสวนเสียกับผูประมูลงาน



เขาเปนคูสญัญาเขาเปนคูสญัญา//
มีสวนไดเสียมีสวนไดเสีย



มาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที�จัดการหรือดูแลกจิการใด เข้าไปมีส่วน
ได้เสียเพื�อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื�น เนื�องด้วยกจิการนั�น ต้องได้เสียเพื�อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื�น เนื�องด้วยกจิการนั�น ต้อง
ระวางโทษจาํคุกตั �งแต่หนึ�งปีถงึสิบปี และปรับตั �งแต่สองหมื�นบาทถงึ
สองแสนบาท





ตัวอยาง
- ผูบริหารสถานศึกษาไปเปนผูบริหารใหกับวิทยาลัยเอกชนท่ีเปนคูแขงของโรงเรียนทันทีหลัง- ผูบริหารสถานศึกษาไปเปนผูบริหารใหกับวิทยาลัยเอกชนท่ีเปนคูแขงของโรงเรียนทันทีหลัง
เกษียณอายุราชการ
- ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปเปนผูบริหารใหกับบริษัทผลิตยาโดยทันทีหลัง
เกษียณอายุราชการ
- ผูบริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธไปเปนผูบริหารใหกับบริษัทผลิตรายการโทรทัศนซึ่ง
เปนคูสัญญากับกรมประชาสัมพันธ







กรณีตัวอย่าง

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภาษี สังกัดกรมสรรพากร รับจ้างทาํบญัชีและยื�นแบบแสดง
รายการให้บริษัทที�ต้องเสียภาษีรายการให้บริษัทที�ต้องเสียภาษี

เป็นเจ้าหน้าที�ฝ่ายโยธา มีหน้าที�ตรวจ อนุมัตแิบบก่อสร้าง รับจ้างเขียนแบบ
ก่อสร้างให้กับประชาชนที�มาขอยื�นแบบเพื�อขออนุมัตก่ิอสร้าง





- ตัวอยาง - ตัวอยาง 
- การลวงรูราคากลางในการกอสรางอาคารแลวแจงผูรับเหมาท่ีรูจักเสนอราคาท่ีตํ่ากวา

ราคากลาง
- การลวงรูขอมูลโครงการกอสรางถนน แลวไปกวานซื้อท่ีดินบริเวณน้ัน แลวขายใหสวน

ราชการในราคาท่ีสูง
- การนําขอสอบท่ีรูวาจะใชออกสอบ มารับจางติวใหกับนักเรียน





ตัวอยางตัวอยาง
- การนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
- การนําทรัพยสินของทางราชการออกไปจําหนายเพื่อหาประโยชนสวนตัว
- การนํานํ้ามันหลวงไปเติมรถสวนตัว
- การถายเอกสารเพ่ือทํารายงานปริญญาโท





ตัวอยาง
- การอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ที่จะลงสมัครเลือกตั้งหรือบานเกิดของตนเอง 
- การติดต้ังปายโครงการ โดยใสชื่อของตน





 8) การใชตําแหนงหนาที่ เอื้อประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง 
(Nepotism)หรืออาจจะเรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ

ตัวอยาง
-  การอนุมัติแตงตั้งภรรยาหรือลูกเขามารับตําแหนงสําคัญๆ ในหนวยงาน
- การใชอํานาจแตงตั้งหรือเลื่อนข้ันอยางไมเปนธรรม
- การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอยางไมโปรงใส



๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตดัสินใจของเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐ (Influence)

 ตัวอย่าง ตัวอย่าง
การให้ฝ่ายจัดซื �อจดัหาพสัดุต้องตรวจรับงานที�ไม่ถกูต้องจากบริษัทที�เป็นพรรคพวก
การสั�งการโดยไม่ชอบธรรมเพื�อเอื �อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพรรคพวก
การสั�งการให้คณะกรรมการสอบสวนหยุดทาํการสอบสวน



 สรุป..องคประกอบ/ลักษณะ ของผลประโยชนทับซอน
(ของเจาหนาที่ของรัฐ)

องค์ประกอบ
 - เปนเจาหนาท่ีของรัฐ
 - มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวม
 - ไดกระทําการ/ตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจ 

ลักษณะพเิศษ

- มิไดหมายถึงการการทุจริตเสมอไป
 - เปนไดท้ังความผิดในตัวเอง และ

 - ไดกระทําการ/ตัดสินใจ/ใชดุลยพินิจ 
 - มีประโยชนสวนตนเขาไปเก่ียวของ
 - ประโยชนสวนตน อาจเปนเชิงทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดก็ได
 - หมายความรวมถึงประโยชนของบุคคลอื่น

 - เปนไดท้ังความผิดในตัวเอง และ
ความผิดตามกฎหมาย



ทุจริต

ผลประโยชน
ทบัซอน

ผิดจริยธรรม มีประโยชนทับซอน ผิดกฎหมาย มี
บทลงโทษ

บางกรณีไมผิดกฎหมาย แตผิดจริยธรรมและไม
เหมาะสม ทบัซอน

จริยธรรม

*

มิไดหมายความวามีการทุจริตเสมอไป แตจะเปนตนเหตุใหเกิดการทุจริต

เหมาะสม 
บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ 

ไมผิดกฎหมาย ไมเปนประโยชนทับซอน แตไม
เหมาะสม ไมสมควรกระทํา



กลาวโดยสรุป

ผลประโยชนทับซอน บางกรณีฝาฝนกฎหมาย มีบทกําหนดโทษอยางชัดเจน 
(ทุจริต) บางกรณียังไมผิดกฎหมาย แตเปนความผิดในตัวเอง (ผิดจริยธรรม) (ทุจริต) บางกรณียังไมผิดกฎหมาย แตเปนความผิดในตัวเอง (ผิดจริยธรรม) 

“การขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเขาไปมีผลประโยชนทับซอน ถือวาจะ
เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีจะกระทําทุจริตตอไป”



ผลประโยชน์ทบัซ้อน

เป็นการทจุริตต่อหน้าที�หรือไม่ (ไม่เสมอไป)เป็นการทจุริตต่อหน้าที�หรือไม่ (ไม่เสมอไป)
ผลประโยชน์ทบัซ้อนเกี�ยวข้องกับการทจุริตต่อหน้าที�ได้อย่างไร(ถ้าใช้หน้าที�นั �น
ในการแสวงหาประโยชน์ที�มิควรได้)
ทาํไมจงึต้องทาํความเข้าใจเรื�องผลประโยชน์ทบัซ้อน (เพราะการแยกแยะไม่
ออกจะนําไปสู่การทจุริตต่อหน้าที�)



สรุปว่า
 ถ้าข้าราชการแยกแยะไม่ได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม นําไปสู่ การทจุริตต่อหน้าที�



การแก้ไขปัญหาการมผีลประโยชน์ทบัซ้อน
 การเปลี�ยนฐานความคดิแยกแยะให้ได้ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 



คดิแบบไหน? ...ไม่ทุจริต

คดิได้

-คดิก่อนทํา (ก่อนกระทําการทุจริต)
-คดิถงึผลเสียกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที�
เกดิขึ�นกบัประเทศในทุกๆด้าน)
-คดิถงึผู้ที�ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต(เอามาเป็น
บทเรียน)
-คดิถงึผลเสียผลกระทบที�เกดิขึ�นกบัตนเอง (จะต้องอยู่คดิได้ -คดิถงึผลเสียผลกระทบที�เกดิขึ�นกบัตนเอง (จะต้องอยู่
กบัความเสี�ยงที�จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษ ถูกติดคุก)
-คดิถงึคนรอบข้าง(เสื�อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์
ตระกูล
-คดิอย่างมีสติสัมปชัญญะ



คดิแบบไหน?...ไม่ทุจริต

คดิดี
-คดิแบบพอเพยีง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียน
ผู้อื�น และไม่เบียดเบียนประเทศชาติคดิดี ผู้อื�น และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
-คดิอย่างรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที� กฎ ระเบียบ
-คดิตามคุณธรรมว่า “ทําดไีด้ด ีทําชั�วได้ชั�ว”



ตองคิดเปน

- คิดแยกเรื่องประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวมออกจากกัน
อยางชัดเจน
- คิดแยกเรื่องตําแหนงหนาที่ กับ เรื่องสวนตัวออกจากกัน
- คิดที่จะไมนําประโยชนสวนตนกบัประโยชนสวนรวมมาปะปนกนั มา
กาวกายกนั
-คิดที่จะไมเอาประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนตน คดิเป็น -คิดที่จะไมเอาประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนตน 
-คิดที่จะไมเอาผลประโยชนสวนรวมมาตอบแทนบุญคณุสวนตน 
-คิดเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เครือญาติ 
และพวกพอง

-คิดฐานสอง ทิ้งฐานสบิ

คดิเป็น



ระบบเลขฐานสอง (Digital) ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 
10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
เปนระบบคิดเลขที่เราใชในชีวิตประจําวันกันมาตั้งแตจําความกันได ไมวาจะเปนการ
ใชบอกปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย 
สอดคลองกับระบบ “Analog” ที่ใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเปนคาตอเนื่อง หรือ

Analog Thinking
สอดคลองกับระบบ “Analog” ที่ใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเปนคาตอเนื่อง หรือ
แทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงชั่นที่ตอเนื่องหรือ Continuous

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) 
หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณเพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย) กับ1 (หนึ่ง)
สอดคลองกับการทํางานระบบ Digital ที่มีลักษณะการทํางานภายใน
เพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ 
Discret

Digital Thinking





การนําระบบคดิฐานสองมาแก้ปัญหาการทจุริตต่อหน้าที�
เพราะ จะไม่นําประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
การนําระบบคดิฐานสองมาแก้ปัญหาการทจุริตต่อหน้าที�

เพราะ จะไม่นําประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน



กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

 มาตรา ๑๒๖
เจ้าพนักงานของรัฐ 

เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสีย

เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถอืหุ้นส่วนเจ้าพนักงานของรัฐ 
กรรมการ ผู้ดาํรง

ตาํแหน่งในองค์กรอสิระ 
เจ้าพนักงานของรัฐที�
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประกาศกาํหนด

เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถอืหุ้นส่วน

รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ�งสัมปทานจากรัฐ

เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ 
ที�ปรึกษา ตวัแทน  พนักงานหรือลูกจ้างใน

ธุรกจิเอกชน



มาตรา ๑๒๖

ใช้บังคับกับคู่สมรสด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที�คู่สมรสดาํเนินการอยู่
ก่อนก่อน

คู่สมรส หมายรวมถงึผู้ซึ�งอยู่กนิฉันสามีภรรยาโดยมไิด้จดทะเบียน
สมรส



มาตรา ๑๒๗

ห้ามมิให้กรรมการ ห้ามดาํเนินการใดตามห้ามมิให้กรรมการ
 ผู้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดบัสูง และ
ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองที�
คณะกรรมการป.ป.ช. กาํหนด

ห้ามดาํเนินการใดตาม
มาตรา ๑๒๖ ภายในสองปี
นับแต่วันที�พ้นจากตาํแหน่ง



มาตรา ๑๒๘ 

ห้ามมใิห้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื�นใดอันอาจคาํนวณเป็นเงนิได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดอันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที�ออกโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื�นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประโยชน์อื�นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนด

มิให้ใช้บงัคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน
หรือญาตทิี�ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป



ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดของผู้ซึ�งพ้นจากการ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถงึสองปีด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๙ 
การกระทาํอันเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัตใินหมวดนี �ให้ถอืว่าเป็นการกระทาํความผิด

ต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการหรือความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ในการยุตธิรรม



ความสาํคัญ
ของการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม



พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๑ คณะกรรมการป.ป.ช.
หมวด ๒ การไต่สวนหมวด ๒ การไต่สวน
หมวด ๓ การดาํเนินการกับผู้ดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองและผู้ดาํรงตาํแหน่งเฉพาะ
หมวด ๔ การดาํเนินการกับเจ้าหน้าที�ของรัฐ
หมวด ๕ การดาํเนินการเกี�ยวกับทรัพย์สิน



พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
 หมวด ๗ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 หมวด ๘ ความร่วมมือกับต่างประเทศ หมวด ๘ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 หมวด ๙ สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หมวด ๑๐ กองทนุป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หมวด ๑๑ บทกาํหนดโทษ



หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา



พระบรมราโชวาท/พระราชดาํรัส
 “...ผู้ที�ทาํงานให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย 
ผู้ที�ทาํงานโดยเหน็แก่ตวัเบียดเบยีนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อน
ทาํลายความมั�นคงของชาต ิและที�สุดกจ็ะเอาตวัไม่รอด 
ข้าราชการทกุคนจงึต้องทาํงานทุกอย่าง ด้วยสตสิาํนึกถงึหน้าที�ที�ข้าราชการทกุคนจงึต้องทาํงานทุกอย่าง ด้วยสตสิาํนึกถงึหน้าที�ที�
จะต้องปฏบิัตเิพื�อส่วนรวมอยู่เสมอ...”

 พระบรมราโชวาท เนื�องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 
2545 วังไกลกังวล 

  



พระบรมราโชวาท
  ข้าราชการมีสิ�งสาํคัญที�ควรยดึมั�นอยู่  ๒ อย่าง

 อย่างหนึ�งคือผลประโยชน์ของแผ่นดนิ อีกอย่างหนึ�งคือ
 ความถกูต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดนิเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการปฏบิตัริาชการ ส่วนความถกูต้องเป็นธรรม เป็น

ทั �งรากฐานและแนวทางปฏบิตัเิพื�อให้บรรลุเป้าหมายนั�น
สูงสุดของการปฏบิตัริาชการ ส่วนความถกูต้องเป็นธรรม เป็น

ทั �งรากฐานและแนวทางปฏบิตัเิพื�อให้บรรลุเป้าหมายนั�น

 พระที�นั� งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 วันที� ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒




