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 สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
เป นหน�วยงานหลักในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  ได&จัดทําหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา โดยมีชุดความรู&
และสื่อประกอบการเรียนรู&ด&านการป�องกันการทุจริต ประกอบด&วย 5 หลักสูตร  ได&แก� หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป�องกันการทุจริต)  หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with 
good heart”)  หลักสูตรกลุ�มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ�มทหารและตํารวจ)  หลักสูตร
วิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร&างวิทยากรผู&นําการเปลี่ยนแปลงสู�สังคมท่ีไม�ทนต�อการ
ทุจริต)  หลักสูตรโค&ช (โค&ชเพ่ือการรู&คิดต&านทุจริต)  ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 948 – 
19/2561  เม่ือวันท่ี 27  กุมภาพันธQ  2561 ได&มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู&และสื่อประกอบ 
การเรียนรู&ด&านการป�องกันการทุจริต ท้ัง 5 หลักสูตร  รวมท้ังเห็นชอบให&นําเสนอคณะรัฐมนตรีต�อไป 

 คณะรัฐมนตรี ได&มีมติเม่ือวันท่ี 22  พฤษภาคม  2561  เห็นชอบหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ  โดยให&กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน ก.พ.  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  และฝVายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
ไปพิจารณาดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข&อง และประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. อย�างใกล&ชิด  พร&อมท้ังให&
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง หารือร�วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณานําหลักสูตรไปปรับใช&ในโครงการฝWกอบรม
หลักสูตรข&าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีบรรจุใหม� 

 ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักต&านทุจริตศึกษา ในฐานะผู&รับผิดชอบหลัก
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา ได&กําหนดดําเนินโครงการผลักดันหลักสูตรต&านทจริตศึกษา  
การกํากับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา  
มีวัตถุประสงคQเพ่ือเสริมสร&างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตร  
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร ป]ญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก&ไข  เพ่ือเป น
ฐานข&อมูลสําหรับการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรสู�การสร&างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต/ยกระดับค�าดัชนีการ
รับรู&การทุจริตของประเทศ  และเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษาต�อไป  โดยส�วนหนึ่ง
ได&กําหนดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&าน
ทุจริตศึกษา ซ่ึงต�อมาได&ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเนื่องจากสถานการณQการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เป นการสอบถามข&อมูลไปยังระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง  เพ่ือรวบรวมข&อมูลอันจะเป น
ประโยชนQในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาต�อไป 

 สํานักต&านทุจริตศึกษา จึงได&จัดทําสรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริต
ศึกษา  โดยหวังเป นอย�างยิ่งว�าสรุปผลฉบับนี้ จะเป นประโยชนQต�อผู&เก่ียวข&องในการร�วมกันขับเคลื่อนหลักสูตร
ต&านทุจริตศึกษาให&ประสบผลสําเร็จในอนาคตต�อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป�นมาและวัตถปุระสงค� 

 

ความเป�นมา 

 ยุทธศาสตร�ชาติว!าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 “สร�างสังคมไม!ทนต!อการทุจริต” มุ!งเน�นให�ความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให�เกิด 
ภาวะท่ี “ไม!ทนต!อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต!กระบวนการกล!อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช!วงวัยต้ังแต!ปฐมวัย
เพ่ือสร�างวัฒนธรรมต!อต�านการทุจริต และปลูกฝBงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย�สุจริต ดําเนินการผ!านสถาบัน
หรือกลุ!มตัวแทนท่ีทําหน�าท่ีในการกล!อมเกลาทางสังคม และได�กําหนดกลยุทธ� 4 กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี 1  
ปรับฐานความคิดทุกช!วงวัยต้ังแต!ปฐมวัย ให�สามารถแยกระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนและผลประโยชน�
ส!วนรวม กลยุทธ�ท่ี 2 ส!งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล!อมเกลาทางสังคมเพ่ือต�านทุจริต กลยุทธ�ท่ี 3 
ประยุกต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนเครื่องมือต�านทุจริต และกลยุทธ�ท่ี 4 เสริมพลังการมีส!วนร!วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส!วนเพ่ือต!อต�านการทุจริต โดยกําหนดให�ต�องดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการป#องกันการทุจริต รวมท้ังการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู�สําหรับทุกช!วงวัย 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�มีคําสั่งท่ี 646/2560 ลงวันท่ี วันท่ี 26 เมษายน 2560 แต!งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� ด�านการป#องกันการทุจริต  
เพ่ือดําเนินการสร�างหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู� ด�านการป#องกันการทุจริต สําหรับใช�เปEนมาตรฐานกลางเพ่ือให�
สถานศึกษาหรือหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องในด�านการศึกษา นําไปปรับใช�ในการเรียนการสอนให�กับนักเรียน 
นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ต้ังแต!ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังหลักสูตรสําหรับฝPกอบรมให�กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค�ช (สร�างโค�ช
สําหรับโครงการต�านทุจริต) โดยมี คณะอนุกรรมการร!วมจัดทําหลักสูตร ประกอบด�วย ท่ีปรึกษาและผู�บริหาร
สํานักงาน ป.ป.ช. ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�แทนหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา ได�แก!  
  1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  5) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  6) สํานักงานส!งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  7) สํานักงานลูกเสือแห!งชาติ  
  8) ท่ีประชุมอธิการบดีแห!งประเทศไทย  
  9) ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
  11) สถาบันวิชาการป#องกันประเทศ  
  12) กรมยุทธศึกษาทหารบก  
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

  13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
  15) กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห!งชาติ  

 โดยคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู�ด�านการ
ป#องกันการทุจริต มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้  
  1. ศึกษา วิเคราะห� และรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�
และสื่อประกอบการเรียนรู� ด�านการป#องกันการทุจริต  
  2. กําหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบ 
การเรียนรู�ด�านการป#องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร�ชาติว!าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร�ท่ี 1 “สร�างสังคมไม!ทนต!อการทุจริต”  
  3. พิจารณายกร!างและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� 
ด�านการป#องกันการทุจริต โดยกําหนดโครงสร�างหลักสูตร วัตถุประสงค�ของหลักสูตร จุดประสงค�ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบลําดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู� รวมท้ังอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
  4. พิจารณาให�ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อ
ประกอบการเรียนรู� ด�านการป#องกันการทุจริต เพ่ือให�มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมและสมบูรณ� พร�อมท้ังนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให�ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ให�ดําเนินการแล�วเสร็จในปX พ.ศ. 2560  
  5. กําหนดแผนหรือแนวทางการนําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� 
ด�านการป#องกันการทุจริต ไปใช�ในหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
  6. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 โดยการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1-1/2560 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560  
เพ่ือหารือเก่ียวกับกรอบการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� ด�านการป#องกันการ
ทุจริต โดยท่ีประชุมได�เห็นชอบร!วมกันในการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� 
ด�านการป#องกันการทุจริต ประกอบด�วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา ดังนี้ 
  ชุดวิชาท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม 
  ชุดวิชาท่ี 1 ความอายและความไม!ทนต!อการทุจริต  
  ชุดวิชาท่ี 1 STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต  
  ชุดวิชาท่ี 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม  
 
วัตถุประสงค�  

 สําหรับการจัดทําสรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา เปEนการ
ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาในการกํากับติดตามภาพรวม เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  อันสืบเนื่องจากการดําเนินการในส!วนอ่ืน ๆ  อาทิ การผลิตและเผยแพร!หลักสูตร  
การจัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตร  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�อง  การสร�างบทเรียนออนไลน� (E-Learning)  การจัดต้ังศูนย�ให�คําปรึกษา เปEนต�น  สําหรับข�อมูล 
ในส!วนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ได�ขอทราบข�อมูลการดําเนินการจากหน!วยงาน/บุคคล ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือประโยชน�
ในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาให�ประสบผลสําเร็จในอนาคตต!อไป   
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

2.  เน้ือหาหลักสูตรต&านทุจริตศกึษา  (Anti-Corruption Education)  
 

๒.๑ รายละเอียดหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ได�จัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู�และสื่อประกอบการเรียนรู� ด�านการป#องกัน 
การทุจริต สําหรับใช�เปEนเนื้อหามาตรฐานกลางให�สถาบันการศึกษา หรือหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องนําไปพิจารณา
ปรับใช�ในการเรียนการสอนให�กับกลุ!มเป#าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝBงจิตสํานึกในการ
แยกแยะประโยชน�ส!วนตนและประโยชน�ส!วนรวม จิตพอเพียง และสร�างพฤติกรรมท่ีไม!ยอมรับและไม!ทน 
ต!อการทุจริต อันเปEนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว!าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ "สร�างสังคมไม!ทนต!อการทุจริต" กลยุทธ�ท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกช!วง
วัย ให�สามารถแยกระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนและผลประโยชน�ส!วนรวม และกลยุทธ�ท่ี ๓ ประยุกต�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนเครื่องมือต!อต�านทุจริต ประกอบด�วย 5 หลักสูตร  ได�แก! หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป#องกันการทุจริต)  หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with 
good heart”)  หลักสูตรกลุ!มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ!มทหารและตํารวจ)  หลักสูตร
วิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร�างวิทยากรผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู!สังคมท่ีไม!ทนต!อการ
ทุจริต)  หลักสูตรโค�ช (โค�ชเพ่ือการรู�คิดต�านทุจริต)  โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด�วย ๔ ชุดวิชา ได�แก! 1) 
การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม 2) ความอายและความไม!ทนต!อการ
ทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต  และ 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม  
 

 
 
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๔ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

(๑) ช่ือหลักสูตร 
 “รายวิชาเพ่ิมเติม การป#องกันการทุจริต” 

(๒) จุดมุCงหมายของรายวิชา เพ่ือให�นักเรียน 
 (๒.๑) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม  
 (๒.2) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต 
 (๒.3) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต 
 (๒.4) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม 
 (๒.5) สามารถคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวมได�  
 (๒.6) ปฏิบัติตนเปEนผู�ละอายและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ  
 (๒.7) ปฏิบัติตนเปEนผู�ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต  
 (๒.8) ปฏิบัติตนตามหน�าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม  
 (๒.9) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อต�านและป#องกันการทุจริต  

๓. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม ความละอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต รู�หน�าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต!อสังคม 
ในการต!อต�านการทุจริต โดยใช�กระบวนการคิด วิเคราะห� จําแนก แยกแยะ การฝPกปฏิบัติจริง การทําโครงงาน
กระบวนการเรียนรู� 5 ข้ันตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก�ปBญหา ทักษะการอ!านและการ
เขียนเพ่ือให�มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อต�านและการป#องกันการทุจริต  

๔. ผลการเรียนรู&  
 (๔.1) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม  
 (๔.2) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต  
 (๔.3) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต  
 (๔.4) มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม  
 (๔.5) สามารถคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวมได�  
 (๔.6) ปฏิบัติตนเปEนผู�ละอายและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ  
 (๔.7) ปฏิบัติตนเปEนผู�ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต  
 (๔.8) ปฏิบัติตนตามหน�าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม  
 (๔.9) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อต�านและป#องกันการทุจริต  

(๕) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน 
 ประกอบด�วย 4 หน!วยการเรียนรู� คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�
ส!วนรวม 2) ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต และ 4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต!อสังคม โดยกําหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๕ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 

 
ท่ี 

 
หนCวยการเรียนรู& 

ระดับการศึกษา 
ปฐมวัย ประถมศึกษา

ตอนต&น 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนต&น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๑ การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�
ส!วนตนและประโยชน�ส!วนรวม 

๑๔ ช่ัวโมง ๑๖ ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 

๒ ความไม!ทนและความละอาย 
ต!อการทุจรติ 

12 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง 

๓ STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการ
ทุจริต 

9 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 

๔ พลเมืองกับความรับผดิชอบต!อสังคม 5 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 15 ช่ัวโมง 
รวม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 

 โดยหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การป#องกันการทุจริต การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดเปEน 1 หลักสูตร 
และแยกเปEนแผนการจัดการเรียนรู� 13 ระดับชั้นปX ได�แก! ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปXท่ี 1 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปXท่ี 1 – 6  

 ท้ังนี้ ในแต!ละระดับชั้นปX จะใช�เวลาเรียนท้ังปX จํานวน 40 ชั่วโมง ซ่ึงจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีแตกต!างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู�ในแต!ละช!วงวัย 

(6) กิจกรรมการเรียนรู& 
 แนวคิดและแนวการสอน 
 กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอน เน�นการใช�ทฤษฎีการเรียนรู� การสร�างความรู� ได�แก!
1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต� (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต�เชิงสังคม (Social 
Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต�เชิงปBญญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎี
ประมวลผลข�อมูล(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปBญญา (Theory of Multiple 
Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู�แบบร!วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมจะใช�กลยุทธ�การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปEนสําคัญ คือจัดตามความแตกต!างของเด็กแต!ละคน  
ด�วยการสอนโดยใช�กระบวนการคิดวิเคราะห�คิดสังเคราะห�การฝPกปฏิบัติจริงการทําโครงงานสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการเรียนรู� 5 ข้ันตอน (5 STEPs)การอภิปราย การแก�ปBญหาตลอดจนใช�เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะกับผู�เรียนแต!ละวัย 

(7) ส่ือการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู& 

 จัดกิจกรรมด�วยสื่อการเรียนรู�ท่ีเก่ียวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต เช!น วิดีโอ ข!าว VTR 
นิทานการ�ตูน ภาพยนตร�สั้น เอกสารแก�ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ�ต!างๆ ใบความรู� ใบงาน วัสดุอุปกรณ�ต!างๆ 
ตลอดจนแหล!งเรียนรู�ท่ีใช�คอมพิวเตอร�ในการสืบค�น 
(8) การวัดและประเมินผล 
 (8.1) การประเมินการเรียนรู& โดยใช�เครื่องมือประเมินการเรียนรู�ในด�าน 
  - ความรู�ความเข�าใจ 
  - การปฏิบัติ 
  - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๖ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช&ประเมิน 
  - แบบสอบ 
  - แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 (8.2) การประเมินผล 
  นักเรียนผ!านการประเมินทุกกิจกรรม ร�อยละ 80 ข้ึนไป จึงจะถือว!าผ!านเกณฑ�การประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

หนCวยการเรียนรู& 

๓. STRONG :  
จิตพอเพียงต�านทจุริต 

๔. พลเมอืง 
กับความรับผิดชอบ 

ต!อสังคม 

๑. การคิดแยกแยะระหว!าง 
ผลประโยชน�ส!วนตนและ

ผลประโยชน�ส!วนรวม 

๒. ความละอาย 
และความไม!ทน 
ต!อการทจุริต 

การนําหลักสูตรไปใช& 

จัดเปEนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือบูรณาการ
กับวิถีชวีิตในสถานศึกษา 

 
จัดในกจิกรรม 
พัฒนาผู�เรียน 

บูรณาการการเรียน 
การสอนกับกลุ!มสาระการ

เรียนรู�อื่น ๆ 

บูรณาการการเรียน 
การสอนกับกลุ!มสาระ
การเรียนรู�สังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
เป�ดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๗ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรอุดมศึกษา 
 

(๑) ช่ือหลักสูตร 
 “วัยใสใจสะอาด Youngster with good heart” 

(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับความหมายและประเภทของการทุจริต และ
ผลประโยชน�ทับซ�อน สถานการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริต สามารถวิเคราะห�ถึงผลเสียท่ีเกิดจากการทุจริตต!อ
ตนเองสังคม และประเทศชาติ 
 (2.2) เพ่ือให�นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ในเรื่องการปลูกจิตสํานึก มีทักษะชีวิตด�านการปลูก
จิตสํานึกผ!านการศึกษาดูงาน 
 (2.3) เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในการนําจริยธรรมมาใช�ในชีวิตประจําวัน ประยุกต�ใช�หลัก
จริยธรรมนําชีวิต และมีความรู�ความเข�าใจถึงค!านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 
 (2.4) เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมท่ีเก่ียวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล!งแจ�งเบาะแสการทุจริตได� 
 (2.5) เพ่ือให�นักศึกษาสามารถประยุกต�ใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต�านการทุจริต 

(3) คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม ความละอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต รู�หน�าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต!อสังคมในการต!อต�านการทุจริต และ STRONG : 
จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต โดยใช�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย มุ!งเน�นให�นักศึกษาเกิดความรู� 
ความเข�าใจ ทักษะ เจตคติ ด�านการป#องกันการทุจริต 

(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง) 
 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1 ปรับฐาน 
ความคิดต�านทุจริต 
ส!วนตนและส!วนรวม 

๙ 1.1 ต�นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตสํานึกให�มีส!วนร!วม 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาดูงาน 

วิชาท่ี 2 สร�างสังคม 
ท่ีไม!ทนต!อการทุจริต 

๑๒ 2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 การมีส!วนร!วมของชุมชน 
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ภาคสนาม 

วิชาท่ี 3 ยกระดับ 
ดัชนี สร�างพลเมืองดี 
ในสังคม 

๖ 3.1 จริยธรรมนําพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับย้ังและป#องกันการทุจริต 
3.3 ข�อมูลข!าวสารด�านการป#องกันและ 
ปราบปรามทุจริต 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ค�นคว�า 

วิชาท่ี 4 ปราบทุจริต 
ด�วยจิตพอเพียง 

๑๘ การประยุกต�หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปEน 
เครื่องมือต�านทุจริต 

- โครงงาน 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๘ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

(5) ส่ือการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู& 
 จัดกิจกรรมด�วยสื่อการเรียนรู� ท่ีเก่ียวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต เช!น วีดิทัศน�ของ 
สํานักงาน ป.ป.ช. สถานการณ�ปBจจุบัน/ข!าวห�องสมุด ฟลิปชาร�ต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

(6) การวัดและประเมินผล 
 (6.1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
 (6.2) การตอบคําถาม 
 (6.3) ประเมินตามสภาพจริง 
 (6.4) การให�คําปรึกษาเปEนระยะ 
 
 

 
 

 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๙ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรกลุCมทหารและตาํรวจ 
 

(1) ช่ือหลักสูตร 
 “หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ!มทหารและตํารวจ” 

(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริตได� 
 (2.2) เพ่ือให�สามารถวิเคราะห� แยกแยะ เก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตน 
กับผลประโยชน�ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต!อการทุจริตได� 
 (2.3) เพ่ือให�สามารถประยุกต�เก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริต เกิดประโยชน�ต!อหน!วยงาน สังคมและประเทศชาติได� 
 (2.4) เพ่ือสร�างนวัตกรรมเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริตได� 
 (2.5) เพ่ือให�มีเจตคติท่ีดีต!อการป#องกันการทุจริต 

(3) คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม ความอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต!อการทุจริต โดยใช� 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย มุ!งเน�นให�ผู�เรียนเกิดความรู� ทักษะ เจตคติ ด�านการป#องกันการทุจริต 
และเสริมพลังคนรุ!นใหม!และนําไปประยุกต�ให�เกิดประโยชน�ต!อหน!วยงาน สังคมและประเทศชาติ 

(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง) 
 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1 
การคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน� 
ส!วนตนกับ 
ผลประโยชน�ส!วนรวม 

๓ 1. ความหมาย ความสําคัญ การขัดกัน 
    ระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับ 
    ผลประโยชน�ส!วนรวม 
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับการ 
    คิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตน 
    กับผลประโยชน�ส!วนรวม 

1. ผู�บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล 
    ต�นแบบ ถ!ายทอดประสบการณ�
ใน 
    การทํางาน 
2. ศึกษากรณีตัวอย!างเกี่ยวกับ 
    คดีทุจริตอันเน่ืองมาจากการ 
    ขัดกันระหว!างผลประโยชน�ส!วน
ตน 
    กับผลประโยชน�ส!วนรวม 
3. การแบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและ      
    การนําเสนอ 

 
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๐ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 2 
จิตพอเพียงต!อต�าน
การทุจริต 

๓ 1. การประยุกต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงในการต!อต�านการทุจริต 
2. การสร�างพื้นฐานความคิดจากแนวคิด 
    จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริตและพัฒนา 
    วัฒนธรรมการต!อต�านการทุจริตให�แก! 
    หน!วยงาน 

๑. วิทยากรบรรยายให�ความรู� 
๒. แบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและ 
    นําเสนอ 

วิชาท่ี 3  
ความละอายและ 
ความไม!ทนต!อ 
การทุจริต 

๓ 1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ 
    ผลกระทบของการทุจริตต!อการพัฒนา 
    สังคมและประเทศ 
2. การวิเคราะห�ตนเองและการตระหนักถึง 
    ความละอายและไม!ทนต!อการทุจริต 
3. การส!งเสริม สนับสนุนให�ผู�อ่ืนเกิดความ 
    ละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต 

๑. การประเมินตนเอง ก!อนและ 
   หลังการอบรม/เรียน 
๒. วิทยากรบรรยายให�ความรู� 
๓. ศึกษากรณีตัวอย!าง/กรณีศึกษา 
    ผลท่ีเกิดจากการทุจริต 

วิชาท่ี 4 
พลเมืองกับ 
ความรับผิดชอบ 
ต!อสังคม 

๓ 1. ความหมาย ความสําคัญ ของพลเมืองกับ 
    ความรับผิดชอบต!อการทุจริต และบทบาท 
    หน�าท่ีของความเปEนพลเมืองในการมีส!วน
ร!วม 
    แก�ไขปBญหาการทุจริต 
2. การมีส!วนร!วมและบูรณาการกับทุกภาคส!วน 
   ของพลเมืองในการต!อต�านการทุจริต 
3. แนวคิดความรับผิดชอบต!อการทุจริตของ 
    สังคมและประเทศ 

1. วิทยากรบรรยายให�ความรู� 
2. กิจกรรมสร�างความเปEน
พลเมือง 
   เพื่อเสริมสร�างความรับผิดชอบ 
   ต!อการทุจริต 
3. แบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและนําเสนอ 
    ผลงาน 

 

(5) ระยะเวลา 
 - ทหาร (สําหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู�) แบ!งหลักสูตรออกเปEน 
3 ระยะ 
 ระยะสั้นมีการฝPกอบรม ๒ - ๔ เดือน ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๓ - ๔ ชั่วโมง 
 ระยะกลางมีการฝPกอบรม ๔ - ๖ เดือน ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๖ - ๘ ชั่วโมง 
 ระยะยาวมีการฝPกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง 
 สําหรับหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการอบรมน�อยกว!า ๒ เดือน ให�ใช�รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ 
ประกอบการเรียนรู�ในการเรียนการสอน 
 - ตํารวจ 
 หลักสูตรการฝPกอบรมท่ีเลื่อนตําแหน!งสูงข้ึน ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๓ ชั่วโมง 
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๑๖ ชั่วโมง 
 สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล!าวมา ให�ใช�รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบการ 
เรียนรู�ในการเรียนการสอน 

(6) ส่ือการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู& 
 จัดกิจกรรมด�วยสื่อการเรียนรู�ท่ีเก่ียวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ได�แก! สื่อสิ่งพิมพ� เช!น 
โจทย�สัมมนา บ!งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ� สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส� สื่อบุคคล แหล!งเรียนรู� 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๑ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) สังเกตพฤติกรรมในห�องเรียน 
 (7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 
 (7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ 
 (7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ!ม 

 
 

 
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๒ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
 

(1) ช่ือหลักสูตร 
 “สร�างวิทยากรผู�นําการเปลี่ยนแปลงสู!สังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริต” 

(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา 
 (2.1)  เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจและทัศนคติท่ีถูกต�องเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน�ส!วนตน 
กับผลประโยชน�ส!วนรวม ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต การประยุกต�หลักความพอเพียงด�วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต และการฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากร 
 (2.2)  เพ่ือสร�างวิทยากรท่ีมีทักษะและสามารถขยายผลองค�ความรู�ไปสู!กลุ!มเป#าหมายอ่ืนๆ เพ่ือมุ!ง
สร�างสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริต 

(3) คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม ความอายและ 
ความไม!ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต!อต�านการทุจริต โดยใช�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ี
หลากหลายมุ!งเน�นให�ผู�เรียนเกิดความรู�ความเข�าใจ เจตคติ ด�านการป#องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเปEน
วิทยากร 

(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง) 
 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1  
การคิดแยกแยะ 
ประโยชน�ส!วนตนและ 
ประโยชน�ส!วนรวม 

๖ 1. สาเหตุของการทุจริตฯ 
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว!าง 
    ผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�
ส!วนรวม 
3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับการขัดกันฯ 
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / 
    Digital thinking (ฐาน 2) 
5. บทบาทของรัฐ / เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
6. กรณีตัวอย!างการคิดแยกแยะระหว!าง 
    ประโยชน�ส!วนตนและประโยชน�ส!วนรวม 

การบรรยาย 
การคิดวิเคราะห�กรณีศึกษา 
การทํากิจกรรมกลุ!ม 
การอภิปรายกลุ!ม 

วิชาท่ี 2  
ความไม!ทนและ 
ความอายต!อการ 
ทุจริต 

๓ 1. ความไม!ทนต!อการทุจริต 
 - ความเปEนพลเมือง 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความไม!ทนต!อการทุจริต 
2. ความอายต!อการทุจริต 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความอายต!อการทุจริต 
3. ตัวอย!างความไม!ทนและความอายต!อการ 
    ทุจริต การแสดงออกถึงการไม!ทนต!อการ 
    ทุจริต 
4. ลงโทษทางสังคม 
5. ช!องทางและวิธีการร�องเรียนการทุจริต 
6. มาตรการคุ�มครองช!วยเหลือพยานและ 
    การกันบุคคลไว�เปEนพยานโดยไม!ดําเนินคดี 
 

การบรรยาย การคิดวิเคราะห� 
กรณีศึกษา 
การทํากิจกรรมกลุ!ม 
การอภิปรายกลุ!ม 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 3  
การประยุกต�หลัก 
ความพอเพียงด�วย
โมเดลSTRONG :  
จิตพอเพียงต�านทุจริต 

๓ 1. ท่ีมา ความหมายของโมเดล STRONG :  
    จิตพอเพียงต�านทุจริต 
2. การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต�าน 
    ทุจริต ไปประยุกต�ในบริบทต!างๆ 

การอภิปราย 
การศึกษากรณีโครงการ STRONG 

วิชาท่ี 4  
การฝPกปฏิบัติการ 
เปEนวิทยากร 

๖ การฝPกปฏิบัติถ!ายทอดความรู� ตามท่ีกําหนดได�
อย!างถูกต�องและเหมาะสม 

- 3 ช่ัวโมงแรก 
  ให�ผู�เข�าร!วมทุกคนแบ!งกลุ!ม 
  ฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากรโดยสุ!ม 
  หัวข�อจาก 3 วิชา 
- ๓ ช่ัวโมงหลัง วิทยากรให� 
  ข�อเสนอแนะ 

 

(5) ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 

(6) ส่ือการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู& 
 จัดกิจกรรมด�วยสื่อการเรียนรู�ท่ีเก่ียวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ได�แก! PowerPoint
วิดีโอภาพยนตร�สั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) การทดสอบความรู� (60 คะแนน) 
 (7.2) การประเมินฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากร (40 คะแนน) 
 โดยผู�ผ!านการอบรมจะต�องได�คะแนนรวมจากค!าคะแนนจากแบบทดสอบความรู�และค!าคะแนนจาก
การประเมินฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากรรวมกันอย!างน�อยต้ังแต! 60 คะแนนข้ึนไป 
 
 
 

  



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๔ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรโค&ช 
 

(1)  ช่ือหลักสูตร 
 “โค�ชเพ่ือการรู�คิดต�านทุจริต” 

(2)  จุดมุCงหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือสร�างโค�ชด�านการรู�คิดต�านทุจริต 
 (2.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู�สอนเก่ียวกับบทบาทในการเปEนโค�ชให�กับผู�เรียน โดยสามารถกระตุ�น
การรู�คิดอย!างต!อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู�เรียน 
 (2.3) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู�สอนให�สามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�เปEนสื่อในการ
เรียนการสอนได�อย!างเหมาะสม 
 (2.4) เพ่ือให�ผู�เข�าร!วมหลักสูตรเปEนแบบอย!างท่ีดีในด�านการต�านทุจริต 

(3)  คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการสร�างโค�ชท่ีมีความสามารถและทักษะเพ่ือเปEนแทนของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการ
ถ!ายทอดองค�ความรู� และประสบการณ�เก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม
ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต�านทุจริตด�วยเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม
จะช!วยให�ทุกภาคส!วนมีความตระหนักรู�  และเห็นความสําคัญของปBญหาการทุจริต อันจะนําไปสู!การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค!านิยมต�านทุจริตให�เกิดข้ึนในสังคมไทยเกิดความรู�ความเข�าใจ เจตคติ ด�านการ
ป#องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเปEนวิทยากร 
 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1  
แนวคิดหลักการโค�ช
เพื่อการรู�คิดต�าน
ทุจริต 

๓ 1. ความเปEนมาของการโค�ชเพือ่การรู�คิด 
2. ความหมายของการโค�ชเพื่อการรู�คิด 
3. เป#าหมายของการโค�ชเพื่อการรู�คิด 
4. หลักการโค�ชเพื่อการรู�คิด 
5 ทักษะเสริมการโค�ชให�มีประสิทธิภาพ 

1. การบรรยายให�ความรู�หลักสูตร 
    โค�ชเพื่อการรู�คิดต�านทุจริต 
2. การยกตัวอย!างและวิเคราะห� 
    กรณีศึกษา 
3. การทํากิจกรรมกลุ!ม 
4. การอภิปรายกลุ!ม 
5. การฝPกทดลองปฏิบัติการ 
    ภาคสนาม 

วิชาท่ี 2  
กลไกและ
กระบวนการโค�ช 

๓ 1. กลไกของการโค�ช 
2. กระบวนการโค�ช 
3. หลักการพัฒนาโค�ชและผู�เรียนอย!างย่ังยืน 

1. การบรรยายให�ความรู�หลักสูตร 
    โค�ชเพื่อการรู�คิดต�านทุจริต 
2. การยกตัวอย!างและวิเคราะห�   
    กรณีศึกษา 
3. การทํากิจกรรมกลุ!ม 
4. การอภิปรายกลุ!ม 
5. การฝPกทดลองปฏิบัติการ 
   ภาคสนาม 

วิชาท่ี 3  
เรียนรู�ผู�เรียน 

๓ 1. เรียนรู�ผู�เรียนด�วยจริต 6 
2. เรียนรู�ผู�เรียนตาม Generation 
 
 

วิชาท่ี 3 เรียนรู�ผู�เรียน 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๕ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

หัวข&อวิชา ช่ัวโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 4  
เทคนิคสําคัญในการ
โค�ช 

๓ 1. การส่ือสารเชิงบวก 
2. คําถามท่ีทรงพลัง 
3. การสะท�อนคิด 
4. การเรียนรู�ยุคใหม!ด�วยการนํานวัตกรรม 
    มาใช�ในการโค�ช 
5. การถอดบทเรียน 

วิชาท่ี 4 เทคนิคสําคัญในการโค�ช 

วิชาท่ี 5  
การประเมินผลการ 
เรียนรู�ท่ีเสริมพลัง 
ต�านทุจริต 

๓ 1. การประเมินเพื่อการเรียนรู� 
2. การประเมินขณะเรียนรู� 
3. การประเมินผลการเรียนรู� 

วิชาท่ี 5 การประเมินผลการ 
เรียนรู�ท่ีเสริมพลังต�านทุจริต 

 

(5)  ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 

(6)  ส่ือการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู& 
 เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส�วิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิและปราชญ�ชาวบ�าน 
ผู�นําชุมชน ชุดฝPกทักษะการเรียนรู� บทเรียนสําเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส�การ�ตูน นิทาน ฯลฯ 

(7)  การวัดและประเมินผล 
 (7.1) ร�อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก!อนและหลังการเรียนรู�ก!อนและหลังบทเรียน (Pre & 
Post Test) 
 (7.2) ร�อยละของจํานวนชั่วโมงท่ีเข�ารับการอบรม 
 (7.3) การผ!านการฝPกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 
 

 

 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๖ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

๒.๒  แนวทางการนําหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาไปใช&  
 

 หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีวัตถุประสงค�ในการปลูกฝBงและสร�าง
วัฒนธรรมต!อต�านการทุจริตให�สามารถแยกแยะได�ว!าสิ่งใดเปEนประโยชน�ส!วนตนสิ่งใดเปEนประโยชน�ส!วนรวม 
สามารถยึดถือประโยชน�ส!วนรวมมากกว!าประโยชน�ส!วนตน มีจิตพอเพียงต�านทุจริต ละอายและเกรงกลัวท่ีจะ
ไม!ทุจริตและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสร�างความรู�ความเข�าใจและทักษะให�แก!ผู�เรียนหรือผู�ผ!าน
การอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�ส!วนตนกับผลประโยชน�ส!วนรวม ความอายและความไม!
ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต!อสังคม เพ่ือร!วมกัน
ป#องกันหรือต!อต�านการทุจริต มิให�มีการทุจริตเกิดข้ึนในสังคมไทยและร!วมสร�างสังคมไทยท่ีไม!ทนต!อการทุจริต
ต!อไป 
 โดยให�หน!วยงานท่ีเก่ียวข�องนําหลักสูตรดังกล!าวไปพิจารณาปรับใช�กับกลุ!มเป#าหมายต้ังแต!ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เช!น สถาบันการศึกษาในสังกัดองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานตํารวจแห!งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เปEนต�น 
ต!อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให�ครอบคลุม ท้ังระบบการศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรฝPกอบรม
สําหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน!วยงานภาครัฐ 
 ท้ังนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจ
แห!งชาติ และหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องได�นําหลักสูตรนี้ไปปรับใช�ในโครงการฝPกอบรมหลักสูตรข�าราชการ บุคลากร
ภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีบรรจุใหม! โดยกําหนดกลุ!มเป#าหมายของหลักสูตรให�มีความชัดเจน และให�
หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช!น ครู อาจารย� หรือ ผู�ท่ีทําหน�าท่ีเปEนผู�ถ!ายทอดความรู�ท้ังใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด�วย เพ่ือให�บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข�ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล!าวสามารถนําไปใช�ในการถ!ายทอดความรู�หรือช!วยในการจัดการเรียนให�เปEนไปอย!างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 โดยมีรายละเอียดแนวทางการนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�  ดังนี้    

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   - ประถมศึกษา 
   - มัธยมศึกษา 
     รวมจํานวน ๓๐,๑๑๒ แห!ง 
๒. โรงเรียนสาธิต รวมจํานวน ๖๗ แห!ง 
๓. สํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
    รวมจํานวน ๓,๕๙๗ แห!ง 
๕. สํานักงานส!งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
    อัธยาศัย  (กศน.)  รวมจํานวน ๙๒๘ แห!ง 
๖. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
๗. กรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน (สถ.) 
   - โรงเรียน จํานวน ๑,๗๐๑ แห!ง 
 

๑. เป�ดรายวิชาเพ่ิมเติม 
๒. บูรณาการการเรียนการสอน 
    กับกลุ!มสาระการเรียนรู�สังคม 
    ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. บูรณาการการเรียนการสอน 
   กับกลุ!มสาระอ่ืนๆ 
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
๕. จัดเปEนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๗ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
   - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ๑๘,๙๓๓ แห!ง 
    รวมจํานวน ๒๐,๖๓๔ แห!ง 
๘. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
    รวมจํานวน ๔๓๗ แห!ง 
๙. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจ
แห!งชาติ 
๑๐. สํานักการศึกษา เมืองพัทยา 
๑๑. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑๒. สถาบันการบินพลเรือน 
๑๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ 
๑๔. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
๑๕. กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
๑๖. กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
 

 

 

หลักสูตรอุดมศึกษา 
 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
   - มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๕๖ แห!ง 
๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
๓. โรงเรียนนายร�อยตํารวจ สาํนักงานตํารวจแห!งชาติ 
๔. สถาบันพระบรมราชชนก 
๕. ศูนย�ฝPกพาณิชย�นาวี 
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� 
๗. สถาบันการพลศึกษา 
๘. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
   - รัฐ จํานวน ๔๒๘ แห!ง 
   - เอกชน จํานวน ๔๘๖ แห!ง 
   รวมจํานวน ๙๑๔ แห!ง 

๑. จัดทําเปEน ๑ รายวิชา จํานวน ๓ 
    หน!วยกิต 
๒. จัดทําเปEนหน!วยการเรียนรู� โดย 
    อาจารย�ผู�สอนสามารถนําเนื้อหา 
    ในหน!วยการเรียนรู�ต!าง ๆ ไปปรับ
ใช�/ 
    ประยุกต�ใช�ในรายวิชาของตนเอง 
๓. จัดทําเปEนวิชาเลือก 
 

หลักสูตรกลุCมทหารและตํารวจ 
 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
1. กระทรวงกลาโหม หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ

และหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู� (๓ ระยะ) 
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให�มีการเรียน 
 

   1.1 กระทรวงกลาโหม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
   1.2 สถาบันวิชาการป#องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๘ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
   1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก   การสอนไม!น�อยกว!า ๓ - ๔ ชั่วโมง 

- ระยะกลาง ๔ - ๖  เดือน ให�มีการ 
  เรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๖ - ๘ ชัว่โมง 
- ระยะยาว ๖ - ๑๒ เดือน ให�มีการ   
   เรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๙ - ๑๒ 
ชั่วโมง 
   สําหรับหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการ
อบรมน�อยกว!า ๒ เดือน ให�ใช�รูปแบบ 
การบรรยายพิเศษหรือใช�สื่อประกอบ  
การเรียนการสอน 

   1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   
   1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

2. สํานักงานตํารวจแห!งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา - หลักสูตรการฝPกอบรมท่ีเลื่อนตําแหน!ง 
  สูงข้ึน ให�มีการเรียนการสอนไม!น�อยกว!า 
  ๓ ชั่วโมง  
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ให�มี 
  การเรียนการสอนไม!น�อยกว!า ๑๖ ชั่วโมง  
  สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ท่ีกล!าวมา ให�ใช�รูปแบบการบรรยายพิเศษ
หรือใช�สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  
    - กรมประชาสัมพันธ� 
 

ประกอบด�วย ๓ แนวทาง 
  ๑. ใช�ฝPกอบรมให�กับบุคลากรของ 
      สํานักงาน ป.ป.ช. 
  ๒. ใช�ฝPกอบรมให�กับบุคลากรภาครัฐ 
      และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๓. บูรณาการกับหลักสูตรฝPกอบรม 
      ในระดับต!างๆ ของสํานักงาน ก.พ. 

๒. กระทรวงกลาโหม 
๓. กระทรวงการคลัง 
๔. กระทรวงการต!างประเทศ 
๕. กระทรวงการท!องเท่ียวและกีฬา 
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
๘. กระทรวงคมนาคม 
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑1. กระทรวงพาณิชย� 
๑2. กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๑๙ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
๑3. กระทรวงยุติธรรม  
๑4. กระทรวงแรงงาน 
๑5. กระทรวงวัฒนธรรม  
๑6. กะทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๑7. กระทรวงศึกษา 
๑8. กระทรวงสาธารณสุข 
19. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒0. สํานักงาน ก.พ. 
๒1. สํานักงาน ก.พ.ร.  

หลักสูตรโค&ช 

กลุCมเป_าหมายการนําไปใช& แนวทางการนําไปใช& 
โค�ชภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด 
และ ๑ เขตปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 
 

ประกอบด�วย ๓ แนวทาง  
(๑) ใช�ฝPกอบรมให�กับเจ�าหน�าท่ีของ 
     สํานักงาน ป.ป.ช. 
(๒) ใช�ฝPกอบรมให�กับโค�ช STRONG :  
     จิตพอเพียงต�านทุจริต 
(๓) ใช�ฝPกอบรมให�กับบุคลากรภาครัฐ 
 

 

 
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๐ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

3. แนวทางการระดมความคดิเห็นเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทจุริตศกึษา  
 

  ปXงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักต�านทุจริตศึกษา กําหนดดําเนิน
โครงการผลักดันหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช�หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนา
และขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  โดยได�ดําเนินการได�ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  
ดังนี้ 

� การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตร 
ต�านทุจริตศึกษา 

� การสร�างระบบ E-Learning ด�วยเครื่องมือ Google : G-Suite for Education การ Create 
Innovative & Interactive Online Content  และการเผยแพร!เนื้อหา เพ่ิมยอดวิวและ Engagement  
ด�วยการทําการตลาดออนไลน� 

� การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร�างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต�านทุจริตศึกษาและการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดมันความซ่ือสัตย�สุจริต 

� การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช�หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 ท้ังนี้ ภาพรวมหน!วยงานทางการศึกษา และหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยส!วนใหญ!ได�ร!วมดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  และสํานักงาน ป.ป.ช. ได�ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนําหลักสูตร
ต�านทุจริตศึกษาไปใช� เพ่ือให�ทราบถึงผลของเป#าหมายระดับยุทธศาสตร�ในการปรับฐานความคิดและ 
เกิดวัฒนธรรมสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริต ต!อไป 

  จัดตั้งศูนย�ให&คําปรึกษาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา  การขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 
ลงสู!สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกสังกัดท่ัวประเทศ โดยกําหนดให�ทุกสถานศึกษานําหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อน
ต้ังแต!ปXการศึกษา 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) เปEนต�นไป รวมถึงหน!วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ท้ัง 5 หลักสูตร  จําเปEนต�องมีการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ  
เพ่ือผลักดันและให�คําปรึกษาแก!สถานศึกษา และหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องในการนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�  
ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงมีหน�าท่ีในการกํากับ ดูแล ประสานและ
ติดตามกระบวนการดําเนินงานร!วมกับหน!วยงานท่ีได�นําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�  ได�มีการกํากับ ติดตาม
และให�คําปรึกษา เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางในการนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�ให�
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (21) ประเด็นการต!อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในการสร�างสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริตและส!งเสริมให�ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย�สุจริตต!อไป 

  สํานักงาน ป.ป.ช. จัดต้ังศูนย�ให� คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education)  ดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับติดตามและให�คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา รวมท้ัง การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�และจัดเก็บข�อมูลท่ีจําเปEนต!าง ๆ ต!อการขับเคลื่อนหลักสูตร   
 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๑ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

ซ่ึงได�รับข�อมูลจากการลงพ้ืนท่ีในแต!ละภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานคร ท่ีคัดเลือกจากหน!วยงานท่ียังไม!ได�นํา
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช� หรือหน!วยงานท่ีนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�  และได�สรุปผลเพ่ือเปEน
แนวทางและเปEนประโยชน�ต!อผู�มีส!วนเก่ียวข�องในการร!วมสร�างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย�สุจริตใน
สังคมไทยต!อไป 

  การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา และการประเมินพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน  สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึดม่ันความ
ซ่ือสัตย�สุจริต (An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity) เพ่ือให�
เกิดความชัดเจนและเปEนรูปธรรม มีความถูกต�องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช�
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เปEนไป
อย!างมีประสิทธิภาพ และเปEนไปตามเจตนารมณ�และวัตถุประสงค� สํานักงาน ป.ป.ช.  ซ่ึงดําเนินการโดยท่ี
ปรึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย�สุจริต  โดยช!วงแรกมุ!งเน�น
ประเมินการนําหลักสูตรไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ๒ หลักสูตร  ได�แก!  หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป#องกันการทุจริต)  และหลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด 
“Youngster with good heart”)  เพ่ือวัตถุประสงค�หลัก ดังนี้ 
 

 
แผนภาพกรอบการวิจยัประเมินผลพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซ่ือสัตย สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย 

(An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity) 

 

สภาพแวดล	อมทางสังคม 

เด็ก เยาวชน 

นิเวศวทิยาครอบครัว 
(Family Ecology) 

หลักสูตรต	านทุจรติศึกษา 
ครู กลุ.มเพ่ือน 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๒ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

� นํารายงานผลข�อมูลการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึดม่ันความ
ซ่ือสัตย�สุจริต ไปใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)  
๒ หลักสูตร ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการสร�างสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริตอย!างยั่งยืน 

� นํารายงานผลข�อมูลการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยท่ียึดม่ันความ
ซ่ือสัตย�สุจริต และรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช�หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ไปใช�ในการให�
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น
ท่ี ๒๑ การต!อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕8๐) รวมท้ัง เพ่ือพัฒนาและขยายผล
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาต!อไป 

  สําหรับการจัดทําสรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา เปEนการ
ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาในการกํากับติดตามภาพรวม เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ซ่ึงสืบเนื่องจากการดําเนินการในส!วนอ่ืน ๆ  อาทิ การผลิตและเผยแพร!หลักสูตร  
การจัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตร  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงานท่ี
เก่ียวข�อง  การสร�างบทเรียนออนไลน� (E-Learning)  การจัดต้ังศูนย�ให�คําปรึกษา เปEนต�น  โดยดําเนินการ
ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการใช�หลักสูตร สําหรับข�อมูลในส!วนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ได�ขอทราบข�อมูลการ
ดําเนินการจากหน!วยงาน/บุคคล ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริต
ศึกษาให�ประสบผลสําเร็จในอนาคตต!อไป   



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

บทท่ี ๒ 

สรุปความคิดเห็นตCอการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 
 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักต�านทุจริตศึกษาดําเนินการระดมความคิดเห็นโดยวิธีการรวบรวม
ข�อมูลด�วยการประสานงานส!วนราชการ/หน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง จํานวน ๒๕๘ หน!วยงาน  ใน 2 ส!วน  
ประกอบด�วย  ๑) ความคิดเห็นต!อความสอดคล�องของแผนต!อต�านการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต�าน
ทุจริตศึกษา  ๒) ความคิดเห็นต!อประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  สรุปได� ดังนี้ 

1. ความคดิเห็นตCอความสอดคล&องของแผนตCอต&านการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตร 
 ต&านทุจริตศึกษา 

 

ลําดับ ประเด็น 
ระดับ 

จํานวน 
เฉลี่ย  

(เต็ม 5) มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น&อย 
น&อย
ที่สุด 

1 ท!านมีความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทจุริตศึกษา เพื่อ
ความสัมฤทธิผลสอดคล�องกับยทุธศาสตร�ชาติ : 
ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เป#าหมายการ
สร�างภาครัฐเกิดความโปร!งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมชิอบ ทุกภาคส!วนร!วมต!อต�าน
การทุจริต 

41 75 5 0 0 121 4.30 

ร�อยละ 33.88 61.98 4.13 0.00 0.00 
2 ท!านมีความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ

ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทจุริตศึกษา เพื่อ
ความสัมฤทธิผลสอดคล�องกับแผนแม!บท
ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาต ิประเด็นการต!อต�าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป#าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทย
อยู!ในอันดับ 1 ใน 54  และ/หรือได�คะแนนไม!
ต่ํากว!า 50 คะแนน ในปX 2565) 

39 74 8 0 0 121 4.26 

ร�อยละ 32.23 61.16 6.61 0.00 0.00 
3 ท!านมีความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ

ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทจุริตศึกษา  
เพื่อเป#าหมายให�ประชาชนมีวฒันธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย�สุจริต (ปX 2565  ร�อยละ 
50 ของประชาชนมีวฒันธรรมค!านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต!อต�านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

40 71 10 0 0 121 4.25 

ร�อยละ 33.06 58.68 8.26 0.00 0.00 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๔ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

ลําดับ ประเด็น 
ระดับ 

จํานวน 
เฉลี่ย  

(เต็ม 5) มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น&อย 
น&อย
ที่สุด 

4 ท!านมีความเชื่อม่ันว!า ชุดวิชาประกอบ
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา มี  
     -  การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน�
ส!วนตนและผลประโยชน�ส!วนรวม 
     -  ความอายและความไม!ทนต!อการทุจริต 
     -  STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต 
     -  พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม 
สามารถแก�ปBญหาการทจุริต 

40 68 13 0 0 121 4.22 

ร�อยละ 33.06 56.20 10.74 0.00 0.00   

ความคิดเห็นความสอดคล&องของแผนด&านตCอต&านการทุจริต/สถานการณ�การทุจริต  
กับการขับเคลื่อนหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาโดยรวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.26 

ร&อยละ 85.12 
 

 จากการวิเคราะห�ผลการสอบถามความคิดเห็นต!อความสอดคล�องของแผนต!อต�านการทุจริตกับ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ทําให�ทราบว!าหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ตระหนักถึงความสําคัญของ
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาในระดับสูงมากในทุกประเด็น ท้ังในมิติความรู�ความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ  
รวมท้ังการเชื่อม่ันในหลักสูตรท่ีจะนําไปสู!การแก�ไขปBญหาการทุจริตท่ีสอดคล�องกับแผนระดับต!าง ๆ  ซ่ึงผล
คะแนนจากการสอบถามได�ระดับสูงถึง 4.26 จากเต็ม 5 คะแนน  หรือร�อยละ 84.71  สะท�อนถึงระดับความ
เข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา เพ่ือความสัมฤทธิผลสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ชาติ : ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือมุ!งสู!
เป#าหมายการสร�างภาครัฐเกิดความโปร!งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส!วนร!วมต!อต�านการ
ทุจริต   สอดคล�องกับแผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็นการต!อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป#าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทยอยู!ในอันดับ 
1 ใน 54  และ/หรือได�คะแนนไม!ตํ่ากว!า 50 คะแนน ในปX 2565)   และเป#าหมายให�ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย�สุจริต (ปX 2565  ร�อยละ 50 ของประชาชนมีวัฒนธรรมค!านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต!อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๕ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

๒. ความคดิเห็นตCอประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 
 ๒.1 ประเด็นการติดตามและการประเมินผลการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 

  (๑) การติดตามและประเมินผลการใช�หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา โดยหน!วยงานภายใน
ตามกลไกการบริหารจัดการองค�กรเปEนสิ่งสําคัญยิ่ง ซ่ึงถือเปEนการตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักสูตรฯ 
ไปใช�อย!างจริงจังและประเมินผลอย!างสมํ่าเสมอเพ่ือร!วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรฯ อย!างมีส!วนร!วมของทุกภาค
ส!วนอย!างแท�จริง 

  (๒) การขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาเพ่ือนําไปสู!การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การแยกแยะระหว!างประโยชน�ส!วนตนกับส!วนรวม และความไม!ทนต!อการทุจริตได�ผลอย!างแท�จริง  จําเปEนต�อง
มีการติดตามและประเมินผลอย!างจริงจังและสมํ่าเสมอ  จึงควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย!างมี
ประสิทธิภาพท่ีจะเปEนผลในการผลักดันขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ได�อย!างเปEนรูปธรรม 

  (๓) การขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาในรูปแบบการฝPกอบรมฯ ได�มีการ
ประเมินผลกลุ!มเป#าหมายผู�เข�ารับการฝPกอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตร ในระยะก!อนดําเนินการ ระหว!าง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ  ซ่ึงเปEนการประเมินรายกิจกรรมกรรม  แต!ก็ยังถือว!าเปEนดําเนินการนํา
หลักสูตรไปใช�ท่ียังไม!ประสบผลสําเร็จในด�านการครอบคลุมกลุ!มเป#าหมายในหน!วยงาน ท่ียังไม!ได�รับการ
ฝPกอบรมท่ีเก่ียวกับหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

  (๔) หน!วยงานท่ีมีนโยบายการนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด ได�
มีการกํากับติดตามผ!านรูปแบบตามบริบทของการนําหลักสูตรไปใช�  เช!น การประยุกต�เนื้อหาหลักสูตรฯ เข�ากับ
จัดกิจกรรม/โครงการ ก็ได�ใช�แนวทางการกํากับจากการรายผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ  

  (๕) หน!วยงานระดับกรมบางหน!วยงาน มีการติดตามประเมินผลจากการนําหลักสูตร
ต�านทุจริตศึกษาไปใช�อย!างจริงจัง โดยการตรวจสอบพฤติกรรมบุคลากรในการแยกแยะประโยชน�ส!วนตนกับ
ประโยชน�ส!วนรวม รวมท้ังกํากับการจัดซ้ือจัดจ�าง การเบิกจ!ายเงิน การยืมของ แล�วดําเนินการรายงานเปEน
ประจําทุกเดือน พร�อมรายงานคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องทุกสามเดือน 

  (๖) ได�มีการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความสอดคล�องเข�ากับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ซ่ึงนับว!าเปEนสิ่งท่ีดียิ่งของการบูรณาการเครื่องมือต!าง ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

  (๗) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน!วยงานหลัก
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการติดตามและการประเมินผลการใช�หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาตามระบบ
ของกลไกการกํากับติดตามอย!างชัดเจนในการบริหารจัดการของกระทรวง โดยให�สถาบันอุดมศึกษารายงานผลฯ 

  (๘) สถานศึกษาท่ีนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช� ได�มีการติดตามและประเมินผลตาม
ระบบและกลไกการประเมินผู�เรียน ท้ังได�มีการประยุกต�แนวทางให�เกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร
เพ่ือประสิทธิภาพการประเมินผล อาทิ การประเมินทางพฤติกรรม เปEนต�น 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๖ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 2.๒ ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 

  (1) ผู�เข�าร!วมกิจกรรมการนําหลักสูตรไปใช�ผ!านรูปแบบการฝPกอบรมให�กับบุคลากร
ภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสร�างความรู�ความเข�าใจและมีการปรับทัศนคติท่ีถูกต�อง
เก่ียวกับการแยกแยะประโยชน�ส!วนตนกับประโยชน�ส!วนรวม ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต 
ประยุกต�ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในชีวิตประจําวัน และนําหลักการตามโมเดล STRONG จิต
พอเพียงต�านทุจริตไปใช�ในการผลักดันการสร�างสังคมปลอดทุจริตในบริบทการปฏิบัติงานของตนเอง 

  (2) หน!วยงานเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
โดยเล็งเห็นว!าหลักสูตรฯ เปEนเครื่องมือท่ีสําคัญอย!างหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการป#องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต!อต�าน
การทุจริตประประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  (3) ผู�บริหารและบุคลากรทุกระดับในหน!วยงานเกิดการตระหนักถึงความสําคัญอย!าง
มากจากผลจากการถ!ายทอดเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  และมีแนวโน�มท่ีจะพัฒนาและขยายผลการนํา
หลักสูตรฯ ไปอย!างมากยิ่งข้ึน 

  (4) หน!วยงานมีการประยุกต�เนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา เข�ากับเครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากรของตน โดยนําเนื้อหาเผยแพร!ในช!องทางต!าง ๆ ให�กับบุคลากรภายในใช�ประโยชน�ด�านการเสริม
ความรู�ความเข�าใจได�อย!างเต็มท่ี 

  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน!วยงานหลัก
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาโดยมีนโยบายส!งเสริมให�สถาบันการ
อุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนผลการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปEนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงครอบคลุมด�านคุณธรรม
จริยธรรม และสอดคล�องกับหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) 

  (6) จากการท่ีสถาบันการศึกษาได�จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ทําให�ผู�เรียนเกิดความรู�ความเข�าใจตามเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา อีกท้ังมีการ
พัฒนาพฤติกรรมสอดคล�องกับขอบเขตชุดวิชาของหลักสูตรท่ีได�นําไปใช� 

  (7) ผู�เข�ารับการฝPกอบรมจากกลุ!มเป#าหมายของกระทรวงกลาโหม ได�รับการปลูกฝBง
จิตสํานึกและค!านิยมท่ีดี สร�างความตระหนักในการเปEนข�าราชการท่ีดี ปฏิบัติงานภายใต�แนวคิดป#องกันการ
ทุจริต เข�าใจกฎหมาย กฎระเบียบข�อบังคับ วิธีการ หลักเกณฑ� โดยไม!ละเมิดให�เกิดการทุจริต 

  (8) ผู�เรียนสามารถนําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาจากการเรียนรู�ไปประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติราชการและในชีวิตประจําวัน ทําให�เกิดผลสัมฤทธิ์ได�อย!างแท�จริง  อาทิ เกิดความไว�วางใจต!อ
ผู�ใต�บังคับบัญชา  เปEนต�น 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๗ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 ๒.3 ประเด็นปgญหาอุปสรรคและแนวทางแก&ไข 

  (๑) สถานการณ�การแพร!ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) นับว!ามี
ผลกระทบต!อการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรในปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในส!วนการจัดกิจกรรมฝPกอบรม  
ซ่ึงมีปBญหามากในช!วงเริ่มต�นของการแพร!ระบาด และต!อมาได�มีการปรับรูปแบบการดําเนินการจึงได�คลี่คลาย
ปBญหาลงบ�าง  โดยการฝPกอบรมทางไกล แต!ก็ยังมีปBญหาในการดําเนินการ  อาทิ การขาดแรงจูงใจในการศึกษา 
ทักษะในการใช�เครื่องมืออํานวยการจัดฝPกอบรม  เปEนต�น 

  (๒) หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา นับว!าเปEนเนื้อหาการเรียนรู�เฉพาะด�านท่ียังอาจขาดการ
ส!งเสริมให�เห็นความสําคัญในการขับเคลื่อน  การให�ความสําคัญท่ีจะดําเนินการขับเคลื่อนอย!างจริงจังจึงยังเปEน
ปBญหาในภาพรวมของการดําเนินการ  เห็นควรให�มีการส!งเสริมหรือกระตุ�นในระดับนโยบายให�เข�มข�นมาก
ยิ่งข้ึน 

  (๓) ความรู�ความเข�าใจในเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาเปEนเรื่องใหม!สําหรับ
หน!วยงานภาครัฐค!อนข�างมีรายละเอียดและมีความเฉพาะในทางเนื้อหา จําเปEนต�องได�รับการศึกษาโดยละเอียด
และต�องมีการถ!ายทอดความรู�อย!างถูกต�อง เพ่ือไม!ให�เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา เกิดความสับสนใน
การตีความในกรณีศึกษาต!าง ๆ  โดยเฉพาะในส!วนการแยกแยะประโยชน�ส!วนตนกับประโยชน�ส!วนรวม และ
โมเดล STRONG จิตพอเพียงต�านทุจริต 

  (๔) ยังขาดแคลนผู�ทําหน�าท่ีวิทยากรหรือผู�ถ!ายทอดเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาได�
อย!างชัดเจน จึงเปEนปBญหาอุปสรรคส!วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. 
หรือหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาบุคลากรผู�ถ!ายทอดหลักสูตรได�พิจารณาดําเนินการให�เกิดองค�ความรู�ใน
ระดับการสร�างวิทยากรอย!างเพียงพอก!อนไปสู!การผลักดันหลักสูตรในวงกว�าง 

  (๕) การนําเสนอเนื้อหาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน/การ
ฝPกอบรม ยังถือว!ายังมีความจําเปEนท่ีจะต�องกระตุ�นให�เกิดความสนใจ ไม!น!าเบ่ือในการเรียนรู�  ผู�ทําหน�าท่ี
วิทยากร หรือสื่อการถ!ายทอดเนื้อหา จึงต�องสร�างแรงจูงใจให�เกิดความน!าสนใจอย!างมาก 

  (๖) รูปแบบของการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ยังขาดความชัดเจนและไม!ได�
รับการนําไปใช�อย!างจริงจังเท!าท่ีควร  จึงควรพิจารณากําหนดแนวทางท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน และผลักดันระดับ
นโยบายให�เกิดการขับเคลื่อนอย!างจริงจังยิ่งข้ึน 

  (๗) ข�อจํากัดด�านงบประมาณอาจทําให�การกําหนดขอบเขตด�านกลุ!มเป#าหมายจํานวน
บุคลากร/ผู�เรียน หรือขอบเขตพ้ืนท่ีเป#าหมายในการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  รวมท้ัง 
การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ได�กระทบต!อค!าใช�จ!ายในการบริหารงานปกติของหน!วยงาน ส!งผลกระทบต!อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการผลักดันและขยายผลหลักสูตรฯ ของหน!วยงานได� 

  (๘) ผู�ดําเนินการถ!ายทอดเนื้อหา/ผู�สอน ยังขาดความรู�ความเข�าใจในหลักสูตรต�าน
ทุจริตศึกษา หรือมีความรู�ความเข�าใจในระดับท่ีไม!ชัดเจน ไม!สามารถพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปBญหาการเรียน
การสอนได�อย!างถ!องแท�  จําเปEนอย!างยิ่งท่ีจะต�องมีการพัฒนาให�เกิดความเข�มข�นและต!อเนื่องต!อไป 

  (๙) ปBญหาในการวัดผลสําเร็จการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ซ่ึงขาดเครื่องมือ
การวัดผลอย!างเปEนรูปธรรมและน!าเชื่อถือ  โดยเฉพาะการวัดเชิงพฤติกรรม 

  (๑0) หน!วยงานท่ีเก่ียวข�องส!วนใหญ!มีการนําหลักสูตรไปประยุกต�ใช�ในบริบทของตน ตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดอย!างจริงจัง แต!ก็มีปBญหาในบางส!วนในการขับเคลื่อนอย!างเปEนรูปธรรม 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๘ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 ๒.๔ ความคิดเห็นหรือข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  (๑) ให�สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน!วยงานหลักในการผลักดันการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต�านทุจริตศึกษา ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ด�านเนื้อหาชุดวิชาให�ทันสมัย กระชับ เข�าถึง ทําให�ผู�รับสารในทุก
ภาคส!วนท้ังทางตรงและทางอ�อมเข�าใจได�ง!าย  เพ่ือการนําไปใช�ได�อย!างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อาทิ การ
สร�างสรรค�สื่อหรือแหล!งการเรียนรู�ให�น!าสนใจ ง!ายต!อการถ!ายทอด/ขยายผลในกลุ!มเป#าหมาย การจัดทําใน
รูปแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส� (E-Learning) การสร�างกรณีศึกษาในเชิงรูปธรรมอ�างอิงจาก
เหตุการณ�จริง รวมท้ังมีการพัฒนาบุคคลผู�เปEนเครือข!ายหลักในการนําหลักสูตรไปดําเนินการผลักดันหรือขยาย
ผลระดับต!าง ๆ ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  (๒) สํานักงาน ป.ป.ช. ถือว!าเปEนหน!วยงานท่ีได�รับความน!าเชื่อถือในการหลักดันและ
ขับเคลื่อนหลัดสูตรต�านทุจริตศึกษา จําเปEนต�องมีการเตรียมสนับสนุนวิทยากรในการถ!ายทอดองค�ความรู�ด�าน
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาอย!างเพียงพอ  และควรได�รับการสนับสนุนความอย!างเต็มท่ีโดยไม!เปEนภาระด�าน
ค!าใช�จ!ายในการดําเนินการของหน!วยงานเครือข!ายเม่ือมีการร�องขอรับการสนับสนุน 

  (๓) ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาให�เห็นตัวอย!างปBญหาการทุจริตให�มากข้ึน และเปEนปBญหาการ
ทุจริตท่ีทันสมัย น!าสนใจ และเปEนอุทาหรณ�ให�เกิดความเกรงกลัวต!อผลร�ายจากการกระทําการทุจริต  และการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาเปEนเรื่องใหม!ท่ีได�รับความสนใจ จึงควรใช�จุดเด!นด�านความแปลกใหม!ในการ
กระตุ�นความให�เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 

  (๔) ความพิจารณาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลักดันและขยายผลการขับเคลื่อน
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  ในรูปแบบการสร�างต�นแบบตัวอย!างของหน!วยงานท่ีมีการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ  
แล�วประสบผลสําเร็จอย!างแท�จริง  พร�อมท้ังการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลท่ีได�รับการยอมรับและวัดผลได�อย!าง
เปEนรูปธรรม 

  (๕) ควรมีการจัดทําฐานข�อมูลต!าง ๆ เพ่ือความสะดวกแก!หน!วยงานท่ีเก่ียวข�องในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาให�เกิดความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค�กรได�อย!างมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
รายชื่อวิทยากรด�านหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ผู�เชี่ยวชาญชุมชนหรือหน!วยงานต�นแบบด�านการต!อต�าน 
การทุจริต รวมถึงข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ด�วย 

  (๖) ควรมีการพัฒนาบุคลากรเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาอย!าง
ต!อเนื่องสมํ่าเสมอ ท้ังในส!วนการบริหารจัดการการผลักดันและขยายผล และในส!วนความรู�ความเข�าใจเนื้อหา
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  โดยให�ครอบคลุมกลุ!มเป#าหมายหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องอย!างครบถ�วน  หากสํานักงาน 
ป.ป.ช. ไม!สามารถดําเนินการได�อย!างท่ัวถึงอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการไปยังหน!วยงานท่ี
เก่ียวข�อง  อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสําหรับการการพัฒนาผู�สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เปEนต�น 

  (๗) การปลูกฝBงจิตสํานึกต�องอาศัยระยะเวลาในการบ!มเพาะท่ีจะทําให�ผู�เรียนแสดง
ออกมาเปEนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได�  จึงควรดําเนินการผลักดันการใช�หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาอย!าง
ต!อเนื่อง เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�ของโครงการได�อย!างแท�จริง 

  (๘) หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ควรดําเนินการขับเคลื่อนให�เปEนส!วนหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ�/รณรงค�ด�านการป#องกันและปราบปรามการทุจริต  ซ่ึงต�องดําเนินการอย!างต!อเนื่องไปยังสังคม
ท่ัวไป เพ่ือให�เกิดการมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วนอย!างแท�จริง (สอดคล�องกับหลักสูตรโค�ช) 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๒๙ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

  (๙) ควรมุ!งการพัฒนาคนและสังคมไทยให�เปEนคนมีคุณธรรมควบคู!กับการมีทักษะ 
สมรรถนะในวิชาชีพในแต!ละระดับการศึกษา ซ่ึงจําเปEนต�องบ!มเพาะผู�เรียนในทุกช!วงวัย  มุ!งสร�างพฤติกรรมให�
สังคมไม!ทนต!อการทุจริต ยกย!องหรือปกป#องบุคคลท่ีกล�าแสดงออกต!อการไม!ทนต!อการทุจริต และควรส!งเสริม
ให�เกิดการแสดงบทบาทของคุณลักษณะของความกล�าหาญทางจริยธรรมในรูปแบบต!าง ๆ อย!างเปEนรูปธรรม 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๐ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๑ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

บทท่ี ๓ 
แนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 

ในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรต&านทุจริตศกึษา (Anti – Corruption Education Technology :   
 AC EdTech) ปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  สํานักงาน ป.ป.ช. ได�กําหนดจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education Technology :  AC EdTech) ด�วยการดําเนินการกิจกรรมสร�างและพัฒนาหลักสูตรต�านทุจริต
ศึกษา  กําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม และให�คําปรึกษาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางในการ
นําหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปใช�ให�เกิดผลสัมฤทธิ์  และเพ่ือให�การขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาเปEนการ
ส!งเสริม สนับสนุน ผลักดันสถาบันการศึกษา หน!วยงานภาครัฐเอกชน และหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง เปEนไปด�วย
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สร�างเปEนพ้ืนท่ีให�กลุ!มเป#าหมายและประชาชนท่ัวไปสามารถค�นคว�าองค�ความรู� 
สื่อการเรียนรู� แลกเปลี่ยนเรียนรู� และร!วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให�การดําเนินการบรรลุเป#าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (21) ประเด็นการต!อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561–2580)  
โดยกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาและขยายผลหลักสูตรฯ ดังนี้ 

� เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. ในด�านการสร�างและพัฒนาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

� เพ่ือให�ได�หลักสูตรหรือชุดวิชาการเรียนรู� ด�านการป#องกันการทุจริต เนื้อหาใหม!ท่ีมี
ความสอดคล�องกับเหตุการณ�ปBจจุบัน เพ่ือท่ีจะสร�างสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริต 

� เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561 ให�สมบูรณ�และมีสิทธิทธิภาพใน
การนําไปใช�มากยิ่งข้ึน 

� เพ่ือเผยแพร! ผลักดันความร!วมมือ และให�คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาให�กับ
หน!วยงาน  ด�านการศึกษาหรือหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง นําไปพิจารณาปรับใช�ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา
และในหน!วยงาน 

� เพ่ือให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ ปBญหาท่ีพบระหว!างการดําเนินการ แนวทางใน
การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาให�ประสบความสําเร็จ 

� เพ่ือรายงานผลการกํากับ ติดตามและใช�เปEนฐานข�อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ต�านทุจริตศึกษาสู!การสร�างสังคมท่ีไม!ทนต!อการทุจริต และยกระดับค!าดัชนีการรับรู�ของประเทศตามเป#าหมาย 

� เพ่ือสนับสนุนและรองรับการพัฒนาหลักสูตรฯ การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ และการ
ดําเนินการต�านทุจริตศึกษาให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเข�ามาเรียนรู� รวมถึงการเผยแพร!องค�
ความรู�และสื่อการเรียนรู�ท่ีเปEนมาตรฐานเดียวกัน 
  สํานักงาน ป.ป.ช. มุ!งขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ให�บรรลุวัตถุประสงค�ด�วยการสร�าง
ความรับรู�อย!างเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ โดยบูรณาการจากภาคส!วนต!าง ๆ เพ่ือมุ!งสู!เป#าหมายเดียวกัน
ต!อไป  โดยในปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ได�กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education Technology :  AC EdTech) ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๒ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 1.1 การปรับปรุงหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2561 และการจัดทําลักสูตร 
ต&านทุจริตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2564 
  ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาอย!างต!อเนื่อง  รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร
ชุดเดิมให�เกิดความทันสมัยยิ่งข้ึนตามความคิดเห็นต!อประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 
(บทท่ี 2)  ซ่ึงจะนําสรุปไปสู!การปฏิบัติให�เกิดผลในทางรูปธรรมต!อไป  นอกจากนี้ได�กําหนดมีแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรใหม! 2 ด�าน  คือ ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  และด�านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการใช�
เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม! “Digital Disruption” 

 1.2 ศูนย�ให&คําปรึกษาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 
  ดําเนินการเผยแพร! ผลักดันความร!วมมือ และให�คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาแก!
หน!วยงานอย!างต!อเนื่อง  โดยสร�างเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษาอย!างใกล�ชิด  เพ่ือให�เกิด
การนําหลักสูตรไปใช�อย!างจริงจัง  รวมท้ังต�องมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเปEนระยะเพ่ือ
รับทราบผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา  นําข�อมูลผลการดําเนินการ ปBญหาท่ีพบระหว!างการ
ดําเนินการของการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา ไปเปEนแนวทางการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินการให�ดียิ่งข้ึนต!อไป 

 1.3 จัดให&มีระบบแพลตฟอร�มต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) 
 ดําเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอร�มต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education 
Platform)  ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด  เพ่ือสนับสนุนและรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริต
ศึกษา และการดําเนินการต�านทุจริตศึกษาเปEนไปอย!างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเข�ามาเรียนรู� 
รวมถึงการเผยแพร!องค�ความรู�และสื่อการเรียนรู�ท่ีเปEนมาตรฐานเดียวกัน 

 1.4 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application) 
หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา 

  ดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน "ศูนย�ให�คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา"  เพ่ือให�
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สํานักต�านทุจริตศึกษา สํานักงาน ป.ป.ช.  
จึงได�ดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน "ศูนย�ให�คําปรึกษาหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา" ให�มีรูปแบบท่ีทันสมัย
ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�งานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน เท!าทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี  
 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

2. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง หลักสตูรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

  คณะรัฐมนตรีได�มีมติ เรื่อง หลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เม่ือวันท่ี 
๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ดังนี้   

   (1) รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ  และให�สํานักงาน ป.ป.ช. 
ประสานงานในรายละเอียดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงมหาดไทย 
(กรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห!งชาติ กรุงเทพมหานคร  และ
หน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําหลักสูตรท่ีได�ปรับปรุงใหม!ไปปรับใช�ให�บรรลุวัตถุประสงค�ต!อไป 

   (2) ให�กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการนํา
หลักสูตรต�านทุจริตศึกษาไปปรับใช� ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ต!อไป 

   (3) ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องรับความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการในส!วนท่ี
เก่ียวข�องต!อไปด�วย (รายละเอียดความคิดเห็นปรากฏตามภาคผนวก) 

  ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. มุ!งหวังดําเนินการพัฒนาและขยายผลเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล�อง
ตามแผนแม!บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือยกระดับให�สังคมไทยและประชาชน 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย�สุจริต  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  อันจะส!งผลต!อดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ท่ีดีข้ึนในอนาคตต!อไป 
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๓๔ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๕ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 
 
 

ภาคผนวก 

 



 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

๓๖ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา 

 



 

 

แบบสอบถามข	อมูล 
เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต	านทุจริตศึกษา   

โครงการผลักดันหลักสูตรต	านทุจริตศึกษา การกํากับติดตาม 
และประเมินผลสัมฤทธ์ิในการใช	หลักสูตรฯ  

เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต	านทุจริตศึกษา 
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แบบสอบถามข
อมูลเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต
านทุจริต 

โครงการผลักดันหลักสูตรต
านทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช
หลักสูตรฯ 
เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต
านทุจริตศึกษา 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือกํากับติดตามและเก็บข อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต านทุจริตศึกษา ซ่ึงจะเป4น
ประโยชน6อย7างยิ่งสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรต านทุจริตศึกษาท่ีจะดําเนินการในป8งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยแบ7ง
ออกเป4น 4 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต7อความสอดคล องของแผนต7อต านการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา 
 ตอนท่ี 4  ข อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต านทุจริตศึกษา 
 

        * แบบสอบถามข อมูลเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต านทุจริต  ท้ังนี้ สามารถ
ประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส6ได ท่ี  E-mail : bandith_phu@hotmail.com 

 

ตอนท่ี 1 ข
อมูลท่ัวไป 

  (1) ส7วนราชการ/หน7วยงาน           . 

  (2) หลักสูตรท่ีท7าน/หน7วยงาน มีส7วนร7วมเก่ียวข องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา (ตอบได มากกว7า 1 ข อ) 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การปXองกันการทุจริต)  
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) 
หลักสูตรกลุ7มทหารและตํารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ7มทหารและตํารวจ) 
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  (สร างวิทยากรผู นําการเปลี่ยนแปลงสู7
สังคมท่ีไม7ทนต7อการทุจริต) 
หลักสูตรโค ช (โค ชเพ่ือการรู คิดต านทุจริต) 

  (3) บทบาทของท7าน/หน7วยงาน ในการนําหลักสูตรไปขับเคลื่อนอย7างเป4นรูปธรรม (ตอบได มากกว7า 1 ข อ) 

ปรับใช ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ปรับใช ในโครงการหรือหลักสูตรฝcกอบรมของข าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)                 . 
.                  . 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต5อความสอดคล
องของแผนต5อต
านการทุจริตกับการขับเคล่ือนหลักสูตรต
านทุจริตศึกษา 

   ให ทําเครื่องหมาย � ตามความคิดเห็นของท7าน 

ลําดับ ประเด็นข
อคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ/เหตุผล  

หรือข
อมูลประกอบ (ถ�ามี) 
มากท่ีสุด มาก เฉย ๆ / 

ปานกลาง 
น อย น อยท่ีสุด 

(1) ท7านมีความเข าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา เพ่ือ
ความสัมฤทธิผลสอดคล องกับยุทธศาสตร7ชาติ : 
ยุทธศาสตร7ท่ี 6 ด
านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
เป<าหมายการสร
างภาครัฐเกิดความโปร5งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ทุกภาคส5วนร5วมต5อต
านการทุจริต 

      

(2) ท7านมีความเข าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการในการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริต
ศึกษา เพ่ือความสัมฤทธิผลสอดคล องกับแผน
แม5บทภายใต
ยุทธศาสตร7ชาติ ประเด็นการ
ต5อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป<าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดัชนีการรับรู
การทุจริตของ
ประเทศไทยอยู5ในอันดับ 1 ใน 54  และ/หรือ
ได
คะแนนไม5ต่ํากว5า 50 คะแนน ในปA 2565) 

      

(3) ท7านมีความเข าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา  
เพ่ือเป<าหมายให
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย7สุจริต (ปA 2565  ร
อยละ 
50 ของประชาชนมีวัฒนธรรมค5านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต5อต
านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      

(4) ท7านมีความเชื่อม่ันว7า ชุดวิชาประกอบหลักสูตร
ต านทุจริตศึกษา มี  
     -  การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6
ส7วนตนและผลประโยชน6ส7วนรวม 
     -  ความอายและความไม7ทนต7อการทุจริต 
     -  STRONG : จิตพอเพียงต านทุจริต 
     -  พลเมืองและความรับผิดชอบต7อสังคม 
สามารถแก ปlญหาการทุจริต 
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ตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช
หลักสูตรต
านทุจริตศึกษา 

 การขับเคลื่อนหลักสูตรต านทุจริตศึกษา ในส7วนท่ีท7าน/หน7วยงาน มีส7วนร7วมดําเนินการ มีการติดตามและ
ประเมินผลหรือไม7อย7างไร  ขอความกรุณาแจ งข อมูลตามประเด็น  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตร 
ต านทุจริตศึกษา  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา  3) ปlญหาและอุปสรรค  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม    

(สามารถให�ข�อมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีท0าน/หน0วยงาน นําไปใช�) 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป<องกันการทุจริต) 

หัวข
อวิชา (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตนและ
ผลประโยชน6ส7วนรวม 
     � ความอายและความไม7ทนต7อการทุจริต 
     � STRONG : จิตพอเพียงต านทุจริต 
     � พลเมืองและความรับผิดชอบต7อสังคม 

แนวทางการนําไปใช
 (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � เปmดรายวิชาเพ่ิมเติม 
     � บูรณาการการเรียนการสอน กับกลุ7มสาระการ
เรียนรู สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     � บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ7มสาระอ่ืน ๆ 
     � จัดในกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
     � จัดเป4นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     � บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน  

  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา       
              
              
              
               

  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา         
              
              
              
               

  3) ปlญหาและอุปสรรค            
              
              
              
               

  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม            
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หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) 

หัวข
อวิชา (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � ปรับฐานความคิดต านทุจริตส7วนตนและส7วนรวม 
     � สร างสังคมท่ีไม7ทนต7อการทุจริต 
     � ยกระดับดัชนี สร างพลเมืองดีในสังคม 
     � ปราบทุจริตด วยจิตพอเพียง 

แนวทางการนําไปใช
 (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � จัดทําเป4น ๑ รายวิชา  จํานวน ๓ หน7วยกิต 
     � จัดทําเป4นหน7วยการเรียนรู   โดย อาจารย6ผู สอน
สามารถนําเนื้อหา ในหน7วยการเรียนรู ต7าง ๆ  ไปปรับใช / 
ประยุกต6ใช ในรายวิชาของตนเอง 
     � จัดทําเป4นวิชาเลือก 

 

  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา       
              
              
              
              
              
               

  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา         
              
              
              
              
              
               

  3) ปlญหาและอุปสรรค            
              
              
              
              
              
               

  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม            
              
              
              
              
              
               

 
  



- 5 - 
 

ภาคผนวก - แบบสอบถามข�อมูลเพ่ือพัฒนาและขยายผลหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา  5 
 

หลักสูตรกลุ5มทหารและตาํรวจ (หลักสตูรตามแนวทางรับราชการ กลุ5มทหารและตํารวจ) 

หัวข
อวิชา (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตน
กับผลประโยชน6ส7วนรวม 
     � จิตพอเพียงต7อต านการทุจริต 
     � ความละอายและความไม7ทนต7อการทุจริต 
     � พลเมืองกับความรับผิดชอบต7อสังคม 

แนวทางการนําไปใช
 (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
ทหาร 
     � หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ 
และหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู  
 �  ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให มีการเรียนการสอนไม7น อย
กว7า ๓ - ๔ ชัว่โมง 
 �  ระยะกลาง ๔ - ๖ เดือน ให มีการเรียนการสอนไม7
น อยกว7า ๖ - ๘ ชั่วโมง 
 �  ระยะยาว ๖ - ๑๒ เดือน ให มีการเรียนการสอนไม7
น อยกว7า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง 
 (สําหรับหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการอบรมน�อยกว0า ๒ 
เดือน ให�ใช�รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช�สื่อประกอบการเรียน
การสอน) 
ตํารวจ 
     � หลักสูตรการฝcกอบรมท่ีเลื่อนตําแหน7งสูงข้ึน ให มีการ
เรียนการสอนไม7น อยกว7า ๓ ชัว่โมง 
     � หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ให มีการเรียนการสอนไม7
น อยกว7า ๑๖ ชั่วโมง 
 (สําหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล0าวมา ให�ใช�
รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใช�สื่อประกอบการเรียนการสอน) 

  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา       
              
               

  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา         
              
               

  3) ปlญหาและอุปสรรค            
              
               

  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม            
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หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ   
(สร
างวิทยากรผู
นําการเปลี่ยนแปลงสู5สังคมที่ไม5ทนต5อการทุจริต) 

หัวข
อวิชา (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตนแบ
ผลประโยชน6ส7วนรวม 
     � ความไม7ทนและความอายต7อการทุจริต 
     � การประยุกต6หลักความพอเพียงด วยโมเดล STRONG 
: จิตพอเพียงต านทุจริต 
     � การฝcกปฏิบัติการเป4นวิทยากร 

แนวทางการนําไปใช
 (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � ใช ฝcกอบรมให กับบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 
เปmดรายวิชาเพ่ิมเติม 
     � ใช ฝcกอบรมให กับบุคลากรภาครัฐและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
     � บูรณาการกับหลักสูตรฝcกอบรมในระดับต7างๆ ของ
สํานักงาน ก.พ.  

  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา       
              
              
              
              
              
               

  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา         
              
              
              
              
              
               

  3) ปlญหาและอุปสรรค            
              
              
              
              
              
               

  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม            
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หลักสูตรโค
ช (โค
ชเพ่ือการรู
คิดต
านทุจริต) 

หัวข
อวิชา (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � แนวคิดหลักการโค ชเพ่ือการรู คิดต านทุจริต 
     � กลไกและกระบวนการโค ช 
     � เทคนิคสําคัญในการโค ช 
     � การประเมินผลการเรียนรู ท่ีเสริมพลังต านทุจริต 

แนวทางการนําไปใช
 (ตอบได�มากว0า 1 ข�อ) 
     � ใช ฝcกอบรมให กับเจ าหน าท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ช. 
     � ใช ฝcกอบรมให กับโค ช STRONG : จิตพอเพียงต าน
ทุจริต 
     � ใช ฝcกอบรมให กับบุคลากรภาครัฐ 

 

  1) การติดตามและการประเมินผลการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา       
              
              
              
              
              
               

  2) ผลสัมฤทธิ์ในการใช หลักสูตรต านทุจริตศึกษา         
              
              
              
              
              
               

  3) ปlญหาและอุปสรรค            
              
              
              
              
              
               

  4) ข อคิดเห็นเพ่ิมเติม            
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ตอนท่ี 4 ข
อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต
านทุจริตศึกษา 

 เพ่ือนําไปสู7การพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต านทุจริตศึกษา ให บรรลุวัตถุประสงค6สอดคล องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร6ชาติว7าด วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร6ท่ี 1 สร างสังคมท่ี
ไม7ทนต7อการทุจริต  ซ่ึงกําหนดกลยุทธ6ท่ีมุ7งเน นการปรับฐานความคิดทุกช7วงวัยต้ังแต7ปฐมวัยให สามารถแยกระหว7าง
ผลประโยชน6ส7วนตัวกับผลประโยชน6ส7วนรวม การส7งเสริมระบบและกระบวนการกล7อมเกลาทางสังคมเพ่ือต านทุจริต ประยุกต6
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป4นเครื่องมือต านทุจริต รวมถึงเสริมพลังการมีส7วนร7วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส7วนเพ่ือต7อต านการทุจริต 

 (สามารถให�ข�อเสนอแนะได�ทุกหลักสูตรหรือเฉพาะหลักสูตรท่ีท0าน/หน0วยงาน นําไปใช�) 
 

� หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป<องกันการทุจริต) 
� ด านเนื้อหาชุดวิชา 
� ด านหน7วยการเรียนรู  
� ด านการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช  
� ด านสื่อและแหล7งเรียนรู  
� ด านการประเมินการเรียนรู /การประเมินผล 

ข อเสนอแนะ :              
              
              
              
              
              
              
               
 

� หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) 
� ด านเนื้อหาชุดวิชา 
� ด านหน7วยการเรียนรู  
� ด านการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช  
� ด านสื่อและแหล7งเรียนรู  
� ด านการประเมินการเรียนรู /การประเมินผล 

ข อเสนอแนะ :              
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� หลักสูตรกลุ5มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ5มทหารและตํารวจ) 

� ด านเนื้อหาชุดวิชา 
� ด านหน7วยการเรียนรู  
� ด านการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช  
� ด านสื่อและแหล7งเรียนรู  
� ด านการประเมินการเรียนรู /การประเมินผล 

ข อเสนอแนะ :              
              
              
              
              
               

 
� หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครฐัและรัฐวิสาหกิจ  (สร
างวิทยากรผู
นําการ
เปล่ียนแปลงสู5สังคมท่ีไม5ทนต5อการทุจริต) 

� ด านเนื้อหาชุดวิชา 
� ด านหน7วยการเรียนรู  
� ด านการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช  
� ด านสื่อและแหล7งเรียนรู  
� ด านการประเมินการเรียนรู /การประเมินผล 

ข อเสนอแนะ :              
              
              
              
               
 

� หลักสูตรโค
ช (โค
ชเพ่ือการรู
คิดต
านทุจริต) 
� ด านเนื้อหาชุดวิชา 
� ด านหน7วยการเรียนรู  
� ด านการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช  
� ด านสื่อและแหล7งเรียนรู  
� ด านการประเมินการเรียนรู /การประเมินผล 

ข อเสนอแนะ :             
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ข อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (เช7น ข อเสนอการพัฒนาหลักสูตรใหม7 ๆ เพ่ือแก ไขปlญหาการทุจริตใน
สถานการณ6ปlจจุบัน  เป4นต น) 

ข อเสนอ :             
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 
ผู
ประสานงาน 
 ชื่อ – นามสกุล             
 ตําแหน7ง              
 อีเมล :       โทรศัพท6       
 มือถือ/ไอดีไลน6     โทรสาร        
 
 
 

____________________________ 
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ภาคผนวก - มติคณะรัฐมนตรี  เรือ่ง หลักสูตรต�านทุจรติศึกษา  เมือ่วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  - ๑ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๒ 
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ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๓ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๔ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๕ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๖ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๗ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๘ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๙ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๑๐ 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๑๑ 

 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๑๒ 
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ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๑ 

 
เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

 

 หลักสูตรต
านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด
วยชุดวิชา ๔ ชุดวิชา คือ  
 ชุดวิชาท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว3างผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม 
 ชุดวิชาท่ี 2 ความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริต 
 ชุดวิชาท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต
านการทุจริต 
 ชุดวิชาท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต3อสังคม 
 

ชุดวิชาท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนและผลประโยชน8ส4วนรวม 
 

  

 ชุดวิชาดังกล3าวเน
นการแก
ไขปGญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะ
ให
ได
ว3า "เรื่องใดเปKนประโยชน7ส3วนตน เรื่องใดเปKนประโยชน7ส3วนรวม" โดยนําวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog 
thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต7ใช
ในการแก
ไขปGญหาการทุจริตอย3างยั่งยืน 
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป=องกันการทุจริตในประเทศไทย 
 การทุจริตเปKนหนึ่งในประเด็นท่ีท่ัวโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเปKนปGญหาท่ีมีความซับซ
อน 
ยากต3อการจัดการและเก่ียวข
องกับทุกภาคส3วน เปKนท่ียอมรับกันว3าการทุจริตนั้นมีความเปKนสากล เพราะมีการ 
ทุจริตเกิดข้ึนในทุกประเทศ ไม3ว3าจะเปKนประเทศท่ีพัฒนาแล
วหรือประเทศท่ีกําลังพัฒนา การทุจริตเกิดข้ึนท้ังใน 
ภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม
กระท่ังในองค7กรท่ีไม3แสวงหาผลกําไรหรือองค7กรเพ่ือการกุศล ในปGจจุบัน 
การกล3าวหาและการฟ[องร
องคดีการทุจริตยังมีบทบาทสําคัญในด
านการเมืองมากกว3าช3วงท่ีผ3านมา รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม3โปร3งใสเท3าท่ีควร องค7กรระดับโลก หลายองค7กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด
านความโปร3งใส อาจกล3าวได
ว3าการทุจริตเปKนหนึ่งในปGญหาใหญ3ท่ีจะขัดขวางการพัฒนาประเทศให
เปKน
รัฐสมัยใหม3ซ่ึงต3างเปKนท่ีทราบกันดีว3าการทุจริตควรเปKนประเด็นแรก ๆ ท่ีควรให
ความสําคัญในวาระของการ
พัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นได
ชัดว3าการทุจริตส3งผลกระทบอย3างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย3างยิ่งในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เปKนการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให
ก
าวไปสู3รัฐสมัยใหม3
และควรเปKนปGญหาท่ีควรจะต
องรีบแก
ไขโดยเร็วท่ีสุด การทุจริตนั้นอาจเกิดข้ึนได
ในประเทศท่ีมีสถานการณ7ดังต3อไปนี้ 
 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข
อกําหนดจํานวนมากท่ีเก่ียวข
องกับการดําเนินการทางธุรกิจ ซ่ึงจะเปKน 
โอกาสท่ีจะทําให
เกิดมูลค3าเพ่ิมหรือกําไรส3วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย3างยิ่งหากมาตรการหรือ
ข
อกําหนดดังกล3าวมีความซับซ
อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติเปKนความลับหรือไม3โปร3งใส  
 2) เจ
าหน
าท่ีผู
มีอํานาจมีสิทธิ์ขาดในการใช
ดุลยพินิจ ซ่ึงให
อิสระในการเลือกปฏิบัติเปKนอย3างมากว3าจะ
เลือกใช
อํานาจใด กับใครก็ได
 
 3) ไม3มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพหรือองค7กรท่ีมีหน
าท่ีควบคุมดูแลและจัดการต3อการกระทําใด ๆ ของเจ
าหน
าท่ี 
ท่ีมีอํานาจโดยเฉพาะอย3างยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน
มท่ีจะเกิดข้ึนได
อย3างมาก โดยไม3ใช3เพียง
เพราะว3าลักษณะประชากรนั้นแตกต3างจากภูมิภาคอ่ืนท่ีพัฒนาแล
ว หากแต3เปKนเพราะกลุ3มประเทศท่ีกําลัง 
พัฒนานั้นมีปGจจัยภายในต3าง ๆ ท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนต3อการเกิดการทุจริต อาทิ (1) แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมี 
รายได
เปKนจํานวนมากอันเปKนผลเนื่องมาจากความจน ค3าแรงในอัตราท่ีตํ่า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด
าน
ต3าง ๆ เช3น ความเจ็บปcวยอุบัติเหตุ หรือการว3างงาน 2) มีสถานการณ7หรือโอกาสท่ีอาจก3อให
เกิดการทุจริตได

เปKนจํานวนมาก และมีกฎระเบียบต3างๆ ท่ีอาจนําไปสู3การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ท่ีไม3เข
มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม3ได
รับการพัฒนาให
ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคง 
 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๒ 

จําเปKนต
องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู3เปKนจํานวนมาก 6) ความไม3มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจํานง
ทางการเมืองท่ีไม3เข
มแข็ง ปGจจัยต3าง ๆ ดังกล3าว จะนําไปสู3การทุจริต ไม3ว3าจะเปKนทุจริตระดับบนหรือระดับล3าง
ก็ตามซ่ึงผลท่ีตามมาอย3างเห็นได
ชัดเจนมีด
วยกันหลายประการ เช3น การทุจริตทําให
ภาพลักษณ7ของประเทศ 
ด
านความโปร3งใสนั้นเลวร
ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย3างยิ่งจากนักลงทุนต3างชาติลดน
อยลง ส3งผล
กระทบทําให
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน
อยลงไปด
วยเช3นกัน หรือการทุจริตทําให
เกิดช3องว3างของความไม3เท3า
เทียมท่ีกว
างข้ึนของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีกลุ3มคนรวย
กระจุกตัวอยู3เพียงกลุ3มเล็ก ๆ กลุ3มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังทําให
การสร
างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต3างๆ 
ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด
านปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังยังอาจนําพาประเทศไปสู3วิกฤติทางการเงินท่ี
ร
ายแรงได
อีกด
วย 
 การเปล่ียนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเปKนเรื่องสําคัญอย3างมากต3อการดําเนินงานด
าน 
การต3อต
านการทุจริต ตามคําปราศรัยของประธานท่ีได
กล3าวต3อท่ีประชุมองค7การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร7ก 
สหรัฐอเมริกา เม่ือปg พ.ศ. 2558 ว3า “การทุจริตเปHนหนึ่งในความท�าทายท่ีมีความสําคัญมากในศตวรรตท่ี 21 
ผู�นําโลกควรจะเพ่ิมความพยายามข้ึนเปHนสองเท4าท่ีจะสร�างเครื่องมือท่ีมีความเข�มแข็งเพ่ือรื้อระบบ 
การทุจริตท่ีซ4อนอยู4ออกให�หมดและนําทรัพย8สินกลับคืนให�กับประเทศ ต�นทางท่ีถูกขโมยไป…” ท้ังนี้ ไม3เพียง 
แต3ผู
นําโลกเท3านั้นท่ีต
องจริงจังมากข้ึนกับการต3อต
านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจําเปKน
ท่ีจะต
องเอาจริงเอาจังกับการต3อต
านการทุจริตเช3นเดียวกัน โดยท่ัวไปอาจมองว3าเปKนเรื่องไกลตัว แต3แท
ท่ีจริง
แล
วการทุจริตนั้นเปKนเรื่องใกล
ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเปKนเรื่องสําคัญ หรือ
ความสามารถในการการแยกแยะระหว3างประโยชน7ส3วนตนออกจากประโยชน7ส3วนรวม เปKนสิ่งจําเปKนท่ีจะต
อง
เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม ต
องมีความตระหนักได
ว3าการกระทําใดเปKนการล3วงล้ําสาธารณประโยชน7 การกระทํา
ใดเปKนการกระทําท่ีอาจเกิดการทับซ
อนระหว3างผลประโยชน7ส3วนตน และประโยชน7ส3วนรวม ต
องคํานึงถึง
ประโยชน7ของประเทศชาติเปKนอันดับแรกก3อนท่ีจะคํานึงถึงผลประโยชน7ส3วนตนหรือพวกพ
อง 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว3างช3วงกว3าทศวรรษท่ีผ3านมาส3งผลเสียต3อประเทศอย3างมหาศาลและเปKน
อุปสรรคสําคัญต3อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปKนการทุจริตทางตรงไม3ซับซ
อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ
าง ในปGจจุบันได
ปรับเปลี่ยนเปKนการทุจริตท่ีซับซ
อนมากข้ึน ตัวอย3างเช3น การทุจริต 
โดยการทําลายระบบการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ การกระทําท่ีเปKนการขัดกันแห3งผลประโยชน7หรือ
ผลประโยชน7ทับซ
อน และการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก
ไขปGญหาการทุจริตโดยหน3วยงานท่ีเก่ียวข
องได
ร3วมกันสร
างเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเป[าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด
านการป[องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มต้ังแต3ช3วงปg 
พ.ศ. 2551 จนถึงปGจจุบัน การดําเนินงานได
สร
างความต่ืนตัวและเข
ามามีส3วนร3วมในการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต3ละหน3วยงาน จึงมีความจําเปKนอย3างยิ่งท่ีจะต
องปรับฐานความคิดและ
สร
างความตระหนักรู
ให
ทุกภาคส3วนของสังคม 
 สําหรับประเทศไทยได
กําหนดทิศทางการป[องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคล
องกับ 
สถานการณ7ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร
างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด
วยความซ่ือสัตย7สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค7กรหลักด
านการดําเนินงาน 
ป[องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทํางานด
านการต3อต
านการทุจริตเข
ากับทุกภาคส3วน  
ดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป[องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. วาระการปฏิรูปท่ี 1 การป[องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห3งชาติ 
 3. ยุทธศาสตร7ชาติระยะ 20 ปg (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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 5. โมเดลประเทศไทยสู3ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 6. ยุทธศาสตร7ชาติว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หน
าท่ีของประชาชน 
ชาวไทยว3า “...บุคคลมีหน�าท่ี ไม4ร4วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได
ว3า 
เปKนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได
กําหนดให
การป[องกันและปราบปรามการทุจริตเปKนหน
าท่ีของประชาชนชาวไทย 
ทุกคน นอกจากนี้ ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน
าท่ีของรัฐว3า “รัฐต
องส3งเสริม สนับสนุน และให
ความรู
แก3 
ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให
มีมาตรการ 
และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป[องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล3าวอย3างเข
มงวด รวมท้ัง 
กลไกในการส3งเสริมให
ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส3วนร3วมในการรณรงค7ให
ความรู
ต3อต
านการทุจริต หรือ 
ชี้เบาะแส โดยได
รับความคุ
มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ3นดินรัฐต
องเสริมสร
าง
ให
ประชาชนได
รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญ คือ ไม3เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ
านเมืองท่ีดี ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหน3วยงานของรัฐต
องเปKนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติโดยอย3างน
อยต
องมีมาตรการป[องกันมิให
ผู
ใดใช
อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ 
หน
าท่ี หรือกระบวนการแต3งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ และรัฐต
องจัดให
มี 
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให
หน3วยงานใช
เปKนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ
าหน
าท่ีใน 
หน3วยงาน ซ่ึงต
องไม3ตํ่ากว3ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล3าว การท่ีรัฐธรรมนูญได
ให
ความสําคัญต3อการบริหาร 
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช3วงระยะเวลาท่ีผ3านมาได
เกิด 
ปGญหาท่ีเก่ียวข
องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย
ายแต3งต้ังท่ีไม3เปKนธรรมบังคับหรือชี้นําให
ข
าราชการหรือ 
เจ
าหน
าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม3ยึดม่ันในหลักผลประโยชน7แห3งรัฐ รวมถึงการมุ3งเน
นการแสวงหาผลประโยชน7 
ให
กับตนเองรวมถึงพวกพ
อง รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได
มีความพยายามท่ีจะ 
แสดงให
เห็นอย3างชัดเจนว3าต
องการสร
างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ3นดินและเจ
าหน
าท่ี 
ของรัฐ ต
องยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว
 
 วาระการปฏิรูปท่ี 1 การป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห4งชาติ 
สภาปฏิรูปแห3งชาติในฐานะองค7กรท่ีมีบทบาทและอํานาจหน
าท่ีในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด
านการ 
บริหารราชการแผ3นดิน ได
มีข
อเสนอเพ่ือปฏิรูปด
านการป[องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือแก
ไขปGญหาดังกล3าวให
เปKนระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปKนรูปธรรมปฏิบัติได
สอดคล
องกับมาตรฐานสากล 
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให
มียุทธศาสตร7การแก
ไขปGญหา 3 ยุทธศาสตร7ประกอบด
วย  
 (1) ยุทธศาสตร7การปลูกฝGง “คนไทย ไม3โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให
มีจิตสํานึก สร
างจิตสํานึกท่ีตัวบุคคล 
รับผิดชอบชั่วดีอะไรควรทําอะไรไม3ควรทํา มองว3าการทุจริตเปKนเรื่องน3ารังเกียจเปKนการเอาเปรียบสังคมและ 
สังคมไม3ยอมรับ  
 (2) ยุทธศาสตร7การป[องกันด
วยการเสริมสร
างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเปKนระบบป[องกันการทุจริต 
เสมือนการสร
างระบบภูมิต
านทานแก3ทุกภาคส3วนในสังคม  
 (3) ยุทธศาสตร7การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต3อกรณีการทุจริตให
มี 
ประสิทธิภาพ ให
สามารถเอาตัวผู
กระทําความผิดมาลงโทษได
ซ่ึงจะทําให
เกิดความเกรงกลัวไม3กล
าท่ีจะกระทํา 
การทุจริตข้ึนอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร8ชาติระยะ 20 ปZ (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได
กําหนดให
 
กฎหมายว3าด
วยยุทธศาสตร7ชาติมีผลบังคับภายในปg พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้และกําหนดให
หน3วยงาน 
ของรัฐทุกหน3วยงานนํายุทธศาสตร7ชาติยุทธศาสตร7ด
านต3าง ๆ แผนพัฒนาด
านต3าง ๆ มาเปKนแผนแม3บทหลักในการ 
กําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร7ชาติดังกล3าวเปKนยุทธศาสตร7ท่ียึดวัตถุประสงค7หลัก 
แห3งชาติเปKนแม3บทหลัก ทิศทางด
านการป[องกันและปราบปรามการทุจริต การสร
างความโปร3งใสและธรรมาภิบาล 
ในการบริหารราชการแผ3นดิน ของหน3วยงานภาครัฐทุกหน3วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร7ชาต ิ 
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 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห3งชาติวางกรอบยุทธศาสตร7ชาติในระยะ 20 ปgโดยมีกรอบวิสัยทัศน7 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปKนประเทศพัฒนาแล
ว ด
วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” คติพจน7ประจําชาติว3า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด
วย 6 ยุทธศาสตร7 คือ ยุทธศาสตร7ท่ี 1  
ความม่ันคง ยุทธศาสตร7ท่ี 2 การสร
างความสามารถในการแข3งขัน ยุทธศาสตร7ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร
าง 
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร7ท่ี 4 การสร
างโอกาสความเสมอภาคและเท3าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร7ท่ี 5  
การสร
างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปKนมิตรต3อสิ่งแวดล
อม และยุทธศาสตร7ท่ี 6 การปรับสมดุลและ 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  ในยุทธศาสตร7 ท่ี 6 ได
 กําหนดกรอบแนวทางท่ีสําคัญ 6 แนวทาง 
ประกอบด
วย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได
และรายจ3ายของภาครัฐ (2)การพัฒนาระบบการ 
ให
บริการประชาชนของหน3วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร
างของหน3วยงาน 
ภาครัฐให
มีขนาดท่ีเหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต3อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก
ไขกฎหมาย ระเบียบ และข
อบังคับให
มีความชัดเจน ทันสมัย เปKนธรรม และสอดคล
องกับ 
ข
อบังคับสากลหรือข
อตกลงระหว3างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน3วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน
าท่ีเสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให
มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร7ท่ี 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป[องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร7นี้ 
ได
กําหนดกรอบ แนวทางการการป[องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร7รัปชัน มุ3งเน
นการส3งเสริม และ 
พัฒนาปลูกฝGงค3านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน7ให
คนมีความตระหนัก มีความรู
เท3าทันและมีภูมิต
านทาน 
ต3อโอกาสและการชักจูงให
เกิดการทุจริตคอร7รัปชันและมีพฤติกรรมไม3ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ัง 
สนับสนุนทุกภาคส3วน ในสังคมได
เข
ามามีส3วนร3วมในการป[องกันและปราบรามการทุจริต และมุ3งเน
นให
เกิดการ 
ส3งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปKนการตัดวงจรการทุจริตระหว3างนักการเมือง ข
าราชการ และนักธุรกิจ 
ออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของส3วนราชการต
องมีความโปร3งใสและตรวจสอบได
 
 โมเดลประเทศไทยสู4ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน (Thailand 4.0) เปKนโมเดลท่ีน
อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปKนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปKน 2 ยุทธศาสตร7สําคัญ คือ 
(1) การสร
างความเข
มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตร7การสร
างความเข
มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน
นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน
นการ 
พัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค3าของมนุษย7 (Human Wisdom) 
ด
วยการพัฒนาคนไทยให
เปKน “มนุษย7ท่ีสมบูรณ7” ผ3านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน7การเรียนรู
เพ่ือเสริมสร
าง 
แรงบันดาลใจบ3มเพาะความคิดสร
างสรรค7ปลูกฝGงจิตสาธารณะ ยึดประโยชน7ส3วนรวมเปKนท่ีต้ังมีความซ่ือสัตย7 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน
นการสร
างคุณค3าร3วม และค3านิยมท่ีดีคือ สังคมท่ีมี 
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปguยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท7(Harmony) 
 ยุทธศาสตร8ชาติว4าด�วยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ท่ีกําหนดวิสัยทัศน7 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต
านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) กําหนด 
ยุทธศาสตร7หลักออกเปKน 6 ยุทธศาสตร7 ยุทธศาสตร7ท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตร7ท่ี 1 สร
างสังคมท่ีไม3ทนต3อการทุจริต 
เปKนยุทธศาสตร7ท่ีมุ3งเน
นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให
เกิดภาวะ “ไม3ทนต3อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต3 
กระบวนการกล3อมเกลาทางสังคม สร
างวัฒนธรรมต3อต
านการทุจริต ปลูกฝGงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย7สุจริต 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส3วนรวม ปลูกฝGงความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให
สามารถ 
คิดแยกแยะระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม และประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปKนเครื่องมือต
านทุจริต 
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 สาระสําคัญท้ัง 6 ด
านดังกล3าวจะเปKนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการ 
ด
านต3อต
านการทุจริตของประเทศโดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เปKนองค7กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส3วนต3าง ๆ 
เข
าด
วยกันและเพ่ือให
เปKนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนกับผลประโยชน8ส4วนรวม 
(Conflict of interest) 
 คําว3า Conflict of Interest มีผู
ให
คําแปลเปKนภาษาไทยไว
หลากหลาย เช3น “การขัดกันแห3ง 
ผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7 
ส3วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว3างผลประโยชน7สาธารณะและผลประโยชน7ส3วนตน” หรือ “ประโยชน7ทับซ
อน” 
หรือ “ผลประโยชน7ทับซ
อน” หรือ “ผลประโยชน7ขัดกัน” หรือบางท3านแปลว3า “ผลประโยชน7ขัดแย
ง” หรือ 
“ความขัดแย
งทางผลประโยชน7” 
 การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม หรือท่ีเรียกว3า Conflict of Interest นั้นก็มี 
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล3าวคือ 
การกระทําใด ๆ ท่ีเปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม เปKนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงไม3ควร 
จะกระทํา แต3บุคคลแต3ละคน แต3ละกลุ3ม แต3ละสังคม อาจเห็นว3าเรื่องใดเปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตน 
กับประโยชน7ส3วนรวมแตกต3างกันไป หรือเม่ือเห็นว3าเปKนการขัดกันแล
วยังอาจมีระดับของความหนักเบา 
แตกต3างกัน อาจเห็นแตกต3างกันว3าเรื่องใดกระทําได
กระทําไม3ได
แตกต3างกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝcาฝzน 
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว3าไม3เปKนไร เปKนเรื่องเล็กน
อย หรืออาจเห็นเปKนเรื่องใหญ3 ต
องถูกประณาม ตําหนิ ติฉิน 
นินทา ว3ากล3าว ฯลฯ แตกต3างกันตามสภาพของสังคม 
 โดยพ้ืนฐานแล
ว เรื่องการขัดกันระหว3างประโยชนส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม เปKนกฎศีลธรรม 
ประเภทหนึ่งท่ีบุคคลไม3พึงละเมิดหรือฝcาฝzน แต3เนื่องจากมีการฝcาฝzนกันมากข้ึน และบุคคลผู
ฝcาฝzนก็ไม3มีความ 
เกรงกลัวหรือละอายต3อการฝcาฝzนนั้น สังคมก็ไม3ลงโทษหรือลงโทษไม3เพียงพอท่ีจะมีผลเปKนการห
ามการกระทํา 
ดังกล3าว และในท่ีสุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล3าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวข
องกับการขัดกันแห3งผลประโยชน7 
มากข้ึน ๆ และเปKนเรื่องท่ีสังคมให
ความสนใจมากข้ึนตามลําดับ 
 คู3มือการปฏิบัติสําหรับเจ
าหน
าท่ีของรัฐเพ่ือมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปKนการขัดกันประโยชนส3วนตนและ 
ประโยชน7ส3วนรวม ตามมาตรา 100 แห3งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกันและปราบปราม 
การทุจริต ได
ให
ความหมายไว
 ดังนี้ 
 “ประโยชน7ส3วนตน (Private Interests) คือ การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือเจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
ในสถานะเอกชนได
ทํากิจกรรมหรือได
กระทําการต3าง ๆ เพ่ือประโยชน7ส3วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ
อง 
หรือของกลุ3มในสังคมท่ีมีความสัมพันธ7กันในรูปแบบต3าง ๆ เช3น การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การค
า  
การลงทุน เพ่ือหาประโยชน7ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปKนต
น” 
 “ประโยชน7ส3วนรวมหรือประโยชน7สาธารณะ (Public Interests) คือ การท่ีบุคคลใด ๆ ในสถานะท่ี 
เปKนเจ
าหน
าท่ีของรัฐ (ผู
ดํารงตําแหน3งทางการเมือง ข
าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
ในหน3วยงานของรัฐ) ได
กระทําการใด ๆ ตามหน
าท่ีหรือได
ปฏิบัติหน
าท่ีอันเปKนการดําเนินการในอีกส3วนหนึ่งท่ี
แยกออกมาจากการดําเนินการตามหน
าท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ตามหน
าท่ีของเจ
าหน
าท่ี
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค7หรือมีเป[าหมายเพ่ือประโยชน7ของส3วนรวม หรือการรักษาประโยชน7ส3วนรวมท่ีเปKน
ประโยชน7ของรัฐการทําหน
าท่ีของเจ
าหน
าท่ีของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหน
าท่ีตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ7หรือมีการกระทําในลักษณะต3าง ๆ กันท่ีเหมือนหรือคล
ายกับการกระทําของ
บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต3การกระทําในสถานะท่ีเปKนเจ
าหน
าท่ีของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมี
ความแตกต3างกันท่ีวัตถุประสงค7 เป[าหมายหรือประโยชน7สุดท
ายท่ีแตกต3างกัน” 
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 “การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซ
อน (Conflict of 
interests) คือ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเปKนการดําเนินการ 
ตามอํานาจหน
าท่ีหรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค7กรของรัฐ เพ่ือประโยชน7ของรัฐหรือเพ่ือ 
ประโยชน7ของส3วนรวม แต3เจ
าหน
าท่ีของรัฐได
มีผลประโยชน7ส3วนตนเข
าไปแอบแฝง หรือเปKนผู
ท่ีมีส3วนได
เสียใน 
รูปแบบต3าง ๆ หรือนําประโยชน7ส3วนตนหรือความสัมพันธ7ส3วนตนเข
ามามีอิทธิพลหรือเก่ียวข
องในการใช
อํานาจ 
หน
าท่ีหรือดุยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการดังกล3าวนั้น เพ่ือแสวงหา 
ประโยชน7ในการทางเงินหรือประโยชน7อ่ืน ๆ สําหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 
 ความสัมพันธ8ระหว4าง “การขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต 
 “จริยธรรม” เปKนกรอบใหญ3ทางสังคมท่ีเปKนพ้ืนฐานของแนวคิดเก่ียวกับการขัดกันระหว3างประโยชน7 
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต การกระทําใดท่ีผิดต3อกฎหมายว3าด
วยการขัดกันระหว3างประโยชน7 
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต ย3อมเปKนความผิดจริยธรรมด
วย 
 แต3ตรงกันข
าม การกระทําใดท่ีฝcาฝzนจริยธรรม อาจไม3เปKนความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว3าง 
ประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต เช3น มีพฤติกรรมส3วนตัวไม3เหมาะสม มีพฤติกรรมชู
สาว เปKนต
น 
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รูปแบบของการขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนและประโยชน8ส4วนรวม 
 การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมมีได
หลายรูปแบบไม3จํากัดอยู3เฉพาะใน 
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย7สินเท3านั้น แต3รวมถึงผลประโยชน7อ่ืน ๆ ท่ีไม3ได
อยู3ในรูปแบบของตัวเงินหรือ 
ทรัพย7สินด
วย ท้ังนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได
จําแนกรูปแบบของการขัดกันระหว3าง 
ประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม ออกเปKน 7 รูปแบบ คือ 
 ๑) การรับผลประโยชน7ต3าง ๆ (Accepting benefits) ซ่ึงผลประโยชน7ต3าง ๆ ไม3ว3าจะเปKนทรัพย7สิน 
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝ�กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนี้ 
และผลจากการรับผลประโยชน7ต3าง ๆ นั้น ได
ส3งผลให
ต3อการตัดสินใจของเจ
าหน
าท่ีของรัฐในการดําเนินการ 
ตามอํานาจหน
าท่ี 
 ๒) การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเปKนคู3สัญญา (Contracts) เปKนการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
โดยเฉพาะผู
มีอํานาจในการตัดสินใจ เข
าไปมีส3วนได
เสียในสัญญาท่ีทํากับหน3วยงานท่ีตนสังกัดโดยอาจจะเปKน 
เจ
าของบริษัทท่ีทําสัญญาเอง หรือเปKนของเครือญาติ สถานการณ7เช3นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย
ง หรือเรียกได
ว3าเปKน 
ท้ังผู
ซ้ือและผู
ขายในเวลาเดียวกัน 
 ๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน3งหน
าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment) 
เปKนการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐลาออกจากหน3วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวข
องกับหน3วยงานเดิม โดยใช
อิทธิพลหรือความสัมพันธ7จากท่ีเคยดํารงตําแหน3ง 
ในหน3วยงานเดิมนั้น หาประโยชน7จากหน3วยงานให
กับบริษัทและตนเอง 
 ๔) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได
หลายลักษณะ 
ไม3ว3าจะเปKนการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจ ท่ีเปKนการแข3งขันกับหน3วยงานหรือองค7การสาธารณะ 
ท่ีตนสังกัด หรือการรับจ
างพิเศษเปKนท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน3งในราชการสร
างความน3าเชื่อถือว3า 
โครงการของผู
ว3าจ
างจะไม3มีปGญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน3วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู3 
 ๕) การรู
ข
อมูลภายใน (Inside information) เปKนสถานการณ7ท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐใช
ประโยชน7จากการ 
ท่ีตนเองรับรู
ข
อมูลภายในหน3วยงาน และนําข
อมูลนั้นไปหาผลประโยชน7ให
กับตนเองหรือพวกพ
อง อาจจะไปหา 
ประโยชน7โดยการขายข
อมูลหรือเข
าเอาประโยชน7เสียเอง 
 ๖) การใช
ทรัพย7สินของราชการเพ่ือประโยชน7ธุรกิจส3วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage) เปKนการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐนําเอาทรัพย7สินของราชการซ่ึงจะต
องใช
เพ่ือประโยชน7ของทาง 
ราชการเท3านั้นไปใช
เพ่ือประโยชน7ของตนเองหรือพวกพ
อง หรือการใช
ให
ผู
ใต
บังคับบัญชาไปทํางานส3วนตัว 
 ๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน7ทางการเมือง (Pork - barreling) เปKนการท่ี 
ผู
ดํารงตําแหน3งทางการเมืองหรือผู
บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบ
านเกิดของตนเองหรือการใช

งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “ร3างพระราชบัญญัติว3าด
วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตน 
กับประโยชน7ส3วนรวม พ.ศ. ....” ทําให
มีรูปแบบเพ่ิมเติมจาก ท่ีกล3าวมาแล
วข
างต
นอีก 2 กรณี คือ 
 ๘) การใช
ตําแหน3งหน
าท่ีแสวงหาประโยชน7แก3เครือญาติหรือพวกพ
อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว3าระบบอุปถัมภ7พิเศษ เปKนการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ใช
อิทธิพลหรือใช
อํานาจหน
าท่ีทําให
หน3วยงานของตน 
เข
าทําสัญญากับบริษัทของพ่ีน
องของตน 
 ๙) การใช
อิทธิพลเข
าไปมีผลต3อการตัดสินใจของเจ
าหน
าท่ีรัฐ หรือหน3วยงานของรัฐอ่ืน (influence) 
เพ่ือให
เกิดประโยชน7แก3ตนเองหรือพวกพ
อง โดยเจ
าหน
าท่ีของรัฐใช
ตําแหน3งหน
าท่ีข3มขู3ผู
ใต
บังคับ บัญชาให
 
หยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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ตัวอย4างการขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวมในรูปแบบต4าง ๆ 
 

1. การรับผลประโยชน8ต4าง ๆ 
 

 ๑.๑ นายสุจริต ข
าราชการชั้นผู
ใหญ3 ได
เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ซ่ึงในวันดังกล3าว 
นายรวย นายก อบต. แห3งหนึ่ง ได
มอบงาช
างจํานวนหนึ่งคู3ให
แก3 นายสุจริต เพ่ือเปKนของท่ีระลึก 
 ๑.๒ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐรับของขวัญจากผู
บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช3วยให
บริษัทเอกชนรายนั้น 
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ3ของรัฐ 
 ๑.๓ การท่ีบริษัทแห3งหนึ่งให
ของขวัญเปKนทองคํามูลค3ามากกว3า 10 บาท แก3เจ
าหน
าท่ีในปgท่ีผ3านมา 
และปgนี้เจ
าหน
าท่ีเร3งรัดคืนภาษีให
กับบริษัทนั้นเปKนกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให
ก3อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว3าจะ 
ได
รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐไปเปKนคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได
รับ 
ความบันเทิงในรูปแบบต3าง ๆ จากบริษัทเหล3านั้น ซ่ึงมีผลต3อการให
คําวินิจฉัยหรือข
อเสนอแนะท่ีเปKนธรรมหรือ 
เปKนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน7 ต3อบริษัทผู
ให
นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ
าหน
าท่ีของรัฐได
รับชุดไม
กอล7ฟจากผู
บริหารของบริษัทเอกชน เม่ือต
องทํางานท่ีเก่ียวข
องกับ 
บริษัทเอกชนแห3งนั้น ก็ช3วยเหลือให
บริษัทนั้นได
รับสัมปทาน เนื่องจากรู
สึกว3าควรตอบแทนท่ีเคยได
รับของขวัญมา 
 

2. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปHนคู4สัญญา 
 

 2.1 การท่ีเจ
าหน
าท่ีในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ
างทําสัญญาให
หน3วยงานต
นสังกัดซ้ือคอมพิวเตอร7 
สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ
นส3วนอยู3 
 ๒.2 ผู
บริหารหน3วยงานทําสัญญาเช3ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซ่ึงเปKนของเจ
าหน
าท่ีหรือบริษัท 
ท่ีผู
บริหารมีหุ
นส3วนอยู3 
 2.3 ผู
บริหารของหน3วยงาน ทําสัญญาจ
างบริษัทท่ีภรรยาของตนเองเปKนเจ
าของมาเปKนท่ีปรึกษาของ 
หน3วยงาน 
 2.4 ผู
บริหารของหน3วยงาน ทําสัญญาให
หน3วยงานจัดซ้ือท่ีดินของตนเองในการสร
างสํานักงานแห3งใหม3 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซ้ือท่ีดินย3านถนนรัชดาภิเษกใกล
กับศูนย7วัฒนธรรม 
แห3งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟz�นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกํากับดูแลของธนาคาร 
แห3งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหน3งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ
าพนักงานมีหน
าท่ีดูแลกิจการของกองทุนฯ ได
ลงนามยินยอมในฐานะคู3สมรสให
ภรรยาประมูลซ้ือท่ีดินและทํา
สัญญาซ้ือขายท่ีดิน ส3งผลให
เปKนคู3สัญญาหรือมีส3วนได
ส3วนเสียในสัญญาซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล3าว อันเปKนการ
ขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม เปKนการฝcาฝzนต3อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน4งหน�าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ 

 

 ๓.๑ อดีตผู
อํานวยการโรงพยาบาลแห3งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปทํางานเปKนท่ีปรึกษาในบริษัท 
ผลิตหรือขายยา โดยใช
อิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน3งในโรงพยาบาลดังกล3าว ให
โรงพยาบาลซ้ือยาจากบริษัทท่ี 
ตนเองเปKนท่ีปรึกษาอยู3 พฤติการณ7เช3นนี้มีมูลความผิดท้ังทางวินัยและทางอาญาฐานเปKนเจ
าหน
าท่ีของรัฐปฏิบัติ 
หรือละเว
นการปฏิบัติอย3างใดในพฤติการณ7ท่ีอาจทําให
ผู
อ่ืนเชื่อว3าตนมีตําแหน3งหรือหน
าท่ี ท้ังท่ีตนมิได
มีตําแหน3ง 
หรือหน
าท่ีนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน7ท่ีมิควรได
โดยชอบด
วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู
อ่ืน ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
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 ๓.๒ การท่ีผู
บริหารหรือเจ
าหน
าท่ีขององค7กรด
านเวชภัณฑ7และสุขภาพออกจากราชการไปทํางานใน 
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การท่ีผู
บริหารหรือเจ
าหน
าท่ีของหน3วยงานท่ีเกษียณแล
วใช
อิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแหน3งใน 
หน3วยงานรัฐรับเปKนท่ีปรึกษาให
บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต3อประสานงาน โดยอ
างว3าจะได
ติดต3อกับหน3วยงานรัฐ 
ได
อย3างราบรื่น 
 ๓.๔ การว3าจ
างเจ
าหน
าท่ีผู
เกษียณมาทํางานในตําแหน3งเดิมท่ีหน3วยงานเดิมโดยไม3คุ
มค3ากับภารกิจท่ี
ได
รับมอบหมาย 
 

4. การทํางานพิเศษ 
 

 ๔.๑ เจ
าหน
าท่ีตรวจสอบภาษี 6 สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส3วนภูมิภาค ได
จัดต้ังบริษัทรับจ
างทํา 
บัญชีและให
คําปรึกษาเก่ียวกับภาษีและมีผลประโยชน7เก่ียวข
องกับบริษัท โดยรับจ
างทําบัญชีและยื่นแบบแสดง 
รายการให
ผู
เสียภาษีในเขตจังหวัดท่ีรับราชการอยู3และจังหวัดใกล
เคียง กลับมีพฤติการณ7ช3วยเหลือผู
เสียภาษีให
 
เสียภาษีน
อยกว3าความเปKนจริง และรับเงินค3าภาษีอากรจากผู
เสียภาษีบางรายแล
ว มิได
นําไปยื่นแบบแสดง 
รายการชําระภาษีให
 พฤติการณ7ของเจ
าหน
าท่ีดังกล3าว เปKนการไม3ปฏิบัติตามข
อบังคับกรมสรรพากรว3าด
วย 
จรรยาข
าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข
อ 9 (7) (8) และอาศัยตําแหน3งหน
าท่ีราชการของตน 
หาประโยชน7ให
แก3ตนเอง เปKนความผิดวินัยอย3างไม3ร
ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห3งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข
าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกท้ังเปKนการปฏิบัติหน
าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให
เกิดความเสียหายแก3ทาง 
ราชการโดยร
ายแรง และปฏิบัติหน
าท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระทําการอันได
ชื่อว3าเปKนผู
ประพฤติชั่ว  
อย3างร
ายแรงเปKนความผิดวินัยอย3างร
ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห3งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข
าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 4.2 นิติกร ฝcายกฎหมายและเร3งรัดภาษีอากรค
าง สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส3วนภูมิภาคหารายได
 
พิเศษโดยการเปKนตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได
อาศัยโอกาสท่ีตนปฏิบัติหน
าท่ี เร3งรัดภาษีอากร 
ค
างผู
ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน7ให
แก3ตนเองด
วยการขายประกันชีวิตให
แก3หุ
นส3วนผู
จัดการของ 
ผู
ประกอบการดังกล3าว รวมท้ังพนักงานของผู
ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะท่ีตนกําลังดําเนินการเร3งรัด 
ภาษีอากรค
างพฤติการณ7ของเจ
าหน
าท่ีดังกล3าวเปKนการอาศัยตําแหน3งหน
าท่ีราชการของตนหาประโยชน7ให
แก3 
ตนเอง เปKนความผิดวินัยอย3างไม3ร
ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห3งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.3 การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐอาศัยตําแหน3งหน
าท่ีทางราชการรับจ
างเปKนท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือให
บริษัท 
เอกชนท่ีว3าจ
างนั้นมีความน3าเชื่อถือมากกว3าบริษัทคู3แข3ง 
 ๔.4 การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐไม3ทํางานท่ีได
รับมอบหมายจากหน3วยงานอย3างเต็มท่ี แต3เอาเวลาไปรับงาน 
พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีอยู3นอกเหนืออํานาจหน
าท่ีท่ีได
รับมอบหมายจากหน3วยงาน 
 4.5 การท่ีผู
ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปKนท่ีปรึกษา หรือเปKนผู
ทําบัญชีให
กับบริษัทท่ีต
องถูก 
ตรวจสอบ 
 

5. การรู�ข�อมูลภายใน 
 

 ๕.๑ นายช3าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท7เคลื่อนท่ี องค7การโทรศัพท7แห3งประเทศไทย ได
นําข
อมูลเลขหมาย 
โทรศัพท7เคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให
แก3ผู
อ่ืน จํานวน 40 หมายเลข เพ่ือนําไป 
ปรับจูนเข
ากับโทรศัพท7เคลื่อนท่ีท่ีนําไปใช
รับจ
างให
บริการโทรศัพท7แก3บุคคลท่ัวไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข
อบังคับองค7การโทรศัพท7แห3งประเทศไทยว3าด
วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข
อ 44 และ 46 
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 ๕.๒ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐทราบข
อมูลโครงการตัดถนนเข
าหมู3บ
าน จึงบอกให
ญาติพ่ีน
องไปซ้ือท่ีดิน 
บริเวณโครงการดังกล3าว เพ่ือขายให
กับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน 
 ๕.๓ การท่ีเจ
าหน
าท่ีหน3วยงานผู
รับผิดชอบโครงข3ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ7 
ท่ีจะใช
ในการวางโครงข3ายโทรคมนาคม แล
วแจ
งข
อมูลให
กับบริษัทเอกชนท่ีตนรู
จัก เพ่ือให
ได
เปรียบในการ 
ประมูล 
 5.4 เจ
าหน
าท่ีพัสดุของหน3วยงานเป�ดเผยหรือขายข
อมูลท่ีสําคัญของฝcายท่ีมายื่นประมูลไว
ก3อนหน
า 
ให
แก3ผู
ประมูลรายอ่ืนท่ีให
ผลประโยชน7ทําให
ฝcายท่ีมายื่นประมูลไว
ก3อนหน
าเสียเปรียบ 
 

6. การใช�ทรัพย8สินของราชการเพ่ือประโยชน8ส4วนตน 
 

 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย7ศาสตร7 ใช
อํานาจหน
าท่ีโดยทุจริต ด
วยการสั่งให
เจ
าหน
าท่ีนําเก
าอ้ีพร
อมผ
าปลอก 
คลุมเก
าอ้ี เครื่องถ3ายวิดีโอ เครื่องเล3นวิดีโอ กล
องถ3ายรูป และผ
าเต็นท7 นําไปใช
ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว 
รวมท้ังรถยนต7 รถตู
ส3วนกลาง เพ่ือใช
รับส3งเจ
าหน
าท่ีเข
าร3วมพิธี และขนย
ายอุปกรณ7ท้ังท่ีบ
านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรสท่ีโรงแรม ซ่ึงล
วนเปKนทรัพย7สินของทางราชการการกระทําของจําเลยนับเปKนการใช
อํานาจ 
โดยทุจริต เพ่ือประโยชน7ส3วนตนอันเปKนการเสียหายแก3รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
ชี้มูลความผิดวินัยและ 
อาญา ต3อมาเรื่องเข
าสู3กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห7พยานหลักฐานโจทก7แล
วเห็นว3าการกระทําของ 
จําเลย เปKนการทุจริตต3อตําแหน3งหน
าท่ีฐานเปKนเจ
าพนักงานมีหน
าท่ีซ้ือทําจัดการหรือรักษาทรัพย7ใด ๆ ใช
อํานาจ 
ในตําแหน3งโดยทุจริตอันเปKนการเสียหายแก3รัฐและเปKนเจ
าพนักงานปฏิบัติหน
าท่ีโดยมิชอบ ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให
จําคุก 5 ปg และปรับ 20,000 บาท คําให
การรับสารภาพ 
เปKนประโยชน7แก3การพิจารณาคดี ลดโทษให
ก่ึงหนึ่ง คงจําคุกจําเลยไว
 2 ปg 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ผู
มีหน
าท่ีขับรถยนต7ของส3วนราชการ นําน้ํามันในรถยนต7ไปขาย และนํา 
เงินมาไว
ใช
จ3ายส3วนตัวทําให
ส3วนราชการต
องเสียงบประมาณ เพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกว3าท่ีควรจะเปKนพฤติกรรม 
ดังกล3าวถือเปKนการทุจริต เปKนการเบียดบังผลประโยชน7ของส3วนรวมเพ่ือประโยชน7ของตนเอง และมีความผิด 
ฐานลักทรัพย7ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๖.๓ การท่ีเจ
าหน
าท่ีรัฐ ผู
มีอํานาจอนุมัติให
ใช
รถราชการหรือการเบิกจ3ายค3าน้ํามันเชื้อเพลิง นํารถยนต7 
ของส3วนราชการไปใช
ในกิจธุระส3วนตัว 
 6.4 การท่ีเจ
าหน
าท่ีรัฐนําวัสดุครุภัณฑ7ของหน3วยงานมาใช
ท่ีบ
าน หรือใช
โทรศัพท7ของหน3วยงานติดต3อ 
ธุระส3วนตน หรือนํารถส3วนตนมาล
างท่ีหน3วยงาน 
 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน8ในทางการเมือง 
 

 ๗.๑ นายกองค7การบริหารส3วนตําบลแห3งหนึ่งร3วมกับพวก แก
ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ปรับปรุงและซ3อมแซมถนนคนเดินใหม3 ในตําบลท่ีตนมีฐานเสียงโดยไม3ผ3านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ 
งานท้ังท่ีไม3ถูกต
องตามแบบรูปรายการท่ีกําหนด รวมท้ังเม่ือดําเนินการแล
วเสร็จได
ติดป[ายชื่อของตนและพวก 
การกระทําดังกล3าวมีมูลเปKนการกระทําการฝcาฝzนต3อความสงบเรียบร
อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ 
ละเลยไม3ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม3ชอบด
วยอํานาจหน
าท่ี มีมูลความผิดท้ังทางวินัยอย3างร
ายแรงและทางอาญา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ
งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
ผู
มีอํานาจแต3งต้ังถอดถอน 
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ 
 ๗.๒ การท่ีนักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนน สร
างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช
ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปKนชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ
านเกิดของตนเอง 
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8. การใช�ตําแหน4งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน8แก4เครือญาติ 
 

 พนักงานสอบสวนละเว
นไม3นําบันทึกการจับกุมท่ีเจ
าหน
าท่ีตํารวจชุดจับกุม ทําข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข
า 
สํานวน แต3กลับเปลี่ยนบันทึกและแก
ไขข
อหาในบันทึก การจับกุม เพ่ือช3วยเหลือผู
ต
องหาซ่ึงเปKนญาติของตนให
 
รับโทษน
อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล
วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย3างร
ายแรง 
 
 

9. การใช�อิทธิพลเข�าไปมีผลต4อการตัดสินใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐหรือหน4วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 ๙.๑ เจ
าหน
าท่ีของรัฐใช
ตําแหน3งหน
าท่ีในฐานะผู
บริหาร เข
าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ี 
ให
ปฏิบัติหน
าท่ีโดยมิชอบด
วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝcาฝzนจริยธรรม 
 ๙.๒ นายเอ เปKนหัวหน
าส3วนราชการแห3งหนึ่งในจังหวัด รู
จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน
าส3วนราชการ 
อีกแห3งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช
ความสัมพันธ7ส3วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข
ารับราชการภายใต
 
สังกัดของนายบี 
 

10. การขัดกันแห4งผลประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวมประเภทอ่ืน ๆ 
 

 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต3างจังหวัดโดยไม3คํานึงถึงจํานวนคน จํานวนงาน และจํานวนวัน 
อย3างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจํานวน 10 วัน แต3ใช
เวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน 
เปKนการเดินทางท3องเท่ียวในสถานท่ีต3าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ
าหน
าท่ีผู
ปฏิบัติไม3ใช
เวลาในราชการปฏิบัติงานอย3างเต็มท่ี เนื่องจากต
องการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
 
 ๑๐.๓ เจ
าหน
าท่ีของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได
อยู3ปฏิบัติงานในช3วงเวลานั้น 
อย3างแท
จริง แต3กลับใช
เวลาดังกล3าวปฏิบัติกิจธุระส3วนตัว 
 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนกับผลประโยชน8ส4วนรวม 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด�วยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๖ 

การขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนบุคคลกับประโยชน8ส4วนรวม 
 

 มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ
าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว
เปKนการเฉพาะแล
ว ห
ามมิให
 
กรรมการ ผู
ดํารงตําแหน3งในองค7กรอิสระ และเจ
าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
ดําเนินกิจการดังต3อไปนี้ 
 (๑) เปKนคู3สัญญาหรือมีส3วนได
เสียในสัญญาท่ีทํากับหน3วยงานของรัฐท่ีเจ
าพนักงานของรัฐผู
นั้นปฏิบัติ 
หน
าท่ีในฐานะท่ีเปKนเจ
าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม3ว3าโดยตรงหรือโดยอ
อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
 (๒) เปKนหุ
นส3วนหรือผู
ถือหุ
นในห
างหุ
นส3วนหรือบริษัทท่ีเข
าเปKนคู3สัญญากับหน3วยงานของรัฐท่ีเจ
าพนักงาน 
ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหน
าท่ีในฐานะท่ีเปKนเจ
าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม3ว3าโดยตรงหรือโดยอ
อมในการกํากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว
นแต3จะเปKนผู
ถือหุ
นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม3เกิน 
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว
ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน3วยราชการ หน3วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ 
ราชการส3วนท
องถ่ิน หรือเข
าเปKนคู3สัญญากับรัฐ หน3วยราชการ หน3วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส3วนท
องถ่ิน 
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อันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน หรือเปKนหุ
นส3วนหรือผู
ถือหุ
นในห
างหุ
นส3วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือ 
เข
าเปKนคู3สัญญาในลักษณะดังกล3าว ในฐานะท่ีเปKนเจ
าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจ ไม3ว3าโดยตรงหรือโดยอ
อมในการ 
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว
นแต3จะเปKนผู
ถือหุ
นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ไม3เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 (๔) เข
าไปมีส3วนได
เสียในฐานะเปKนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ
างในธุรกิจของ 
เอกชนซ่ึงอยู3ภายใต
การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน3วยงานของรัฐท่ีเจ
าพนักงานของรัฐผู
นั้น 
สังกัดอยู3หรือปฏิบัติหน
าท่ีในฐานะเปKนเจ
าพนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน7ของธุรกิจของเอกชน 
นั้นอาจขัดหรือแย
งต3อประโยชน7ส3วนรวม หรือประโยชน7ทางราชการ หรือกระทบต3อความมีอิสระในการปฏิบัติ 
หน
าท่ีของเจ
าพนักงานของรัฐผู
นั้น 
 ให
นําความในวรรคหนึ่ง มาใช
บังคับกับคู3สมรสของเจ
าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด
วย โดยให
ถือว3า 
การดําเนินกิจการของคู3สมรสเปKนการดําเนินกิจการของเจ
าพนักงานของรัฐ เว
นแต3เปKนกรณีท่ีคู3สมรสนั้น 
ดําเนินการอยู3ก3อนท่ีเจ
าพนักงานของรัฐจะเข
าดํารงตําแหน3ง 
 คู3สมรสตามวรรคสองให
หมายความรวมถึงผู
ซ่ึงอยู3กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได
จดทะเบียนสมรสด
วย 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ7ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 เจ
าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต
องดําเนินการไม3ให
มีลักษณะดังกล3าว ภายในสามสิบวัน 
นับแต3วันท่ีเข
าดํารงตําแหน3ง 
 มาตรา ๑๒๗ ห
ามมิให
กรรมการ ผู
ดํารงตําแหน3งในองค7กรอิสระ ผู
ดํารงตําแหน3งระดับสูงและผู
ดํารง 
ตําแหน3งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปgนับแต3 
วันท่ีพ
นจากตําแหน3ง 
 มาตรา ๑๒๘ ห
ามมิให
เจ
าพนักงานของรัฐผู
ใดรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปKนเงิน 
ได
จากผู
ใด นอกเหนือจากทรัพย7สินหรือประโยชน7อันควรได
ตามกฎหมาย กฎ หรือข
อบังคับท่ีออกโดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแห3งกฎหมาย เว
นแต3การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ7 
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให
ใช
บังคับกับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดจากบุพการี ผู
สืบสันดาน 
หรือญาติท่ีให
ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให
ใช
บังคับกับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดของผู
ซ่ึงพ
นจากการเปKน 
เจ
าพนักงานของรัฐมาแล
วยังไม3ถึงสองปgด
วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเปKนการฝcาฝzนบทบัญญัติในหมวดนี้ให
ถือว3าเปKนการกระทําความผิด 
ต3อตําแหน3งหน
าท่ีราชการหรือความผิดต3อตําแหน3งหน
าท่ีในการยุติธรรม 
 

ประกาศคณะกรรมการป=องกันและปราบปรามการทุจริตแห4งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ8การรับทรัพย8สินหรือประโยชน8อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543* 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห3งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว3าด
วยการป[องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติจึงกําหนด 
หลักเกณฑ7และจํานวนทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได
โดยธรรมจรรยาไว
 
ดังนี้ 
 ข
อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว3า การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7 
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให
กันในโอกาสต3าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให
กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
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 “ญาติ” หมายความว3า ผู
บุพการี ผู
สืบสันดาน พ่ีน
องร3วมบิดามารดาหรือ ร3วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป[า น
า อา คู3สมรส ผู
บุพการีหรือผู
สืบสันดานของคู3สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู
รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน7อ่ืนใด” หมายความว3า สิ่งท่ีมูลค3า ได
แก3 การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝ�กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข
อ 4 ห
ามมิให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
ใด รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย7สินหรือประโยชน7อันควรได
ตามกฎหมาย หรือกฎ ข
อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห3งกฎหมายเว
นแต3การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไว
ในประกาศนี้ 
 ข
อ 5 เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได
 ดังต3อไปนี้ 
  (1) รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให
โดยเสน3หาตามจํานวนท่ีเหมาะสม 
ตามฐานานุรูป 
  (2) รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช3ญาติมีราคาหรือมูลค3าในการรับจาก 
แต3ละบุคคล แต3ละโอกาสไม3เกินสามพันบาท 
  (3) รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดท่ีการให
นั้นเปKนการให
ในลักษณะให
กับบุคคลท่ัวไป 
 ข
อ 6 การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดจากต3างประเทศ ซ่ึงผู
ให
มิได
ระบุให
เปKนของส3วนตัวหรือมีราคา 
หรือมูลค3าเกินกว3าสามพันบาท ไม3ว3าจะระบุเปKนของส3วนตัวหรือไม3 แต3มีเหตุผลความจําเปKนท่ีจะต
องรับไว
 
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ7อันดีระหว3างบุคคล ให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นรายงานรายละเอียด 
ข
อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าวให
ผู
บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู
บังคับบัญชาเห็นว3า 
ไม3มีเหตุท่ีจะอนุญาตให
เจ
าหน
าท่ีผู
นั้นยึดถือทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าวนั้นไว
เปKนประโยชน7ส3วนตน  
ให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นส3งมอบทรัพย7สินให
หน3วยงานของรัฐท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นสังกัดทันที 
 ข
อ 7 การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดท่ีไม3เปKนไปตามหลักเกณฑ7 หรือ มีราคาหรือมีมูลค3ามากกว3า 
ท่ีกําหนดไว
ในข
อ 5 ซ่ึงเจ
าหน
าท่ีของรัฐได
รับมาแล
วโดยมีความจําเปKนอย3างยิ่งท่ีต
องรับไว
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ7อันดีระหว3างบุคคล เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นต
องแจ
งรายละเอียดข
อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย7สิน 
หรือประโยชน7นั้นต3อผู
บังคับบัญชา ซ่ึงเปKนหัวหน
าส3วนราชการ ผู
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู
บริหารสูงสุด 
ของหน3วยงาน สถาบัน หรือองค7กรท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได
 เพ่ือให
วินิจฉัยว3า 
มีเหตุผลความจําเปKน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นรับทรัพย7สินหรือประโยชน7นั้นไว
 
เปKนสิทธิของตนหรือไม3 
 ในกรณีท่ีผู
บังคับบัญชาหรือผู
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน3วยงานหรือสถาบันหรือองค7กรท่ีเจ
าหน
าท่ี 
ของรัฐผู
นั้นสังกัด มีคําสั่งว3าไม3สมควรรับทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าว ก็ให
คืนทรัพย7สินหรือประโยชน7นั้นแก3ผู
ให
 
โดยทันที ในกรณีท่ีไม3สามารถคืนให
ได
 ให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นส3งมอบทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าวให
เปKน
สิทธิของหน3วยงานท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เม่ือได
ดําเนินการตามความในวรรคสองแล
ว ให
ถือว3าเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้น ไม3เคยได
รับทรัพย7สินหรือ 
ประโยชน7ดังกล3าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
ได
รับทรัพย7สินไว
ตามวรรคหนึ่งเปKนผู
ดํารงตําแหน3งผู
บังคับบัญชา ซ่ึงเปKน 
หัวหน
าส3วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท3า หรือเปKนกรรมการหรือผู
บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปKน 
กรรมการหรือผู
บริหารสูงสุดของหน3วยงานของรัฐ ให
แจ
งรายละเอียดข
อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย7สินหรือ 
ประโยชน7นั้นต3อผู
มีอํานาจแต3งต้ังถอดถอน ส3วนผู
ท่ีดํารงตําแหน3งประธานกรรมการและกรรมการในองค7กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู
ดํารงตําแหน3งท่ีไม3มีผู
บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนให
แจ
งต3อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ 
เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
ได
รับทรัพย7สินตามวรรคหนึ่ง เปKนผู
ดํารงตําแหน3งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท
องถ่ิน ให
แจ
งรายละเอียดข
อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย7สินหรือ 
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ประโยชน7เท3านั้นต3อประธาน สภาผู
แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท
องถ่ินท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้น 
เปKนสมาชิก แล
วแต3กรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข
อ 8 หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให
ใช
 
บังคับแก3ผู
ซ่ึงพ
นจากการเปKนเจ
าหน
าท่ีของรัฐมาแล
วไม3ถึงสองปgด
วย 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
 

 โดยท่ีท่ีผ3านมาคณะรัฐมนตรีได
เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการให
ของขวัญและ 
รับของขวัญของเจ
าหน
าท่ีของรัฐไว
หลายครั้งเพ่ือเปKนการเสริมสร
างค3านิยมให
เกิดการประหยัด มิให
มีการ
เบียดเบียนข
าราชการโดยไม3จําเปKนและสร
างทัศนคติท่ีไม3ถูกต
องเนื่องจากมีการแข3งขันกันให
ของขวัญในราคา
แพงท้ังยังเปKนช3องทางให
เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด
วยและในการกําหนดจรรยาบรรณของ
เจ
าหน
าท่ีของรัฐประเภทต3าง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ ได
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ7และจํานวนท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐจะรับทรัพย7สินหรือ
ประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได
 ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล3านั้นและกําหนดเปKนหลักเกณฑ7การ
ปฏิบัติของเจ
าหน
าท่ีของรัฐในการให
ของขวัญและรับของขวัญไว
เปKนการถาวรมีมาตรฐานอย3างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติให
เปKนผลอย3างจริงจัง 
ท้ังนี้ เฉพาะในส3วนท่ีคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติไม3ได
กําหนดไว
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห3งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ3นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังต3อไปนี้ 
 ข
อ 3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ"หมายความว3า เงิน ทรัพย7สิน หรือประโยชน7อ่ืนใดท่ีให
แก3กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให
 
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดท่ีให
เปKนรางวัล ให
โดยเสน3หาหรือเพ่ือการสงเคราะห7 หรือ 
ให
เปKนสินน้ําใจ การให
สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช3เปKนสิทธิท่ีจัดไว
สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได
รับการลดราคาทรัพย7สิน 
หรือการให
สิทธิพิเศษในการได
รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค3าใช
จ3ายในการเดินทางหรือ 
ท3องเท่ียวค3าท่ีพัก ค3าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม3ว3าจะให
เปKนบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอ่ืนใด 
การชําระเงินให
ล3วงหน
า หรือการคืนเงินให
ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว3า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให
ของขวัญกัน และให
 
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต
อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให
ความช3วยเหลือตามมารยาท ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด
วย 
 "ผู
บังคับบัญชา" ให
หมายความรวมถึง ผู
ซ่ึงปฏิบัติหน
าท่ีหัวหน
าหน3วยงาน ท่ีแบ3งเปKนการภายในของ 
หน3วยงานของรัฐและผู
ซ่ึงดํารงตําแหน3งในระดับท่ีสูงกว3าและได
รับมอบหมายให
มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับ 
ดูแลด
วย 
 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว3า คู3สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน
องร3วมบิดามารดาหรือร3วมบิดาหรือ 
มารดาเดียวกัน 
 ข
อ 4 ระเบียบนี้ไม3ใช
บังคับกับกรณีการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดของเจ
าหน
าท่ีของรัฐซ่ึงอยู3 
ภายใต
บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข
อ 5 เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะให
ของขวัญแก3ผู
บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู
บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให
ของขวัญแก3กันมิได
 
 การให
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะให
ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค3า 
เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติกําหนดไว
 สําหรับการรับทรัพย7สินหรือ 
ประโยชน7อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ
าหน
าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตมิได
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 เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย7สินอ่ืนใดหรือใช
เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให
หรือ 
จัดหาของขวัญให
ผู
บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู
บังคับบัญชาไม3ว3ากรณีใด ๆ มิได
 
 ข
อ 6 ผู
บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู
เห็นเปKนใจให
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ
าหน
าท่ี 
ของรัฐซ่ึงเปKนผู
อยู3ในบังคับบัญชามิได
 เว
นแต3เปKนการรับของขวัญตามข
อ 5 
 ข
อ 7 เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู
เห็นเปKนใจให
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู
ท่ี 
เก่ียวข
องในการปฏิบัติหน
าท่ีของเจ
าหน
าท่ีของรัฐมิได
 ถ
ามิใช3เปKนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว
ใน ข
อ 8 
 ผู
ท่ีเก่ียวข
องในการปฏิบัติหน
าท่ีของเจ
าหน
าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได
แก3 ผู
มาติดต3องานหรือผู
ซ่ึงได
รับ 
ประโยชน7จากการปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ในลักษณะดังต3อไปนี้ 
 (1) ผู
ซ่ึงมีคําขอให
หน3วยงานของรัฐดําเนินการอย3างหนึ่งอย3างใด เช3นการขอใบรับรอง การขอให
ออกคําสั่ง 
ทางปกครอง หรือการร
องเรียน เปKนต
น 
 (2) ผู
ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส3วนได
เสียในธุรกิจท่ีทํากับหน3วยงานของรัฐ เช3น การจัดซ้ือจัดจ
าง หรือ 
การได
รับสัมปทาน เปKนต
น 
 (3) ผู
ซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน3วยงานของรัฐเปKนผู
ควบคุมหรือกํากับดูแล เช3น การประกอบ 
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย7 เปKนต
น 
 (4) ผู
 ซ่ึงอาจได
รับประโยชน7หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน
าท่ีหรือละเว
นการปฏิบัติหน
าท่ีของ 
เจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
 ข
อ 8 เจ
าหน
าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู
เห็นเปKนใจให
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู
ท่ี 
เก่ียวข
องในการปฏิบัติหน
าท่ีของเจ
าหน
าท่ีของรัฐได
เฉพาะกรณี การรับของขวัญท่ีให
ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค3าไม3เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ 
กําหนดไว
 สําหรับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข
อ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ
าหน
าท่ีของรัฐรับของขวัญแล
วเจ
าหน
าท่ีของรัฐทราบ 
ในภายหลังว3าเปKนการรับของขวัญโดยฝcาฝzนระเบียบนี้ ให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ท่ีคณะกรรมการ 
ป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติกําหนดไว
 สําหรับการรับทรัพย7สิน หรือประโยชน7อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ของเจ
าหน
าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค3าเกินกว3าท่ีกําหนดไว
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าด
วยการป[องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 ข
อ 10 ในกรณีท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให
ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝcาฝzน 
ระเบียบนี้ ให
ดําเนินการดังต3อไปนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐเปKนข
าราชการการเมือง ให
ถือว3าเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นประพฤติปฏิบัติ 
ไม3เปKนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให
ดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีว3าด
วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข
าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐเปKนข
าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค7กร 
ปกครองส3วนท
องถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให
ถือว3าเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นเปKนผู
กระทําความผิดทางวินัย 
และให
ผู
บังคับบัญชามีหน
าท่ีดําเนินการให
มีการลงโทษทางวินัยเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้น 
 ข
อ 11 ให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน
าท่ีสอดส3อง และให
คําแนะนําในการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้แก3หน3วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู
ร
องเรียน ต3อสํานักงานปลัดสํานักนายรัฐมนตรีว3าเจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
ผู
ใดปฏิบัติในการให
ของขวัญหรือรับของขวัญฝcาฝzนระเบียบนี้ ให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ
งไปยัง 
ผู
บังคับบัญชาของเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข
อ 12 เพ่ือประโยชน7ในการเสริมสร
างให
เกิดทัศนคติในการประหยัดแก3ประชาชนท่ัวไปในการแสดง 
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต
อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต3าง ๆ ตามปกติ 
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ประเพณีนิยมให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐพยายามใช
วิธีการแสดงออกโดยใช
บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ 
ใช
บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให
ของขวัญ 
 ให
ผู
บังคับบัญชามีหน
าท่ีเสริมสร
างค3านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง 
การต
อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด
วยการปฏิบัติตนเปKนแบบอย3าง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจท่ีจะ 
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผู
อยู3ในบังคับบัญชาให
เปKนไปในแนวทางประหยัด 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด�วยการเรี่ยไรของหน4วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 

 ข
อ 4 ในระเบียบนี้ 
 

 “การเรี่ยไร” หมายความว3า การเก็บเงินหรือทรัพย7สิน โดยขอร
องให
ช3วยออกเงินหรือทรัพย7สิน 
ตามใจสมัคร และให
หมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช
หรือบริการซ่ึงมีการแสดงโดยตรงหรือ 
โดยปริยายว3ามิใช3เปKนการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช
หรือบริการธรรมดา แต3เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย7สิน 
ท่ีได
มาท้ังหมด หรือบางส3วนไปใช
ในกิจการอย3างใดอย3างหนึ่งนั้นด
วย 
 “เข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไร” หมายความว3า เข
าไปช3วยเหลือโดยมีส3วนร3วมในการจัดให
มีการ 
เรี่ยไรในฐานะเปKนผู
ร3วมจัดให
มีการเรี่ยไร หรือเปKนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา หรือใน 
ฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 ข
อ 6 หน3วยงานของรัฐจะจัดให
มีการเรี่ยไรหรือเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรมิได
 เว
นแต3เปKน 
การเรี่ยไร ตามข
อ 19 หรือได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน3วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ 
กคร.จังหวัด แล
วแต3กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ7ท่ีกําหนดไว
ในระเบียบนี้ 
 หน3วยงานของรัฐซ่ึงจะต
องได
รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว3าด
วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต
องปฏิบัติตามกฎหมายว3าด
วยการควบคุมการเรี่ยไรแล
ว จะต
องปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ท่ีกําหนดไว
ใน 
ระเบียบนี้ด
วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหน3วยงานรัฐดังกล3าวให
สอดคล
องกับกฎหมาย 
ว3าด
วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได
 
 ข
อ 8 ให
มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน3วยงานของรัฐ เรียกโดยย3อว3า “กคร.” ประกอบด
วย 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปKนประธาน กรรมการ ผู
แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผู
แทน 
กระทรวงกลาโหม ผู
แทนกระทรวงการคลัง ผู
แทนกระทรวงมหาดไทย ผู
แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู
แทน 
กระทรวงสาธารณสุข ผู
แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู
แทนสํานักงานคณะกรรมการป[องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ ผู
แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน และผู
ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต3งต้ัง 
อีกไม3เกินสี่คนเปKนกรรมการ และผู
แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปKนกรรมการและเลขานุการ  
 กคร. จะแต3งต้ังข
าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไม3เกินสองคนเปKนผู
ช3วย 
เลขานุการก็ได
 
 ข
อ 18 การเรี่ยไรหรือเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล
วแต3กรณีจะ 
พิจารณาอนุมัติให
ตามข
อ 6 ได
นั้น จะต
องมีลักษณะและวัตถุประสงค7อย3างหนึ่งอย3างใด ดังต3อไปนี้ 
  (1) เปKนการเรี่ยไรท่ีหน3วยงานของรัฐเปKนผู
ดําเนินการเพ่ือประโยชน7แก3หน3วยงานของรัฐนั้นเอง 
  (2) เปKนการเรี่ยไรท่ีหน3วยงานของรัฐเปKนผู
ดําเนินการเพ่ือประโยชน7แก3การป[องกันหรือพัฒนา 
ประเทศ 
  (3) เปKนการเรี่ยไรท่ีหน3วยงานของรัฐเปKนผู
ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน7 
  (4) เปKนกรณีท่ีหน3วยงานของรัฐเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล 
ท่ีได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว3าด
วยการควบคุมการเรี่ยไรแล
ว 
 ข
อ 19 การเรี่ยไรหรือเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรดังต3อไปนี้ให
ได
รับยกเว
นไม3ต
องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล
วแต3กรณี 
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  (1) เปKนนโยบายเร3งด3วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให
เรี่ยไรได
 
  (2) เปKนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหน3วยงานของรัฐจําเปKนต
องดําเนินการ เพ่ือช3วยเหลือ 
ผู
เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ7ใดท่ีสําคัญ 
  (3) เปKนการเรี่ยไรเพ่ือร3วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ
าพระกฐินพระราชทาน 
  (4) เปKนการเรี่ยไรตามข
อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให
ได
เงินหรือทรัพย7สินไม3เกินจํานวนเงินหรือ 
มูลค3าตามท่ี กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (5) เปKนการเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรตามข
อ 18 (4) ซ่ึง กคร. ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเว
นให
หน3วยงานของรัฐดําเนินการได
โดยไม3ต
องขออนุมัติ 
  (6) เปKนการให
ความร3วมมือกับหน3วยงานของรัฐอ่ืนท่ีได
รับอนุมัติหรือได
รับยกเว
นในการ 
ขออนุมัติตามระเบียบนี้แล
ว 
 ข
อ 20 ในกรณีท่ีหน3วยงานของรัฐได
รับอนุมัติหรือได
รับยกเว
นตามข
อ 19 ให
จัดให
มีการเรี่ยไรหรือ 
เข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไร ให
หน3วยงานของรัฐดําเนินการ ดังต3อไปนี้ 
  (1) ให
กระทําการเรี่ยไรเปKนการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพร3ต3อสาธารณชน 
  (2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพย7สินจากการเรี่ยไร 
  (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย7สินให
แก3ผู
บริจาคทุกครั้ง เว
นแต3 โดยลักษณะ 
แห3งการเรี่ยไรไม3สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล3าวได
 ก็ให
จัดทําเปKนบัญชีการรับเงินหรือทรัพย7สินนั้น 
ไว
เพ่ือให
สามารถตรวจสอบได
 
  (4) จัดทําบัญชีการรับจ3ายหรือทรัพย7สินท่ีได
จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ 
ภายในเก
าสิบวันนับแต3วันท่ีสิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีท่ีเปKนการเรี่ยไรท่ีกระทําอย3างต3อเนื่อง 
และป�ดประกาศเป�ดเผย ณ ท่ีทําการของหน3วยงานของรัฐท่ีได
ทําการเรี่ยไรไม3น
อยกว3าสามสิบวันเพ่ือให
บุคคล 
ท่ัวไปได
ทราบและจัดให
มีเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกล3าวไว
 ณ สถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถ 
ใช
ในการค
นหาและศึกษาข
อมูลข3าวสารของราชการด
วย 
  (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร
อมท้ังส3งบัญชีตาม (4) ให
สํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน 
ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีได
จัดทําบัญชีตาม (4) แล
วเสร็จ หรือในกรณีท่ีเปKนการเรี่ยไรท่ีได
กระทําอย3างต3อเนื่อง 
ให
รายงานการเงินพร
อมท้ัง ส3งบัญชีดังกล3าวทุกสามเดือน 
 ข
อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไร ห
ามมิให
หน3วยงานของรัฐดําเนินการ 
ดังต3อไปนี้ 
  (1) กําหนดประโยชน7ท่ีผู
บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได
รับซ่ึงมิใช3ประโยชน7ท่ีหน3วยงานของรัฐได
 
ประกาศไว
 
  (2) กําหนดให
ผู
บริจาคต
องบริจาคเงินหรือทรัพย7สินเปKนจํานวนหรือมูลค3าท่ีแน3นอน เว
นแต3 
โดยสภาพมีความจําเปKนต
องกําหนดเปKนจํานวนเงินท่ีแน3นอน เช3น การจําหน3ายบัตรเข
าชมการแสดงหรือบัตร 
เข
าร3วมการแข3งขัน เปKนต
น 
  (3) กระทําการใด ๆ ท่ีเปKนการบังคับให
บุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทําการ 
ในลักษณะท่ีทําให
บุคคลนั้นต
องตกอยู3ในภาวะจํายอมไม3สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม3ช3วยทําการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม3ว3าโดยทางตรงหรือทางอ
อม 
  (4) ให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช
 สั่ง ขอร
อง หรือบังคับให
ผู
ใต
บังคับบัญชาหรือ 
บุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 
 ข
อ 22 เจ
าหน
าท่ีของรัฐท่ีเข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได
รับอนุญาต 
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว3าด
วยการควบคุมการเรี่ยไรซ่ึงมิใช3หน3วยงานของรัฐจะต
อง 
ไม3กระทําการดังต3อไปนี้ 
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  (1) ใช
หรือแสดงตําแหน3งหน
าท่ีให
ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม3ว3าจะเปKนการโฆษณาด
วย 
สิ่งพิมพ7ตามกฎหมายว3าด
วยการพิมพ7หรือสื่ออย3างอ่ืน หรือด
วยวิธีการอ่ืนใด 
  (2) ใช
 สั่ง ขอร
อง หรือบังคับให
ผู
ใต
บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช3วยทําการเรี่ยไรให
 หรือ 
กระทําในลักษณะท่ีทําให
ผู
ใต
บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต
องตกอยู3ในภาวะจํายอมไม3สามารถปฏิเสธหรือ 
หลีกเลี่ยงท่ีจะไม3ช3วยทําการเรี่ยไรให
ได
 ไม3ว3าโดยทางตรงหรือทางอ
อม 
 

4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking) 
 แนวทางการแก
ปGญหาการทุจริตอย3างยั่งยืน ต
องเริ่มต
นแก
ไขท่ีตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิด 
ของคนในสังคมแยกแยะให
ได
ว3า… 

“เรื่องใดเปHนประโยชน8ส4วนตน...เรื่องใดเปHนประโยชน8ส4วนรวม” 
 ต
องแยกออกจากกันให
ได
อย3างเด็ดขาด ไม3นํามาปะปนกัน ไม3เอาประโยชน7ส3วนรวมมาเปKนประโยชน7 
ส3วนตนไม3เอาผลประโยชน7ส3วนรวมมาทดแทนบุญคุณส3วนตน ไม3เห็นแก3ประโยชน7ส3วนตนและพวกพ
อง 
เหนือกว3าประโยชน7ส3วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน7ขัดกันต
องยึดประโยชน7ส3วนรวมเหนือกว3าประโยชน7ส3วนตน 
 โดยเฉพาะอย3างยิ่งในกลุ3ม “เจ
าหน
าท่ีของรัฐ” ซ่ึงมีอํานาจหน
าท่ีท่ีจะต
องกระทําการหรือใช
ดุลยพินิจ 
ในการตัดสินใจท่ีเก่ียวข
องกับผลประโยชน7ของส3วนรวม หากปล3อยให
มีผลประโยชน7ส3วนตนหรือความสัมพันธ7 
ส3วนตนเข
ามามีส3วนในการตัดสินใจแล
ว ย3อมต
องเกิดการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7 
ส3วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซ
อน (Conflict of interests) ข้ึนแน3นอน และความเสียหายก็จะตกอยู3กับ 
ประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบคิดท่ีจะกล3าวต3อไปนี้… เปKนการนํามาประยุกต7ใช
และเปรียบเทียบ เพ่ือให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐนําไป 
เปKน “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให
สามารถแยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมได
อย3างเด็ดขาด คือ 

 “ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” กับ  “ระบบคิด ฐานสอง (Digital)” 
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 ทําไม จึงใช�ระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช�แยกแยะการแก�ทุจริต 

เรามาทําความเข�าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ 
 

 
 

 จากท่ีกล3าวมา... เม่ือนําระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช
 
เปKนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได
ว3า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เปKนระบบการคิดวิเคราะห7ข
อมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง 
โอกาสท่ีจะเลือกได
หลายทาง เกิดความคิดท่ีหลากหลาย ซับซ
อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ 
เจ
าหน
าท่ีของรัฐ จะทําให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐต
องคิดเยอะ ต
องใช
ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนําประโยชน7ส3วนตนและ 
ประโยชน7ส3วนรวมมาปะปนกันได
 แยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมออกจากกันไม3ได
 
 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เปKนระบบการคิดวิเคราะห7ข
อมูลท่ีสามารถเลือกได
เพียง 2 ทางเท3านั้น 
คือ 0 (ศูนย7) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกได
เพียง 2 ทาง เช3น ใช3 กับ ไม3ใช3, เท็จ กับ จริง, 
ทําได
กับ ทําไม3ได
, ประโยชน7ส3วนตน กับ ประโยชน7ส3วนรวม เปKนต
น จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับ 
การปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ีของรัฐท่ีต
องสามารถแยกเรื่องตําแหน3งหน
าท่ีกับเรื่องส3วนตัวออกจากกันได
 
อย3างเด็ดขาดและไม3กระทําการท่ีเปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม 
 

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” 
Vs 

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” 
 
 “การปฏิบัติงานแบบใช�ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐยังมีระบบการคิดท่ียัง 
แยกเรื่องตําแหน3งหน
าท่ีกับเรื่องส3วนตนออกจากกันไม3ได
 นําประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมมาปะปน 
กันไปหมด แยกแยะไม3ออกว3าสิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนตนสิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนรวม นําบุคลากรหรือ 
ทรัพย7สินของราชการมาใช
เพ่ือประโยชน7ส3วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก3ประโยชน7ส3วนตน เครือญาติ หรือ 
พวกพ
อง เหนือกว3าประโยชน7ของส3วนรวมหรือของหน3วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน7จากตําแหน3งหน
าท่ี 
ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม จะยึดประโยชน7ส3วนตนเปKนหลัก 
 “การปฏิบัติงานแบบใช�ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ี 
สามารถแยกเรื่องตําแหน3งหน
าท่ีกับเรื่องส3วนตนออกจากกัน แยกออกอย3างชัดเจนว3าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด 
สิ่งไหนทําได
สิ่งไหนทําไม3ได
 สิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนตนสิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนรวม ไม3นํามาปะปนกัน ไม3นํา 
บุคลากรหรือทรัพย7สินของราชการมาใช
เพ่ือประโยชน7ส3วนตน ไม3เบียดบังราชการ เห็นแก3ประโยชน7ส3วนรวม 
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หรือของหน3วยงานเหนือกว3าประโยชน7ของส3วนตน เครือญาติ และพวกพ
อง ไม3แสวงหาประโยชน7จากตําแหน3ง 
หน
าท่ีราชการ ไม3รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน
าท่ี กรณีเกิดการขัดกันระหว3างประโยชน7 
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม ก็จะยึดประโยชน7ส3วนรวมเปKนหลัก 
 

5. บทบาทของรัฐ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
 หลักคิดการแยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมอย3างเด็ดขาด ดังกล3าวนี้ สอดคล
องกับแนว 
ปฏิบัติของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน ข
อ 5 ท่ีกําหนดให
เจ
าหน
าท่ีของรัฐต
อง 
แยกเรื่องส3วนตัวออกจากตําแหน3งหน
าท่ี และยึดถือประโยชน7ส3วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว3าประโยชน7 
ส3วนตน โดยอย3างน
อยต
องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม3นําความสัมพันธ7ส3วนตัวท่ีตนมีต3อบุคคลอ่ืน ไม3ว3าจะเปKนญาติพ่ีน
อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผู
มีบุญคุณส3วนตัว มาประกอบการใช
ดุลพินิจให
เปKนคุณหรือเปKนโทษแก3บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต3อบุคคลนั้น 
ต3างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
  (๒) ไม3ใช
เวลาราชการ เงิน ทรัพย7สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพ่ือประโยชน7ส3วนตัวของตนเองหรือผู
อ่ืน เว
นแต3ได
รับอนุญาตโดยชอบด
วยกฎหมาย 
   (๓) ไม3กระทําการใด หรือดํารงตําแหน3ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส3วนตัว ซ่ึงก3อให
เกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยว3าจะขัดกับประโยชน7ส3วนรวมท่ีอยู3ในความรับผิดชอบของหน
าท่ี 
  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให
ข
าราชการผู
นั้นยุติการกระทําดังกล3าวไว
ก3อนแล
ว 
แจ
งให
ผู
บังคับบัญชา หัวหน
าส3วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรม 
วินิจฉัยเปKนประการใดแล
วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหน
าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน3วยงานโดยตรงหรือหน
าท่ีอ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค7การมหาชน หรือหน3วยงานของรัฐ ข
าราชการต
องยึดถือประโยชน7ของทางราชการเปKนหลัก ในกรณีท่ีมี 
ความขัดแย
งระหว3างประโยชน7ของทางราชการหรือประโยชน7ส3วนรวม กับประโยชน7ส3วนตนหรือส3วนกลุ3ม อัน 
จําเปKนต
องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต
องยึดประโยชน7ของทางราชการและประโยชน7ส3วนรวมเปKนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล
องกับแนวปฏิบัติของเจ
าหน
าท่ีของรัฐในระดับสากล ซ่ึงองค7กรในระดับสากล 
ต3างก็ให
ความสําคัญ ดังจะเห็นได
จากจรรยาบรรณสากลสําหรับเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ตามประกาศขององค7การ 
สหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว3าด
วยการต3อต
านการทุจริต (United Nations Convention Against  
Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ท่ีกําหนดให
การแยกเรื่องส3วนตัวออกจากตําแหน3งหน
าท่ีเปKนมาตรฐาน 
ความประพฤติสําหรับเจ
าหน
าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต3ละรัฐ และระหว3างรัฐ 
 

 จรรยาบรรณระหว4างประเทศสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
 จรรยาบรรณระหว3างประเทศสําหรับเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ท่ีระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ  
ครั้งท่ี 51/59 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539) 
 - ผลประโยชน8ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ 
  4. เจ
าหน
าท่ีของรัฐไม3พึงใช
อํานาจในตําแหน3งหน
าท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน7ส3วนตน 
หรือผลประโยชน7ทางการเงินอันไม3สมควรสําหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม3พึงประกอบธุรกรรมเข
ารับ 
ตําแหน3งหรือหน
าท่ีหรือมีผลประโยชน7ทางการเงิน การค
า หรือผลประโยชน7อ่ืนใดในทํานองเดียวกันซ่ึงขัดกับ 
ตําแหน3งบทบาทหน
าท่ี หรือการปฏิบัติในตําแหน3ง หรือบทบาทหน
าท่ีนั้น 
  5. เจ
าหน
าท่ีของรัฐ ตามขอบเขตท่ีกําหนดโดยตําแหน3งหน
าท่ีของตนภายใต
กฎหมายหรือ 
นโยบายในการบริหาร พึงแจ
งเก่ียวกับผลประโยชน7ทางธุรกิจ การค
า และการเงิน หรือกิจการอันทําเพ่ือ 
ผลตอบแทนทางการเงิน ซ่ึงอาจก3อให
เกิดผลประโยชน7ขัดกันได
ในสถานการณ7ท่ีมีโอกาสจะเกิดหรือท่ีดู 
เหมือนว3าได
เกิดกรณีผลประโยชน7ขัดกันข้ึนระหว3างหน
าท่ีและผลประโยชน7ส3วนตนของเจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
ใด 
เจ
าหน
าท่ีของรัฐผู
นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว
เพ่ือลดหรือขจัดซ่ึงผลประโยชน7ขัดกันนั้น 
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  6. เจ
าหน
าท่ีของรัฐไม3พึงใช
เงิน ทรัพย7สิน บริการ หรือข
อมูลซ่ึงได
มาจากการปฏิบัติงาน หรือ 
เปKนผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดโดยไม3เก่ียวข
องกับงานในตําแหน3งหน
าท่ีโดยไม3สมควรอย3าง 
เด็ดขาด 
  7. เจ
าหน
าท่ีของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร 
เพ่ือมิให
ผลประโยชน7จากตําแหน3งหน
าท่ีเดิมของตนโดยไม3สมควรเม่ือพ
นจากตําแหน3งหน
าท่ีไปแล
ว 
 - การรับของขวัญหรือของกํานัล 
  9. เจ
าหน
าท่ีของรัฐไม3พึงเรียกร
อง หรือรับของขวัญหรือของกํานัลอ่ืนไม3ว3าทางตรงหรือ 
ทางอ
อมซ่ึงอาจมีอิทธิพลต3อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตามหน
าท่ีหรือการวินิจฉัยของตน 
 

6. กรณีตัวอย4างระบบคิดเพ่ือแยกแยะระหว4างประโยชน8ส4วนตนและประโยชน8ส4วนรวม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ   
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
มีประกาศให
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริต

แห3งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ
าพนักงานของรัฐ      
พ.ศ. 2543  โดยได
มีประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริตแห3งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ7การรับ
ทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ
าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  เล3มท่ี 137  ตอนท่ี 20 ก  
ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ7 2563 
 ท้ังน้ี สามารถดาวน7โหลดประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริตแห3งชาติ 
 เรื่อง หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ
าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  
ได
ท่ีเว็บไซต7 www.nacc.go.th 
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 ปGญหาการทุจริต เปKนปGญหาท่ีสําคัญท้ังของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ปGญหาการทุจริตจะ 
ทําให
เกิดความเสื่อมในด
านต3าง ๆ เกิดข้ึน ท้ังสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปGญหาดังกล3าวก็จะรุนแรง 
มากข้ึน และมีรูปแบบการทุจริตท่ีซับซ
อน ยากแก3การตรวจสอบมากข้ึน จากเดิมท่ีกระทําเพียงสองฝcาย  
ปGจจุบันการทุจริตจะกระทํากันหลายฝcาย ท้ังผู
ดํารงตําแหน3งทางการเมือง เจ
าหน
าท่ีของรัฐ และเอกชน  
โดยประกอบด
วยสองส3วนใหญ3ๆ คือ ผู
ให
ผลประโยชน7กับผู
รับผลประโยชน7 ซ่ึงท้ังสองฝcายนี้จะมีผลประโยชน7 
ร3วมกัน ตราบใดท่ีผลประโยชน7สมเหตุสมผลต3อกัน ก็จะนําไปสู3ปGญหาการทุจริตได
 บางครั้งผู
ท่ีรับผลประโยชน7 
ก็เปKนผู
ให
ประโยชน7ได
เช3นกัน โดยผู
รับผลประโยชน7และผู
ให
ผลประโยชน7 คือ 
 1. ผู�รับผลประโยชน8 จะเปKนเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจ หน
าท่ีในการกระทํา การดําเนินการต3างๆ 
และรับประโยชน7จะเปKนไปในรูปแบบต3าง ๆ เช3น การจัดซ้ือจัดจ
าง การเรียกรับประโยชน7โดยตรง การกําหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติท่ีเอ้ือต3อตนเองและพวกพ
อง 
 2. ผู�ให�ผลประโยชน8 เช3น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต3าง ๆ เช3น เงิน สิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
เพ่ือจูงใจให
นักการเมือง เจ
าหน
าท่ีของรัฐ กระทําการหรือไม3กระทําการอย3างใดอย3างหนึ่งในตําแหน3งหน
าท่ี 
ซ่ึงการกระทําดังกล3าวเปKนการกระทําท่ีฝcาฝzนต3อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เปKนต
น 
 

 ทุจริต คืออะไร 
 คําว3าทุจริต มีการให
ความหมายได
มากมาย หลากหลาย ข้ึนอยู3กับว3าจะมีการให
ความหมายดังกล3าว 
ไว
ว3าอย3างไร โดยท่ีคําว3าทุจริตนั้น จะมีการให
ความหมายโดยหน3วยงานของรัฐ หรือการให
ความหมาย 
โดยกฎหมายซ่ึงไม3ว3าจะเปKนการให
ความหมายจากแหล3งใด เนื้อหาสําคัญของคําว3าทุจริตก็ยังคงมีความหมายท่ี 
สอดคล
องกันอยู3 นั่นคือ การทุจริตเปKนสิ่งท่ีไม3ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน7ของส3วนรวมมาเปKนของส3วนตัว 
ท้ังๆ ท่ีตนเองไม3ได
มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือเอามาดังกล3าวจึงถือเปKนสิ่งท่ีผิดท้ังในแง3ของกฎหมายและ
ศีลธรรม  
 ในแง3ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได
มีการกําหนดถึงความหมายของการทุจริตไว
หลักๆ ในกฎหมาย 
2 ฉบับ คือ  
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน7ท่ีมิควรได
 
โดยชอบด
วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู
อ่ืน” 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด�วยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖๑
 มาตรา 4 คําว3า “ทุจริตต3อหน
าท่ี” หมายความว3า ปฏิบัติหรือละเว
นการปฏิบัติอย3างใดในตําแหน3งหรือ 
หน
าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว
นการปฏิบัติอย3างใดในพฤติการณ7ท่ีอาจทําให
ผู
อ่ืนเชื่อว3ามีตําแหน3งหรือหน
าท่ีท้ังท่ี 
ตนมิได
มีตําแหน3งหรือหน
าท่ีนั้น หรือใช
อํานาจในตําแหน3งหรือหน
าท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน7ท่ีมิควรได
โดย 
ชอบสําหรับตนเองหรือผู
อ่ืน หรือกระทําการอันเปKนความผิดต3อตําแหน3งหน
าท่ีราชการหรือความผิดต3อตําแหน3ง
หน
าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 นอกจากนี้ คําว3าทุจริต ยังได
มีการบัญญัติให
ความหมายเอาไว
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว
ว3าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ
อโกง”  
 ในคําภาษาอังกฤษ คําว3าทุจริตจะตรงกับคําว3า Corruption (คอร7รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ 
กล3าวถึงคําว3าคอร7รัปชันมากกว3าการใช
คําว3าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช
ได
กับทุกท่ีไม3ว3าจะเปKนหน3วยงาน 
ราชการ หน3วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซ่ึงประโยชน7ส3วนตนมากกว3าส3วนร3วม ไม3คํานึงถึงว3า 
สิ่งๆ นั้นเปKนของของตนเอง หรือเปKนสิทธิท่ีตนเองควรจะได
มาหรือไม3แล
วนั้น ก็จะเรียกได
ว3าเปKนการทุจริต เช3น 

ชุดวิชาท่ี ๒ ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต 
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การทุจริตในการเบิกจ3ายเงิน ไม3ว3าจะเกิดข้ึนในหน3วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระทําเช3นนี้ก็ถือเปKน 
การทุจริต 
 อย3างไรก็ตาม เนื่องจากคอร7รัปชันมิได
เกิดเฉพาะในวงราชการเท3านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร7รัปชัน 
จึงต
องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน7ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให
สินบนหรือสิ่งตอบแทน 
แก3นักการเมืองหรือข
าราชการเพ่ือให
ได
มาซ่ึงผลประโยชน7ท่ีตนเองอยากได
ในรูปแบบของการประมูล  
การสัมปทาน เปKนต
น รูปแบบเหล3านี้จะสามารถสร
างกําไรให
แก3ภาคเอกชนเปKนจํานวนมาก หากภาคเอกชน 
สามารถเข
ามาดําเนินงานได
 รวมถึงการท่ีเจ
าหน
าท่ีของรัฐมีความต
องการทรัพย7สิน ประโยชน7อ่ืนนอกเหนือจาก 
สิ่งท่ีได
รับตามปกติ เม่ือเหตุผลของท้ังสองฝcายสามารถบรรจบหากันได
 การทุจริตก็เกิดข้ึนได
 
 จากนิยามของการทุจริตคอร7รัปชันไม3เพียงแต3จะกินความถึงการทุจริตคอร7รัปชันในระบบราชการ
เท3านั้นแต3ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด
วย ซ่ึงอาจกล3าว 
ได
ว3าการทุจริตคอร7รัปชัน คือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของข
าราชการ 
 ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม3ซ่ือสัตย7สุจริต การกระทําท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือให
เกิดความได
เปรียบ 
ในการแข3งขัน การใช
อํานาจหน
าท่ีในทางท่ีผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน7หรือให
ได
รับสิ่งตอบแทน การให
หรือการรับ 
สินบน การกําหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน7แก3ตนหรือพวกพ
องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
 รูปแบบการทุจริต 
 รูปแบบการทุจริตท่ีเกิดข้ึนสามารถแบ3งได
 3 ลักษณะ คือ แบ3งตามผู
ท่ีเก่ียวข
อง แบ3งตามกระบวนการ 
ท่ีใช
และแบ3งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 
 1) แบ3งตามผู
ท่ีเก่ียวข
อง เปKนรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอํานาจและความสัมพันธ7แบบอุปถัมภ7 
ระหว3างผู
ท่ีให
การอุปถัมภ7 (ผู
ให
การช3วยเหลือ) กับผู
ถูกอุปถัมภ7 (ผู
ท่ีได
รับการช3วยเหลือ) โดยในกระบวนการ 
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ 
  (1) การทุจริตโดยข
าราชการ หมายถึงการกระทําท่ีมีการใช
หน3วยงานราชการเพ่ือมุ3งแสวงหา 
ผลประโยชน7จากการปฏิบัติงานของหน3วยงานนั้น ๆ มากกว3าประโยชน7ส3วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยข
าราชการสามารถแบ3งออกเปKน 2 ประเภทย3อย ดังนี้ 
  ก) การคอร7รัปชันตามน้ํา (corruption without theft) จะปรากฏข้ึนเม่ือเจ
าหน
าท่ีของรัฐ
ต
องการสินบนโดยให
มีการจ3ายตามช3องทางปกติของทางราชการ แต3ให
เพ่ิมสินบนรวมเข
าไว
กับการจ3ายค3าบริการ 
ของหน3วยงานนั้น ๆ โดยท่ีเงินค3าบริการปกติท่ีหน3วยงานนั้นจะต
องได
รับก็ยังคงได
รับต3อไป เช3น การจ3ายเงิน
พิเศษให
แก3เจ
าหน
าท่ีในการออกเอกสารต3าง ๆ นอกเหนือจากค3าธรรมเนียมปกติท่ีต
องจ3ายอยู3แล
ว เปKนต
น 
  ข) การคอร7รัปชันทวนน้ํา (corruption with theft) เปKนการคอร7รัปชันในลักษณะท่ีเจ
าหน
าท่ี
ของรัฐจะเรียกร
องเงินจากผู
ขอรับบริการโดยตรง โดยท่ีหน3วยงานนั้นไม3ได
มีการเรียกเก็บเงินค3าบริการแต3อย3างใด  
เช3น ในการออกเอกสารของหน3วยงานราชการไม3ได
มีการกําหนดให
ต
องเสียค3าใช
จ3ายในการดําเนินการ แต3กรณีนี้ 
มีการเรียกเก็บค3าใช
จ3ายจากผู
ท่ีมาใช
บริการของหน3วยงานของรัฐ 
  (2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เปKนการใช
หน3วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ3งแสวงหาผลประโยชน7ในทางการเงินมากกว3าประโยชน7ส3วนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเช3นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการท่ัวไปจะมีลักษณะเช3นเดียวกับการทุจริตโดยข
าราชการ แต3จะเปKน
ในระดับท่ีสูงกว3า เช3น การทุจริตในการประมูลโครงการก3อสร
างขนาดใหญ3 และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ
รับรัพย7สินหรือประโยชน7ต3างๆ จากภาคเอกชน เปKนต
น 
 2) แบ3งตามกระบวนการท่ีใช
มี 2 ประเภทคือ 
   (1) เกิดจากการใช
อํานาจในการกําหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน เช3น การออกกฎหมาย และ
กฎระเบียบต3าง ๆ เพ่ืออํานวยประโยชน7ต3อกลุ3มธุรกิจของตนหรือพวกพ
อง 
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  (2) เกิดจากการใช
อํานาจหน
าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน7จากกฎ และระเบียบท่ีดํารงอยู3 ซ่ึงมัก
เกิดจากความไม3ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล3านั้นท่ีทําให
เจ
าหน
าท่ีสามารถใช
ความคิดเห็นของตนได
และการ 
ใช
ความคิดเห็นนั้นอาจไม3ถูกต
องหากมีการใช
ไปในทางท่ีผิดหรือไม3ยุติธรรมได
 
 3) แบ3งตามลักษณะรูปธรรม มีท้ังหมด 4 รูปแบบ คือ 
  (1) คอร7รัปชันจากการจัดซ้ือจัดหา (Procurement Corruption) เช3น การจัดซ้ือสิ่งของใน
หน3วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต3กําหนดราคาซ้ือไว
เท3าเดิม 
  (2) คอร7รัปชันจากการให
สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช3น การให
 
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข
ามามีสิทธิในการจัดทําสัมปทานเปKนกรณีพิเศษต3างกับเอกชนรายอ่ืน 
  (3) คอร7รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช3น การขายกิจการของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาท่ีดิน ทรัพย7สินไปเปKนสิทธิการครอบครองของต3างชาติ เปKนต
น 
  (4) คอร7รัปชันจากการกํากับดูแล (Regulatory Corruption) เช3น การกํากับดูแลในหน3วยงาน 
แล
วทําการทุจริตต3าง เปKนต
น 
 นักวิชาการท่ีได
ศึกษาเก่ียวกับปGญหาการทุจริต ได
มีการกําหนดหรือแบ3งประเภทของการทุจริตเปKน 
รูปแบบต3าง ๆ ไว
 เช3น การวิจัยของรองศาสตราจารย7 ดร.นวลน
อย ตรีรัตน7 และคณะ ได
แบ3งการทุจริตคอร7รัปชัน 
ออกเปKน 3 รูปแบบ ได
แก3 1) การใช
อํานาจในการอนุญาตให
ละเว
นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลด 
ต
นทุนการทําธุรกิจ 2) การใช
อํานาจในการจัดสรรผลประโยชน7ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให
แก3เอกชน 
และ 3) การใช
อํานาจในการสร
างอุปสรรคในการให
บริการแก3ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ 
ผลตอบแทนในระบบราชการตํ่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
 นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน 
และศึกษาเรื่องเก่ียวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ3งรูปแบบการทุจริตคอร7รัปชันออกเปKน  
5 ประเภท ได
แก3 
 1) การทุจริตเชิงนโยบาย 
 เปKนรูปแบบใหม3ของการทุจริตท่ีแยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ 
ของคณะกรรมการเปKนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน7 ทําให
ประชาชนส3วนใหญ3เข
าใจผิดว3าเปKนการกระทํา  
ท่ีถูกต
องชอบธรรม 
 2) การทุจริตต4อตําแหน4งหน�าท่ีราชการ 
 เปKนการใช
อํานาจและหน
าท่ีในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ
าหน
าท่ีของรัฐเอ้ือประโยชน7ให
แก3 
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ3มใดกลุ3มหนึ่ง ปGจจุบันมักเกิดจากความร3วมมือกันระหว3างนักการเมือง 
พ3อค
าและข
าราชการประจํา 
 3) การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 การทุจริตประเภทนี้จะพบได
ท้ังรูปแบบของการสมยอมราคา ต้ังแต3ข้ันตอนการออกแบบ กําหนด 
รายละเอียดหรือสเปKกงาน กําหนดเง่ือนไข คํานวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับ 
และเป�ดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทําสัญญาทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ
างล
วนมีช3องโหว3 
ให
มีการทุจริตกันได
อย3างง3าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตท่ีมาเหนือเมฆคือการอาศัยความเปKนหน3วยงาน
ราชการด
วยกัน จึงได
รับการยกเว
นและการไม3ถูกเพ3งเล็ง แต3ความจริงผลประโยชน7จากการรับงานและเงินท่ีได
 
จากการรับงานไม3ได
นําส3งกระทรวงการคลัง แต3เปKนผลประโยชน7ของกลุ3มบุคคล ซ่ึงไม3แตกต3างอะไรกับการจ
าง 
บริษัทเอกชน 
 4) การทุจริตในการให�สัมปทาน 
 เปKนการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน7โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซ่ึงรัฐได
อนุญาตหรือมอบ 
ให
เอกชนดําเนินการแทนให
ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช3น การทําสัญญาสัมปทาน 
โรงงานสุรา การทําสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เปKนต
น 
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 5) การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ 
 เปKนการพยายามดําเนินการให
ได
บุคคลซ่ึงมีสายสัมพันธ7กับผู
ดํารงตําแหน3งทางการเมืองในอันท่ีจะเข
า
ไปดํารงตําแหน3งในองค7กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมีอํานาจหน
าท่ีในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เช3น 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ เปKนต
น ทําให
องค7กร 
เหล3านี้มีความอ3อนแอ ไม3สามารถตรวจสอบการให
อํานาจรัฐได
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

 สาเหตุท่ีทําให�เกิดการทุจริต 
 จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ7ด
านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย7 ไทยรุ3งโรจน7 
ได
ระบุ เง่ือนไข/สาเหตุท่ีทําให
เกิดการทุจริตคอร7รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 
 (1) ปrจจัยส4วนบุคคล ได
แก3 พฤติกรรมส3วนตัวของข
าราชการบางคนท่ีเปKนคนโลภมาก เห็นแก3ได
 
ไม3รู
จักพอ ความเคยชินของข
าราชการท่ีคุ
นเคยกับการท่ีจะได
 “ค3าน้ําร
อนน้ําชา” หรือ “เงินใต
โต�ะ” จากผู
มาติดต3อ 
ราชการ ขาดจิตสํานึกเพ่ือส3วนรวม 
 (๒) ปrจจัยภายนอก ประกอบด
วย 
  1) ด�านเศรษฐกิจ ได
แก3 รายได
ของข
าราชการน
อยหรือตํ่ามากไม3ได
สัดส3วนกับการครองชีพ 
ท่ีสูงข้ึน การเติบโตของระบบทุนนิยมท่ีเน
นการบริโภค สร
างนิสัยการอยากได
 อยากมี เม่ือรายได
ไม3เพียงพอ 
ก็ต
องหาทางใช
อํานาจไปทุจริต 
  ๒) ด�านสังคม ได
แก3 ค3านิยมของสังคมท่ียกย3องคนมีเงิน คนร่ํารวย และไม3สนใจว3าเงินนั้น
ได
มาอย3างไรเกิดลัทธิเอาอย3าง อยากได
สิ่งท่ีคนรวยมี เม่ือเงินเดือนของตนไม3เพียงพอก็หาโดยวิธีมิชอบ 
  ๓) ด�านวัฒนธรรม ได
แก3 การนิยมจ3ายเงินของนักธุรกิจให
กับข
าราชการท่ีต
องการความ
สะดวกรวดเร็วหรือการบริการท่ีดีกว3าด
วยการลดต
นทุนท่ีจะต
องปฏิบัติตามระเบียบ 
  4) ด�านการเมือง ได
แก3 การทุจริตของข
าราชการแยกไม3ออกจากนักการเมือง การร3วมมือ
ของคนสองกลุ3มนี้เกิดข้ึนได
ในประเด็นการใช
จ3ายเงินการหารายได
และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ 
  5) ด�านระบบราชการ ได
แก3 
   - ความบกพร3องในการบริหารงานเป�ดโอกาสให
เกิดการทุจริต 
   - การใช
ดุลพินิจมากและการผูกขาดอํานาจจะทําให
อัตราการทุจริตในหน3วยงานสูง 
   - การท่ีข้ันตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทําให
ผู
ท่ีไปติดต3อต
องเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว3างผู
ให
กับผู
รับ 
   - การตกอยู3ใต
สภาวะแวดล
อมและอิทธิพลของผู
ทุจริตมีทางเปKนไปได
ท่ีผู
นั้นจะทําการ
ทุจริตด
วย 
   - การรวมอํานาจ ระบบราชการมีลักษณะท่ีรวมศูนย7 ทําให
ไม3มีระบบตรวจสอบท่ีเปKน
จริงและมีประสิทธิภาพ 
   - ตําแหน3งหน
าท่ีในลักษณะอํานวยต3อการกระทําผิด เช3น อํานาจในการอนุญาตการอนุมัติ 
จัดซ้ือจัดจ
าง ผู
ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ
าหน
าท่ีเพ่ือให
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
   - การท่ีข
าราชการผู
ใหญ3ทุจริตให
เห็นเปKนตัวอย3างแล
วไม3ถูกลงโทษข
าราชการชั้นผู
น
อย 
จึงเลียนแบบกลายเปKนความเคยชิน และมองไม3เห็นว3าการกระทําเหล3านั้นจะเปKนการคอร7รัปชัน หรือมีความ
สับสนระหว3างสินน้ําใจกับคอร7รัปชันแยกออกจากกัน 
  6) กฎหมายและระเบียบ ได
แก3 
   - กฎหมายหลายฉบับท่ีใช
อยู3ยังมี “ช3องโหว3” ท่ีทําให
เกิดการทุจริตท่ีดํารงอยู3ได
 
   - การทุจริตไม3ได
เปKนอาชญากรรมให
คู3กรณีท้ังสองฝcาย หาพยานหลักฐานได
ยากยิ่งกว3านั้น
คู3กรณีท้ังสองฝcายมักไม3ค3อยมีฝcายใดยอมเป�ดเผยออกมา และถ
าหากมีฝcายใดต
องการท่ีจะเป�ดเผยความจริงใน
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เรื่องนี้ กฎหมายหม่ินประมาทก็ยับยั้งเอาไว
 อีกท้ังกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู
ให
สินบนเท3า ๆ กับ
ผู
รับสินบน จึงไม3ค3อยมีผู
ให
สินบนรายใดกล
าดําเนินคดีกับผู
รับสินบน 
   - ราษฎรท่ีรู
เห็นการทุจริตก็เปKนโจทย7ฟ[องร
องมิได
เนื่องจากไม3ใช3ผู
เสียหาย ยิ่งกว3านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ3งยากซับซ
อนจนกลายเปKนผลดีแก3ผู
ทุจริต 
   - ข้ันตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ3งยาก ซับซ
อน มีข้ันตอนมาก ทําให
เกิด 
ช3องทางให
ข
าราชการหาประโยชน7ได
 
  7) การตรวจสอบ ได
แก3 
   - ภาคประชาชนขาดความเข
มแข็ง ทําให
กระบวนการต3อต
านการทุจริตจากฝcายประชาชน 
ไม3เข
มแข็งเท3าท่ีควร 
   - การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน3วยงานท่ีมีหน
าท่ีตรวจสอบหรือกํากับดูแลอย3าง 
จริงจัง 
  8) สาเหตุอ่ืน ๆ 
   - อิทธิพลของภรรยาหรือผู
หญิง เนื่องจากเปKนผู
ใกล
ชิดสามีอันเปKนตัวการสําคัญท่ี
สนับสนุนและส3งเสริมให
สามีของตนทําการทุจริตเพ่ือความเปKนอยู3ของครอบครัว 
   - การพนัน ทําให
ข
าราชการท่ีเสียพนันมีแนวโน
มจะทุจริตมากข้ึน 
 

 ระดับการทุจริตในประเทศไทย 
  1) การทุจริตระดับชาติ เปKนรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองท่ีใช
อํานาจในการบริหารราชการ
รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติ เปKนเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก
ไขกฎหมาย การออกนโยบายต3างๆ โดยการอาศัย 
ช3องว3างทางกฎหมาย 
  2) การทุจริตในระดับท
องถ่ิน การบริหารราชการในรูปแบบท
องถ่ินเปKนการกระจายอํานาจเพ่ือ
ให
บริการต3างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต3อความต
องการของประชาชนได
มากข้ึน แต3การดําเนินการใน
รูปแบบของท
องถ่ินก็ก3อให
เกิดปGญหาการทุจริตเปKนจํานวนมาก ผู
บริหารท
องถ่ินจะเปKนนักการเมืองท่ีอยู3ใน
ท
องถ่ินนั้น หรือนักธุรกิจท่ีปรับบทบาทตนเองมาเปKนนักการเมือง และเม่ือเปKนนักการเมือง เปKนผู
บริหารท
องถ่ิน
แล
วก็เปKนโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน7สําหรับตนเองและพวกพ
องได
 
 ระดับการทุจริตในประเทศไทยท่ีแบ3งออกเปKนระดับชาติและระดับท
องถ่ินส3วนใหญ3มักจะมีรูปแบบการทุจริต 
ท่ีคล
ายกัน เช3น การจัดซ้ือจัดจ
าง การประมูล การซ้ือขายตําแหน3ง โดยเฉพาะในระดับท
องถ่ินท่ีมีข3าวจํานวนมาก 
เก่ียวกับผู
บริหารท
องถ่ินเรียกรับผลประโยชน7ในการปรับเปลี่ยนตําแหน3ง หรือเลื่อนตําแหน3ง เปKนต
น โดยการ 
ทุจริตท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม3ใช3การทุจริตท่ีเปKนตัวเงินให
เห็นได
ชัดเจนเท3าใด แต3จะแฝงตัวอยู3ในรูปแบบต3าง ๆ หาก 
ไม3พิจารณาให
ดีแล
วอาจมองได
ว3าการกระทําดังกล3าวไม3ใช3การทุจริต แต3แท
จริงแล
วการกระทํานั้นเปKนการทุจริต
อย3างหนึ่ง และร
ายแรงมากพอท่ีจะส3งผลกระทบ และก3อให
เกิดความเสียหายต3อสังคม ประเทศชาติได
เช3นกัน  
ตัวอย3างเช3น การประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงผู
บังคับบัญชาให
คะแนนประเมินพิเศษแก3ลูกน
องท่ีตนเองชอบ  
ทําให
ได
รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว3าความเปKนจริงท่ีบุคคลนั้นควรจะได
รับ เปKนต
น การกระทําดังกล3าวถือเปKน 
ความผิดทางวินัย ซ่ึงเจ
าหน
าท่ีของรัฐจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือนให
ยึดถือ 
ปฏิบัติอยู3แล
ว ซ่ึงหากเกิดกรณีดังกล3าวข้ึนเท3ากับว3าเปKนการกระทําท่ีทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด
วย 
 

 ผลกระทบของการทุจริตต4อการพัฒนาประเทศ 
 การทุจริตมีผลกระทบต3อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด
าน เปKนพ้ืนฐานท่ีก3อให
เกิดความขัดแย
งของคน 
ในชาติ จากการเห็นประโยชน7ส3วนตนมากกว3าประโยชน7ของประเทศ ประชาชนได
รับบริการสาธารณะหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกไม3เต็มท่ีอย3างท่ีควรจะเปKน เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู3ในกระเป�าของผู
ทุจริต และ
ผลกระทบอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล
ว หากพิจารณาในแง3การลงทุนจากต3างประเทศเพ่ือประกอบกิจการต3างๆ 
ภายในประเทศ พบว3า นักลงทุนต3างประเทศจะมองว3าการทุจริตถือว3าเปKนต
นทุนอย3างหนึ่ง ซ่ึงนักลงทุนจาก 
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ต3างประเทศจะใช
ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปGจจัยด
านอ่ืน ๆ ท้ังนี้ หากต
นทุนท่ีต
องเสียจาก 
การทุจริตมีต
นทุนท่ีสูง นักลงทุนจากต3างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ส3งผลให
การจ
าง
งานการสร
างรายได
ให
แก3ประชาชนลดลง เม่ือประชาชนมีรายได
ลดลงก็จะส3งผลต3อการจัดเก็บภาษีอากรซ่ึงเปKน 
รายได
ของรัฐลดลง จึงส3งผลต3อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ 
 มหาวิทยาลัยหอการค
าไทยได
สํารวจดัชนีสถานการณ7คอร7รัปชันไทยจากกลุ3มตัวอย3าง 2,400 ตัวอย3าง 
จากประชาชนท่ัวไป ผู
ประกอบการภาคเอกชน และข
าราชการ/ภาครัฐ เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 พบว3า  
หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปGญหาการทุจริตในปGจจุบันกับปgท่ีผ3านมา พบว3า ผู
ท่ีตอบว3ารุนแรงเพ่ิมข้ึน 
มี 38% รุนแรงเท3าเดิม 30% ส3วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเป�ดโอกาสให
เจ
าหน
าท่ีใช
ดุลพินิจ 
ท่ีเอ้ือต3อการทุจริต อันดับสอง ความไม3เข
มงวดของการบังคับใช
กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมือง
ขาดความโปร3งใส ตรวจสอบได
ยาก ส3วนรูปแบบการทุจริตท่ีเกิดข้ึนบ3อยท่ีสุด อันดับหนึ่ง คือ การให
สินบน  
ของกํานัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช
ช3องโหว3ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน7ส3วนตัว อันดับสาม การใช
 
ตําแหน3งทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน7แก3พรรคพวก 
 สําหรับความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ3ายปg 2559 ท่ี 2.72 ล
านล
านบาท 
ว3า แม
จะมีการจ3ายเงินใต
โต�ะ แต3อัตราการจ3ายอยู3ท่ีเฉลี่ย 1 - 15% โดยหากจ3ายท่ี 5% ความเสียหายจะอยู3ท่ี 
59,610 ล
านบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลทําให
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42% 
แต3หากจ3ายท่ี 15% คิดเปKนความเสียหาย 178,830 ล
านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผล
ทําให
เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1% จะทําให
มูลค3าความเสียหายจาก 
การทุจริตลดลง 10,000 ล
านบาท 
 ในการป[องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน3วยงานหลักท่ีดําเนินการป[องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต คือ สํานักงานคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
นอกจากนี้ยังมีหน3วยงานอ่ืนท่ีมีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล
เคียงกับสํานักงาน ป.ป.ช. เช3น สํานักงาน
การตรวจเงินแผ3นดิน สํานักงานผู
ตรวจการแผ3นดิน สํานักงานคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน3วยงานภาคเอกชนท่ีให
ความร3วมมือในการป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
อีกหลายหน3วยงาน และสําหรับหน3วยงานภาครัฐในปGจจุบันประเทศไทยได
มีการประกาศใช
ยุทธศาสตร7ชาติ 
ว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเปKนมาตรการ แนวทางการ
ดําเนินงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 ทิศทางการป=องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประเทศไทยได
มีความพยายามในการแก
ไขปGญหาการทุจริตมาอย3างต3อเนื่อง โดยอาศัยความร3วมมือท้ัง 
หน3วยงานของรัฐ หน3วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร3วมมือป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงได
มีการออกกฎหมายลงโทษผู
ที่กระทําความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือทําหน
าท่ีในการดําเนินคดีกับบุคคลท่ีทําการทุจริต นอกจากนี้ยังได
มีการกําหนดยุทธศาสตร7ชาติว3าด
วยการ 
ป[องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงฉบับปGจจุบันเปKนฉบับท่ี 3 มีกําหนดใช
ตั้งแต3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
วิสัยทัศน7ว3า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต
านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ 
คือ สร
างวัฒนธรรมต3อต
านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส3วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป[องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให
มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร8ชาติว4าด�วยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตร7ชาติฯ ระยะท่ี 3 ประกอบด
วยยุทธศาสตร7 จํานวน 6 ยุทธศาสตร7 เปKนการดําเนินการ 
ป[องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ต้ังแต3การป[องกันการทุจริตโดยใช
กระบวนการปลูกฝGงคุณธรรม 
จริยธรรม ผ3านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป[องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการ
ดําเนินการในส3วนการตรวจสอบทรัพย7สิน ท่ีเปKนการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย7สินและหนี้สินของ
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เจ
าหน
าท่ีของรัฐว3าจะมีแนวทางในการดําเนินงานอย3างไร และด
านการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
การ
ดําเนินการด
านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือเปKนการยกระดับค3า CPI ให
ได
คะแนน  
50 คะแนน ตามท่ีตั้งเป[าหมายไว
 โดยมีรายละเอียดแต3ละยุทธศาสตร7 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 1 : สร�างสังคมท่ีไม4ทนต4อการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค7ในการปรับฐานความคิดทุกช3วงวัยให
มีค3านิยมร3วมต
านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว3างผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม และสร
างกระบวนการกล3อมเกลา 
ทางสังคมในการป[องกันและปราบปรามการทุจริตอย3างเปKนระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส3วนร3วม
ของทุกภาคส3วนในการผลักดันให
เกิดสังคมท่ีไม3ทนต3อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต4อต�านการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค7เพ่ือให
เจตจํานงทางการเมืองในการต3อต
านการทุจริตของประชาชนได
รับการปฏิบัติให
 
เกิดผลอย3างเปKนรูปธรรม และเพ่ือรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแก
ไขปGญหาการทุจริตให
เปKนส3วนหนึ่งของ 
นโยบายรัฐบาลในแต3ละช3วง 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 3 : สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 มีวัตถุประสงค7เพ่ือให
กระบวนการนโยบายเปKนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน7 
สู3ประชาชนอย3างเปKนธรรม และไม3มีลักษณะของการขัดกันแห3งผลประโยชน7และเพ่ือแก
ไขปGญหาการทุจริต 
เชิงนโยบายทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 4 : พัฒนาระบบป=องกันการทุจริตเชิงรุก 
 มีวัตถุประสงค7เพ่ือพัฒนากลไกการป[องกันการทุจริตให
เท3าทันต3อสถานการณ7การทุจริต พัฒนากระบวนการ 
ทํางานด
านการป[องกันการทุจริต ให
สามารถป[องกันการทุจริตให
มีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดความเข
มแข็ง 
ในการบูรณาการการทํางานระหว3างองค7กรท่ีเก่ียวข
องกับการป[องกันการทุจริต และเปKนการป[องกันไม3ให
มีการ 
ทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค7เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให
มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท3าทันต3อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให
กระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน3วยงานท่ีเก่ียวข
อง 
ท้ังระบบและเพ่ือให
ผู
กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอย3างเปKนรูปธรรมและเท3าทันต3อสถานการณ7 
 ยุทธศาสตร8ท่ี 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต 
 มีวัตถุประสงค7เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทยให
มีระดับร
อยละ 50  
ข้ึนไป เปKนเป[าหมายท่ีต
องการยกระดับคะแนนให
มีค3าสูงข้ึน หากได
รับคะแนนมากจะหมายถึงการท่ีประเทศนั้น 
มีการทุจริตน
อย ดังนั้น ยุทธศาสตร7ท่ี 6 นี้ จึงถือเปKนเป[าหมายสําคัญในการท่ีจะต
องมุ3งม่ันในการดําเนินการ
ป[องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 กรณีตัวอย4างผลท่ีเกิดจากการทุจริต  
 คดีทุจริตจัดซ้ือรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร  
 แต3เดิมภารกิจด
านการดับเพลิงเปKนภารกิจของตํารวจดับเพลิง มีฐานะเปKนกองบังคับการตํารวจดับเพลิง 
ปฏิบัติงานทางด
านป[องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระท้ังได
มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงโครงสร
าง
ของสํานักงานตํารวจแห3งชาติ ซ่ึงเปKนหน3วยงานต
นสังกัดของกองบังคับการตํารวจดับเพลิง ให
มีขนาดเล็กลง 
โดยมีแนวคิดท่ีจะโอนภารกิจท่ีไม3ใช3หน
าท่ีของตํารวจโดยตรงให
ไปอยู3ในความรับผิดชอบของหน3วยงานท่ีมี
หน
าท่ีรับผิดชอบโดยตรง งานด
านดับเพลิงและกู
ภัย ถือเปKนภารกิจหนึ่งท่ีมิใช3หน
าท่ีโดยตรงของสํานักงาน
ตํารวจแห3งชาติ จึงเห็นควรท่ีจะโอนภารกิจดังกล3าวให
กรุงเทพมหานคร รับไปดําเนินการ โดยเม่ือปg พ.ศ. 2546 
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คณะรัฐมนตรีได
มีมติให
สํานักงานตํารวจแห3งชาติถ3ายโอนภารกิจป[องกันและระงับอัคคีภัยให
กรุงเทพมหานคร  
มีสถานะเปKนสํานัก ชื่อว3า สํานักป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 คดีทุจริตจัดซ้ือรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู
เก่ียวข
องท้ังเจ
าหน
าท่ีของรัฐ และเอกชน 
โดยเอกชนท่ีเข
ามาทําธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท  
สไตเออร7เดมเลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7จํากัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc. 
ของสหรัฐอเมริกาซ้ือกิจการท้ังหมด แต3ยังคงเปKนบริษัทถูกต
องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร7เดม 
เลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7 จํากัด ว3าจ
างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเปKนผู
รับจ
าง
จัดหาผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ7บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว
นเรือดับเพลิง ) ให
 กับ 
กรุงเทพมหานคร โดยได
รับค3าจ
างผลิต ราว 28 ล
านยูโร หรือราว 1,400 ล
านบาท บริษัท สไตเออร7ฯ จึงไม3ใช3
ผู
ผลิตและประกอบสินค
าเพ่ือเสนอขายโดยตรง แต3เปKนเพียงนายหน
าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค
า 
ให
กับกรุงเทพมหานครเท3านั้น  
 ในช3วงเดือนมิถุนายน 2546 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยได
มีหนังสือถึงรัฐมนตรี  
ว3าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ7บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร7เดม 
เลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7 จํากัด โดยเปKนข
อเสนอให
ดําเนินการในลักษณะรัฐต3อรัฐ และบริษัท สไตเออร7ฯ 
ได
เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช3วยว3าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซ่ึงผลิตตัวรถดับเพลิง
ให
 บริษัท สไตเออร7ฯ ท่ีประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู
ว3าราชการกรุงเทพมหานคร ได
อนุมัติ 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ7เพ่ือใช
ในกิจการดับเพลิง ตามท่ี พล.ต.ต. อ. ผู
อํานวยการสํานักป[องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
กรุงเทพมหานครเสนอ ได
แก3 รถดับเพลิงชนิดต3าง ๆ และรถบรรทุกน้ํา รวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ลํา 
ตลอดจนอุปกรณ7สาธารณภัยอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร7ฯ ผ3าน 
เอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดทํา A.O.U. (Agreement of 
Understanding) และ ข
อตกลงซ้ือขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย7แห3งสาธารณรัฐ 
ออสเตรียยื่นร3าง A.O.U. ให
แก3 พล.ต.ต. อ. ซ่ึงนําเสนอต3อนาย ส. โดยตรงโดยไม3ผ3านปลัดกรุงเทพมหานคร 
นาย ส. ลงนามรับทราบบันทึกและ เสนอต3อนาย ภ. รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากท่ีได
มีการ 
ลงนามร3วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได
ส3งร3างข
อตกลงซ้ือขายยานพาหนะและอุปกรณ7ดับเพลิง 
ระหว3างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท สไตเออร7ฯ ให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข
อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ คณะรัฐมนตรีได
มีมติอนุมัติให
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ดําเนินการ 
ก3อหนี้ผูกพันข
ามปgงบประมาณ โครงการจัดซ้ือรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน 6,687,489,000 บาท และอนุมัติ 
วงเงินเพ่ิมเติม เพ่ือเปKนค3าธรรมเนียมในการเป�ด Letter of Credit (L/C) อีกจํานวน 20,000,000 บาท หรือ
ตามจํานวนท่ีจ3ายจริง รวมท้ังให
กระทรวงพาณิชย7เร3งรัดดําเนินการเก่ียวกับการค
าต3างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือ 20 ก.ค. 2547 โดยให
เน
นไก3ต
มสุกเปKนสินค
าท่ีจะดําเนินการเปKนลําดับแรก  
 ในปg พ.ศ. 2547 ได
มีการเปลี่ยนแปลงผู
ว3าราชการกรุงเทพมหานครเปKนนาย อ. และก3อนมอบหมายงาน 
ในหน
าท่ีให
กับผู
ว3าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม3 นาย ส. ซ่ึงเปKนผู
ว3าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมได
มี 
หนังสือถึงผู
จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเป�ด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรให
กับบริษัท สไตเออร7ฯ โดย 
กรุงเทพมหานครชําระค3าธรรมเนียม เปKนเงิน 20,000,000 บาท และมอบอํานาจให
 พล.ต.ต.อ. ผู
อํานวยการ 
สํานักป[องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเปKนผู
ดําเนินการและลงนาม ในปg พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
ดําเนินการไต3สวนการดําเนินการดังกล3าวของกรุงเทพมหานคร และยื่นฟ[องต3อศาลฏีกา 
แผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหน3งทางการเมือง จากการกระทําดังกล3าว ท่ีเกิดข้ึนก3อให
เกิดผลกระทบท่ี
เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงท่ีกรุงเทพมหานครซ้ือมานั้นมีราคาท่ีสูงมาก ส3งผลให
รัฐ 
สูญเสียงบประมาณไปอย3างน3าเสียดาย ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีดังน ี้ 
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 จากตารางข
างต
น แสดงให
เห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนอกจาก
จะสามารถแสดงเปKนตัวเลขให
ได
เห็นว3าสูญเสียงบประมาณจํานวนเท3าไร แต3การสูญเสียดังกล3าวแทนท่ีรัฐ และ
ประชาชนจะได
ใช
ประโยชน7จากรถและเรือดับเพลิง ซ่ึงถือเปKนสิ่งจําเปKนท่ีช3วยในการป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอัคคีภัยได
เปKนอย3างดี แต3เม่ือมีการทุจริตแล
วยังส3งผลให
ไม3สามารถนํารถและเรือดับเพลิงมาใช
งานได
 
เท3ากับว3าสูญเสียงบประมาณแล
วยังไม3สามารถนําสิ่งเหล3านี้มาใช
ประโยชน7ได
อีก ซ่ึงหากเกิดอัคคีภัยเกิดข้ึน
อุปกรณ7ต3าง ๆ ท่ีมีอยู3อาจไม3เพียงพอต3อการใช
งาน ส3งผลให
เกิดความเสียหายอย3างต3อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก 
 

ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต 
 การสร
างสังคมท่ีไม3ทนต3อการทุจริต เปKนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให
เกิดภาวะ “ท่ีไม3ทนต3อการทุจริต” 
โดยเริ่มต้ังแต3กระบวนการกล3อมเกลาทางสังคมในทุกช3วงวัย เพ่ือสร
างวัฒนธรรมต3อต
านการทุจริต และปลูกฝGง 
ความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย7สุจริต ความเปKนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ3านทางสถาบันหรือกลุ3มตัวแทนท่ีทํา 
หน
าท่ีในการกล3อมเกลาทางสังคม เพ่ือให
เด็ก เยาวชน ผู
ใหญ3 เกิดพฤติกรรมท่ีละอายต3อการกระทําความผิด 
การไม3ยอมรับและต3อต
านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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 ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต คืออะไร 
 คําว3า “ความละอาย” และ “ความไม3ทน” ได
มีการให
ความหมายไว
 ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให
ความหมายของคําว3าละอาย หมายถึง การรู
สึกอายท่ีจะทําในสิ่งท่ีไม3ถูก 
ไม3ควร เช3น ละอายท่ีจะทําผิด ละอายใจ  
 ความละอาย เปKนความละอายและความเกรงกลัวต3อสิ่งท่ีไม3ดี ไม3ถูกต
อง ไม3เหมาะสม เพราะเห็นถึง
โทษหรือผลกระทบท่ีจะได
รับจากการกระทํานั้น จึงไม3กล
าท่ีจะกระทํา ทําให
ตนเองไม3หลงทําในสิ่งท่ีผิด นั่นคือ 
มีความละอายใจ ละอายต3อการทําผิด 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให
ความหมายของคําว3า ทน หมายถึง การอดกลั้นได
 ทานอยู3ได
 เช3น
ทนด3า ทนทุกข7 ทนหนาว ไม3แตกหักหรือบุบสลายง3าย 
 ความอดทน คือ การรู
จักรอคอยและคาดหวัง เปKนการแสดงให
เห็นถึงความม่ันคง แน3วแน3ต3อสิ่งท่ีรอคอย
หรือสิ่งท่ีจูงใจให
กระทําในสิ่งท่ีไม3ดี 
 ไม3ทน หมายถึง ไม3อดกลั้น ไม3อดทน ไม3ยอม 
 ดังนั้น ความไม3ทน หมายถึง การแสดงออกต3อการกระทําท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวข
องหรือ 
สังคมในลักษณะท่ีไม3ยินยอม ไม3ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ความไม3ทนสามารถแสดงออกได
หลายลักษณะท้ังใน
รูปแบบของกริยาท3าทางหรือคําพูด 
 ความไม3ทนต3อการทุจริตหรือการกระทําท่ีไม3ถูกต
อง ต
องมีการแสดงออกอย3างใดอย3างหนึ่งเกิดข้ึน เช3น 
การแซงคิวเพ่ือซ้ือของ การแซงคิวเปKนการกระทําท่ีไม3ถูกต
อง ผู
ถูกแซงคิวจึงต
องแสดงออกให
ผู
ท่ีแซงคิวรับรู
ว3า 
ตนเองไม3พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล3าวให
ทราบ เพ่ือให
ผู
ท่ีแซงคิวยอมท่ีจะต3อท
ายแถว กรณีนี้แสดงให

เห็นว3าผู
ท่ีถูกแซงคิว ไม3ทนต3อการกระทําท่ีไม3ถูกต
อง และหากผู
ท่ีแซงคิวไปต3อแถวก็จะแสดงให
เห็นว3าบุคคลนั้น
มีความละอายต3อการกระทําท่ีไม3ถูกต
อง เปKนต
น 
 ความไม3ทนต3อการทุจริต บุคคลจะมีความไม3ทนต3อการทุจริตมาก – น
อย เพียงใด ข้ึนอยู3กับจิตสํานึกของ 
แต3ละบุคคลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ แล
วมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซ่ึงการแสดงกริยา
หรือการกระทําจะมีหลายระดับ เช3น การว3ากล3าวตักเตือน การประกาศให
สาธารณชนรับรู
 การแจ
งเบาะแส 
การร
องทุกข7กล3าวโทษ การชุมนุมประท
วงซ่ึงเปKนข้ันตอนสุดท
ายท่ีรุนแรงท่ีสุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคน
จํานวนมากและสร
างความเสียหายอย3างมากเช3นกัน 
 ความไม3ทนของบุคคลต3อสิ่งต3าง ๆ รอบตัวท่ีส3งผลในทางไม3ดีต3อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได
ง3าย 
ซ่ึงปกติแล
วทุกคนมักจะไม3ทนต3อสภาวะ สภาพแวดล
อมท่ีไม3ดีและส3งผลกระทบต3อตนเองแล
ว มักจะแสดง 
ปฏิกิริยาออกมา แต3การท่ีบุคคลจะไม3ทนต3อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเปKนเรื่องยาก เนื่องจาก
ปGจจุบันสังคมไทยมีแนวโน
มยอมรับการทุจริต เพ่ือให
ตนเองได
รับประโยชน7หรือให
งานสามารถดําเนินต3อไปสู3
ความสําเร็จซ่ึงการยอมรับการทุจริตในสังคมไม3เว
นแม3แต3เด็กและเยาวชน และมองว3าการทุจริตเปKนเรื่องไกลตัว
และไม3มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 
 

 ลักษณะของความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต 
 ลักษณะของความละอายสามารถแบ3งได
 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต
น หมายถึง ความละอาย 
ไม3กล
าท่ีจะทําในสิ่งท่ีผิด เนื่องจากกลัวว3าเม่ือตนเองได
ทําลงไปแล
วจะมีคนรับรู
 หากถูกจับได
จะได
รับการ
ลงโทษหรือได
รับความเดือดร
อนจากสิ่งท่ีตนเองได
ทําลงไป จึงไม3กล
าท่ีจะกระทําผิด และในระดับท่ีสองเปKน
ระดับท่ีสูง คือแม
ว3าจะไม3มีใครรับรู
หรือเห็นในสิ่งท่ีตนเองได
ทําลงไป ก็ไม3กล
าท่ีจะทําผิด เพราะนอกจากตนเอง
จะได
รับผลกระทบแล
ว ครอบครัว สังคมก็จะได
รับผลกระทบตามไปด
วย ท้ังชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว 
ก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเปKนสิ่งเล็กๆ น
อยๆ เช3น การลอกข
อสอบ อาจจะไม3มีใครใส3ใจหรือ
สังเกตเห็น แต3หากเปKนความละอายข้ันสูงแล
ว บุคคลนั้นก็จะไม3กล
าทํา 
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 สําหรับความไม3ทนต3อการทุจริต จากความหมายท่ีได
กล3าวมาแล
ว คือ เปKนการแสดงออกอย3างใดอย3างหนึ่ง
เกิดข้ึน เพ่ือให
รับรู
ว3าจะไม3ทนต3อบุคคลหรือการกระทําใดๆ ท่ีทําให
เกิดการทุจริต ความไม3ทนต3อการทุจริต
สามารถแบ3งระดับต3าง ๆ ได
มากกว3าความละอาย ใช
เกณฑ7ความรุนแรงในการแบ3งแยก เช3น หากเพ่ือนลอก
ข
อสอบเรา และเราเห็นซ่ึงเราจะไม3ยินยอมให
เพ่ือนทุจริตในการลอกข
อสอบ เราก็ใช
มือหรือกระดาษมาบังส3วน
ท่ีเปKนคําตอบไว
 เช3นนี้ก็เปKนการแสดงออกถึงการไม3ทนต3อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด
วยวิธีดังกล3าวท่ีถือ
เปKนการแสดงออกทางกายแล
ว การว3ากล3าวตักเตือนต3อบุคคลท่ีทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุม
ประท
วง ถือว3าเปKนการแสดงออกซ่ึงการไม3ทนต3อการทุจริตท้ังสิ้น แต3จะแตกต3างกันไปตามระดับของการทุจริต 
ความต่ืนตัวของประชาชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต โดยท
ายบทนี้ได
ยกตัวอย3างกรณีศึกษาท่ีมี
สาเหตุมาจากการทุจริตทําให
ประชาชนไม3พอใจและรวมตัวต3อต
าน 
 ความจําเปKนของการท่ีไม3ทนต3อการทุจริตถือเปKนสิ่งสําคัญ เพราะการทุจริตไม3ว3าระดับเล็กหรือใหญ3
ย3อมก3อให
เกิดความเสียหายต3อสังคม ประเทศชาติ ดังเช3นตัวอย3างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสร
างความเสียหายไว
อย3างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม3สามารถนํามาใช
ได
 รัฐต
องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล3าประโยชน7 และประชาชนเองก็ไม3ได
ใช
ประโยชน7ด
วยเช3นกัน หากเกิดเพลิงไหม
พร
อมกัน
หลายแห3ง รถ เรือ และอุปกรณ7ดับเพลิงจะไม3มีไม3เพียงพอท่ีจะดับไฟได
ทันเวลา เพียงแค3คิดจากมูลค3าความเสียหาย 
ท่ีรัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม3ได
คิดถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความเดือดร
อนหากเกิดเพลงไม
แล
วถือเปKน
ความเสียหายท่ีสูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล3อยให
มีการทุจริต ยินยอมให
มีการทุจริตโดยเห็นว3าเปKนเรื่องของ
คนอ่ืน เปKนเรื่องของเจ
าหน
าท่ีรัฐ ไม3เก่ียวข
องกับตนเองแล
ว สุดท
ายความสูญเสียท่ีจะได
รับตนเองก็ยังคงท่ีจะ
ได
รับผลนั้นอยู3แม
ไม3ใช3ทางตรงก็เปKนทางอ
อม 
 ดังนั้น การท่ีบุคคลจะเกิดความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริตได
 จําเปKนอย3างยิ่งท่ีจะต
องสร
างให

เกิดความตระหนักและรับรู
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซ่ึงหากสังคมเปKนสังคม
ท่ีมีความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริตแล
ว จะทําให
เกิดสังคมท่ีน3าอยู3 และมีการพัฒนาในทุกๆ ด
าน 
 

 การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 
 คําว3า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว3า “การลงโทษทางสังคม” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษคําว3า 
“Social Sanction” 
 พจนานุกรมศัพท7สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได
ให
ความหมายของ  
คําว3า “Social Sanctions” เปKนภาษาไทยว3า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู3ว3าจะลงโทษหรือการสัญญา
ว3าจะให
รางวัลตามท่ีกลุ3มกําหนดไว
สําหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักนําให
สมาชิกกระทําตาม
ข
อบังคับและกฎเกณฑ7 
 Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว3าเปKนปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย3างหนึ่งและเปKนการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเปKนด
านตรงกันข
ามระหว3างการเห็นชอบกับการไม3เห็นชอบพูด
อีกอย3างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีท้ังด
านบวกและด
านลบอยู3
ภายใน ความหมายของตัวเองสําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู3ในรูป
ของการให
การสนับสนุนหรือการสร
างแรงจูงใจฯลฯ ให
แก3ปGจเจกบุคคลและสังคมให
ประพฤติปฏิบัติให

สอดคล
องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด
วยว3าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจ
เปKนการสร
างแรงจูงใจให
แก3สังคม เพ่ือยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท
องถ่ินให
ไปสอดคล
องกับปทัสถาน
ใหม3ในระดับระหว3างประเทศ 
 Whitmeyer (2002 : 630-632) กล3าวว3า การลงโทษโดยสังคม มีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เปKนการ 
ทํางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเปKนมาตรการควบคุมทางสังคมท่ีต
องการให
สมาชิกในสังคม 
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ7ท่ีสังคมยอมรับร3วมกัน เม่ือสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให
รางวัล



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๓๓ 

เปKนแรงจูงใจ และลงโทษเม่ือสมาชิกไม3ปฏิบัติตามกฎเกณฑ7ของสังคมและจะแสดงการไม3ยอมรับสมาชิกคนหนึ่ง
หรือกลุ3มคนกลุ3มหนึ่ง 
 โดยสรุปแล
ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เปKนมาตรการ 
ควบคุมทางสังคมท่ีต
องการให
สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ7ท่ีสังคมกําหนด โดยมี
ท้ังด
านลบและด
านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เปKนการลงโทษ โดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต3อต
านพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม3ปฏิบัติตามกฎเกณฑ7ของสังคม ทําให
บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน
า สําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ�นสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanction) เปKนการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให
รางวัลเปKนแรงจูงใจ เพ่ือให
บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ7ของสังคม 
 การลงโทษทางสังคม เปKนการลงโทษกับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝcาฝzนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ท่ีปฏิบัติต3อๆ กันมาในชุมชน มักใช
ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว3าเชิงบวก การฝcาฝzนดังกล3าว
อาจจะไม3ผิดกฎหมาย แต3ด
วยธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบต3อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝcาฝzน หรือถูกดูหม่ินเก่ียวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะนําไปสู3การต3อต
านจากคนในชุมชน แม
ว3าการฝcาฝzนดังกล3าวจะไม3ผิดกฎหมายก็ตาม 
และท่ีสําคัญไปกว3านั้น หากการกระทําดังกล3าวผิดกฎหมายด
วยแล
ว อาจสร
างให
เกิดความไม3พอใจข้ึนได
ไม3
เพียงแต3ในชุมชนนั้น แต3อาจเก่ียวเนื่องไปกับชุมชนอ่ืนรอบข
าง หรือเปKนชุมชนท่ีใหญ3ท่ีสุด นั่นคือ ประชาชนท้ัง
ประเทศซ่ึงการลงโทษทางสังคมมีท้ังด
านบวกและด
านลบ ดังนี้ 
 การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู3ในรูปของการให
การสนับสนุนหรือ
การสร
างแรงจูงใจ หรือการให
รางวัล ฯลฯ แก3บุคคลและสังคม เพ่ือให
ประพฤติปฏิบัติสอดคล
องกับปทัสถาน 
(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม 
 การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู3ในรูปแบบของการใช
มาตรการ 
ต3าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช3น การว3ากล3าวตักเตือน ซ่ึงเปKนมาตรการข้ันตํ่าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบค้ันทางจิตใจ (Moral Coercion) การต3อต
าน (Resistance) และการประท
วง (Protest) ในรูปแบบ 
ต3าง ๆ ไม3ว3าจะโดยปGจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 
 การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร
างให
เกิดการลงโทษต3อบุคคลท่ีถูกกระทํา การลงโทษประเภทนี้ 
เปKนลงโทษเพ่ือให
หยุดกระทําในสิ่งท่ีไม3ถูกต
อง และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม3กล
าท่ีจะทําในสิ่งนั้นอีก 
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต3างกัน ต้ังแต3 การว3ากล3าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขับไล3 ซ่ึงเปKนการแสดงออกถึงการไม3ทน ไม3ยอมรับต3อสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนได
กระทําไป ดังนั้น เม่ือมีใครท่ีทํา
พฤติกรรมเหล3านั้นข้ึน จึงเปKนการสร
างให
เกิดความไม3พอใจแก3บุคคลรอบข
าง หรือสังคม จนนําไปสู3การต3อต
าน
ดังกล3าว 
 การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน
อย ก็ข้ึนอยู3กับการกระทําของบุคคลนั้นว3าร
ายแรง
ขนาดไหน หากเปKนเรื่องเล็กน
อยจะถูกต3อต
านน
อย แต3หากเรื่องนั้นเปKนเรื่องร
ายแรง เรื่องท่ีเกิดข้ึนประจํา หรือ 
มีผลกระทบต3อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากข้ึนด
วย เช3น หากมีการทุจริตเกิดข้ึนก็อาจนําไปเปKน
ประเด็นทางสังคมจนนําไปสู3การต3อต
านจากสังคมได
 เพราะการทุจริตถือว3าเปKนสิ่งท่ีไม3ถูกต
อง ผิดกฎหมาย 
และผิดต3อศีลธรรม บ3อยครั้งท่ีมีการทุจริตเกิดข้ึนจนเปKนสาเหตุของการชุมนุมประท
วง เพ่ือกดดัน ขับไล3ให

บุคคลนั้นหยุดการกระทําดังกล3าว หรือการออกจากตําแหน3งนั้น ๆ หรือการนําไปสู3การตรวจสอบและลงโทษ
โดยกฎหมาย โดยในหัวข
อสุดท
ายของชุดวิชานี้ ได
นําเสนอตัวอย3างท่ีได
แสดงออกถึงความไม3ทนต3อการทุจริตท่ี
มีการชุมนุมประท
วงบางเหตุการณ7ผู
ท่ีถูกกล3าวหาได
ลาออกจากตําแหน3ง ซ่ึงการลาออกจากตําแหน3งนั้นถือเปKน
ความรับผิดชอบอย3างหนึ่งและเปKนการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งท่ีตนเองได
กระทํา  
 ตัวอย4างความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต 
 การทุจริตมีผลกระทบต3อการพัฒนาประเทศ ทําให
เกิดความเสียหายอย3างมากในด
านต3างๆ หากนําเอา
เงินท่ีทุจริตไปมาพัฒนาในส3วนอ่ืน ความเจริญหรือการได
รับโอกาสของผู
ท่ีด
อยโอกาสก็จะมีมากข้ึน ความเหลื่อมล้ํา 
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ทางด
านโอกาส ทางด
านสังคม ทางด
านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน
อยลง ดังท่ีเห็นใน
ปGจจุบันว3าความเจริญต3าง ๆ มักอยู3กับคนในเมืองมากกว3าชนบท ท้ังๆ ท่ีคนชนบทก็คือประชาชนส3วนหนึ่ง 
ของประเทศ แต3เพราะอะไรทําไมประชาชนเหล3านั้นถึงไม3ได
รับโอกาสให
ทัดเทียมหรือใกล
เคียงกับคนในเมือง 
ปGจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามท่ีกล3าวมาแล
วข
างต
น แต3ทําอย3างไรถึงทําให
มี
การทุจริตได
มาก อย3างหนึ่งคือการลงทุน เม่ือมีการลงทุนก็ย3อมมีงบประมาณ เม่ือมีงบประมาณก็เปKนสาเหตุให

บุคคลท่ีคิดจะทุจริตสามารถหาช3องทางดังกล3าวในทางทุจริตได
 แม
ว3าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือ
ป[องกันการทุจริตปราบปรามการทุจริต แต3นั่นก็คือตัวหนังสือท่ีได
เขียนเอาไว
 แต3การบังคับใช
ยังไม3จริงจัง
เท3าท่ีควร และยิ่งไปกว3านั้นหากประชาชนเห็นว3าเรื่องดังกล3าวไม3เก่ียวข
องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข
าไป
เก่ียวข
อง เนื่องจากตนเองก็ไม3ได
รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แต3การคิดดังกล3าวเปKนสิ่งท่ีผิด เนื่องจากว3าตนเอง
อาจจะไม3ได
รับผลกระทบโดยตรงต3อการท่ีมีคนทุจริต แต3โดยอ
อมแล
วถือว3าใช3 เช3น เม่ือมีการทุจริตมาก 
งบประมาณของประเทศท่ีจะใช
พัฒนาหรือลงทุนก็น
อย อาจส3งผลให
ประเทศไม3สามารถจ
างแรงงานหรือลงทุนได
 
 ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต หากเปKนการทุจริตในโครงการใหญ3 ๆ แล
ว ปริมาณเงินท่ีทุจริตย3อม
มีมากความเสียหายก็ย3อมมีมากตามไปด
วย โดยในบทนี้ได
ยกกรณีตัวอย3างท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตไว
ในท
ายบท 
ซ่ึงจะเห็นได
ว3าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมูลค3ามากมาย และนี้เปKนเพียงโครงการเดียวเท3านั้น หากรวมเอาการ
ทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข
าด
วยกัน จะพบว3าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมานั้นมากมายมหาศาล 
ดังนั้น เม่ือเปKนเช3นนี้แล
ว ประชาชนจะต
องมีความต่ืนตัวในการท่ีจะร3วมมือในการป[องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การร3วมมือกันในการเฝ[าระวังเหตุการณ7 สถานการณ7ท่ีอาจเกิดการทุจริตได
 เม่ือประชาชนรวมถึง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความต่ืนตัวท่ีจะร3วมมือกันในการแก
ไขปGญหาดังกล3าว ปGญหาการทุจริตจะถือเปKน
ปGญหาเพียงเล็กน
อยของประเทศไทย เพราะไม3ว3าจะทําอย3างไรก็จะมีการสอดส3อง ติดตาม เฝ[าระวังเรื่องการ 
ทุจริตอย3างต3อเนื่อง ดังนั้นแล
วสิ่งสําคัญสิ่งแรกท่ีจะต
องสร
างให
เกิดข้ึน คือ ความตระหนักรู
ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึน
จากการทุจริต สร
างให
เกิดความต่ืนตัวต3อการปราบปราบการทุจริต การไม3ทนต3อการทุจริต ให
เกิดข้ึน 
ในสังคมไทย 
 เม่ือประชาชนในประเทศมีความต่ืนตัวท่ีว3า “ไม3ทนต3อการทุจริต” แล
ว จะทําให
เกิดกระแสการต3อต
าน 
ต3อการกระทําทุจริต และคนท่ีทําทุจริตก็จะเกิดความละอายไม3กล
าท่ีจะทําทุจริตต3อไป เช3น หากพบเห็นว3ามี
การทุจริตเกิดข้ึนอาจมีการบันทึกเหตุการณ7หรือลักษณะการกระทํา แล
วแจ
งข
อมูลเหล3านั้นไปยังหน3วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพ่ือร3วมกันตรวจสอบการกระทําท่ีเกิดข้ึน และยิ่งในปGจจุบันเปKนสังคมสมัยใหม3 และกําลังเดินหน
า
ประเทศไทยก
าวสู3ยุคไทยแลนด7 4.0 แต3การจะเปKน 4.0 ให
สมบูรณ7แบบได
นั้น ปGญหาการทุจริตจะต
องลดน
อย 
ลงไปด
วย เม่ือประชาชนมีความต่ืนตัวต3อการท่ีไม3ทนต3อการทุจริตแล
ว ผลท่ีเกิดข้ึนจะเปKนอย3างไร ตัวอย3าง 
ท่ีจะนํามากล3าวถึงต3อไปนี้เปKนกรณีท่ีเกิดข้ึนในต3างประเทศ แสดงให
เห็นถึงความไม3ทนต3อการทุจริตท่ีประชาชน
ได
ลุกข้ึนมาต3อสู
 ต3อต
านต3อนักการเมืองท่ีทําทุจริต จนนําในท่ีสุดนักการเมืองเหล3านั้นหมดอํานาจทางการเมือง
และได
รับบทลงโทษท้ังทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
 1. ประเทศเกาหลีใต
เกาหลีใต
ถือเปKน  
ประเทศหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในด
านของ 
การป[องกันและปราบปรามการทุจริต แต3ก็ 
ยังคงมีปGญหาการทุจริตเกิดข้ึนอยู3บ
าง เช3น 
 เม่ือปgพ.ศ. 2559 มีข3าวกรณีของ 
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตําแหน3งเพราะ 
เข
าไปมีส3วนเก่ียวข
องในการเอ้ือประโยชน7ให
 
พวกพ
อง โดยการถูกกล3าวหาว3าให
เพ่ือนสนิท 
ของครอบครัวเข
ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ 
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รวมถึงใช
ความสัมพันธ7ท่ีใกล
ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน7ส3วนตัว ผลท่ีเกิดข้ึนคือถูกดําเนินคดีและ 
ต้ังข
อหาว3าพัวพันการทุจริตและใช
อํานาจหน
าท่ีในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชน7ให
แก3พวกพ
อง กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้
ประชาชนเกาหลีใต
ได
มีการรวมตัวกันประท
วงกว3าพันคนเรียกร
องให
ประธานาธิบดีคนดังกล3าวลาออกจากตําแหน3ง 
หลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 
 อีกกรณีท่ีจะกล3าวถึงเพ่ือเปKนตัวอย3างการต3อต
านการกระทําท่ีไม3ถูกต
อง คือ การท่ีนักศึกษาคนหนึ่งได
 
      เข
าเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนมานั้นไม3ได

      สูง และการท่ีคุณสมบัติของนักศึกษาดังกล3าวมีคุณสมบัติไม3
      ตรงกับการคัดเลือกโควต
านักกีฬาท่ีกําหนดไว
ว3าจะต
องผ3าน
      การแข3งขันประเภทเด่ียว แต3นักศึกษาคนดังกล3าวผ3านการ
      แข3งขันประเภททีม เท3ากับว3าคุณสมบัติไม3ถูกต
องแต3ได
 
      รับเข
าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล3าว การกระทําเช3นนี้จึง
      เปKนสาเหตุหนึ่งของการนําไปสู3การประท
วง ต3อต
านจาก
      นักศึกษาและอาจารย7ของมหาวิทยาลัยดังกล3าว ซ่ึงทาง
      มหาวิทยาลัยก็ไม3สามารถให
 คําตอบท่ีชัดเจนแก3กลุ3ม 
      ผู
ประท
วงได
 จนในท่ีสุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล3าว
      จึงลาออกจากตําแหน3ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตัวอย3างข
างต
นแสดงให
เห็นถึงความต่ืนตัวของประชาชนท่ีออกมาต3อต
านต3อการทุจริต ไม3ว3าจะ
เปKนการทุจริตในระดับหน3วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เปKนการแสดงออกซ่ึงการไม3ทนต3อการทุจริต การไม3ทน
ต3อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได
หลายระดับต้ังแต3การเห็นคนท่ีทําทุจริตแล
วตนเองรู
สึกไม3พอใจ มีการส3ง
เรื่องตรวจสอบ ร
องเรียน และในท่ีสุดคือการชุมนุม ประท
วง ตามตัวอย3างท่ีได
น ามาแสดงให
เห็นข
างต
น ตราบใด
ท่ีสามารถสร
างให
สังคมไม3ทนต3อการทุจริตได
 เม่ือนั้นปGญหาการทุจริตก็จะลดน
อยลง แต3หากจะให
เกิดผลดี
ยิ่งข้ึน จะต
องสร
างให
เกิดความละอายต3อการทุจริต ไม3กล
าท่ีจะทําทุจริต โดยนําเอาหลักธรรมทางศาสนามา
เปKนเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดข้ึนกระบวนการในการแสดงออกต3อการ
ไม3ทนต3อการทุจริตจะต
องเกิดข้ึน และมีการเป�ดเผยชื่อบุคคลท่ีทุจริตให
กับสาธารณะชนได
รับทราบอย3างท่ัวถึง 
เม่ือสังคมมีท้ังกระบวนการในการป[องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตท่ีดีรวมถึงการสร
างให
สังคมเปKน
สังคมท่ีไม3ทนต3อการทุจริต มีความละอายต3อการทําทุจริตแล
ว ปGญหาการทุจริตจะลดน
อยลง ประเทศชาติจะ
สามารถพัฒนาได
มากข้ึน 
 สําหรับระดับการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ไม3ว3าจะเปKนในระดับใดล
วนแล
วแต3ส3งผลกระทบต3อสังคมและ
ประเทศชาติ ท้ังสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนําไปสู3การทุจริตอย3างอ่ืนท่ีมากกว3าเดิมได
 การมี 
วัฒนธรรม ค3านิยม หรือความเชื่อท่ีไม3ถูกต
องก็ส3งผลให
เกิดการทุจริตได
เช3นกัน เช3น การมอบเงินอุดหนุนแก3
สถานศึกษาเพ่ือให
บุตรของตนได
เข
าศึกษาในสถานท่ีแห3งนั้น หากพิจารณาแล
วอาจพบว3าเปKนการช3วยเหลือ

 2. ประเทศบราซิล ปลายปg พ.ศ. 2559 ประชาชน 
ในประเทศบราซิลได
มีการชุมนุมประท
วงการทุจริตท่ี
เกิดข้ึนเปKนการแสดงออกถึงความไม3พอใจต3อวัฒนธรรม 
การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จํานวนหลายหม่ืนคนเข
าร3วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการ
แสดงภาพหนูเ พ่ือเปKนสัญลักษณ7ในการประณามต3อ
นักการเมืองท่ีทุจริต การประท
วงดังกล3าวยังถือว3ามีขนาดเล็ก
กว3าครั้งก3อน เพราะท่ีผ3านมาได
มีการทุจริตเกิดข้ึนและมี
การประท
วง จนในท่ีสุดประธานาธิบดีได
ถูกปลดจากตําแหน3ง
เนื่องจากการกระทําท่ีละเมิดต3อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
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สถานศึกษาเพ่ือท่ีสถานศึกษาแห3งนั้นจะได
นําเงินท่ีได
ไปพัฒนาสภาพแวดล
อม การเรียนการสอนของทาง
สถานศึกษาต3อไป แต3การกระทําดังกล3าวนี้ไม3ถูกต
องเปKนการปลูกฝGงสิ่งท่ีไม3ดีให
เกิดข้ึนในสังคม และต3อไป 
หากกระทําเช3นนี้เรื่อย ๆ จะมองว3าเปKนเรื่องปกติท่ีทุกคนทํากันไม3มีความผิดแต3อย3างใด จนทําให
แบบแผนหรือ
พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีถูกกลืนหายไปกับการกระทําท่ีไม3เหมาะสมเหล3านี้ ตัวอย3างการมอบเงินอุดหนุนแก3
สถานศึกษายังคงเกิดข้ึนในประเทศไทยอย3างต3อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงซ่ึงหลายคนอยากให

บุตรของตนเข
าศึกษาในสถานท่ีแห3งนั้น แต3ด
วยข
อจํากัดท่ีไม3สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได
ท้ังหมด จึงทําให

ผู
ปกครองบางคนต
องให
เงินกับสถานศึกษา เพ่ือให
บุตรของตนเองได
เข
าเรียน 
 
 
 

 
 

 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได
เสด็จข้ึน 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเปKนเวลา 70 ปg ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงครองราชย7 ทรงมีพระราชปณิธาณท่ีจะให
ประชาชนชาวไทยได
ประโยชน7และความสุขของอย3าง
ท่ัวถึงกันท้ังประเทศ โดย “คน” เปKนศูนย7กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะท่ีจะขจัดปGญหาต3างๆ 
อาทิ ปGญหาด
านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เปKนต
น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 
สามารถพ่ึงพาตนเองอย3างม่ันคงและยั่งยืนต3อไป 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดําริหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก3นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว3า “...การพัฒนาประเทศจําเปKนต
องทํา
ตามลําดับข้ัน ต
องสร
างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช
ของประชาชนส3วนใหญ3เปKนเบ้ืองต
นก3อน โดยใช

วิธีการและใช
อุปกรณ7ท่ีประหยัดแต3ถูกต
องตามหลักวิชา เม่ือได
พ้ืนฐานม่ันคงพร
อมพอควรและปฏิบัติได
แล
ว  
จึงค3อยสร
างค3อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับต3อไป หากมุ3งแต3จะทุ3มเทสร
างความเจริญ
ยกเศรษฐกิจข้ึนให
รวดเร็วแต3ประการเดียว โดยไม3ให
แผนปฏิบัติการสัมพันธ7กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล
องด
วย ก็จะเกิดความไม3สมดุลในเรื่องต3าง ๆ ข้ึนซ่ึงอาจกลายเปKนความยุ3งยากล
มเหลวได

ในท่ีสุด ดังเห็นได
ท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปGญหาทางเศรษฐกิจอย3างรุนแรงอยู3ในเวลานี้...” 
ซ่ึงเปKนแนวพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก3ราษฎรมานานกว3า 
40 ปg เพ่ือให
ราษฎรสามารถดํารงชีวิตด
วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู3อย3างประมาณตนสามารถดํารงชีพปกติสุข
อย3างม่ันคงและยั่งยืน 
 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 องค7การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟgอันนัน 
เลขาธิการองค7การสหประชาชาติได
ทูลเกล
าทูลกระหม3อม ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด
านการพัฒนามนุษย7
ของโครงการพัฒนาแห3งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award) 
เพ่ือเทิดพระเกียรติเปKนกรณีพิเศษ ในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปg โดยนายโคฟgอันนันได
กล3าว
สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล3าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว3า
เปKนหลักการท่ีมุ3งเน
นการกลั่นกรองในการบริโภคเน
นความพอประมาณและการมีภูมิคุ
มกันในตัวสามารถ
ต
านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน7 "ทางสายกลาง" จึงเปKนการตอกย้ําแนวทางท่ีสหประชาชาติท่ีมุ3งเน
น
คนเปKนศูนย7กลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนต3อมาในปg พ.ศ. 2550 สํานักงานโครงการพัฒนา
แห3งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได
กล3าวถึง

ชุดวิชาท่ี ๓ STRONG : จิตพอเพียงต�านการทุจริต 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ7ในรายงานประจําปg 2007 เพ่ือเผยแพร3ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว3า 150 ประเทศท่ัวโลก 
 

 จิตพอเพียงต4อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร7ชาติว3าด
วยการป[องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได
มี
การวิเคราะห7ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปgข
างหน
าไว
ว3า หากยุทธศาสตร7ชาติฯ ได
รับ
ความร3วมมือร3วมใจจากทุกภาคส3วนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความต่ืนตัวต3อการ
ทุจริตมากข้ึน มีการให
ความสนใจต3อข3าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตท่ีมีต3อประเทศมากข้ึน  
มีการแสดงออกซ่ึงการต3อต
านการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ3านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน7ต3าง ๆ ประชาชนในแต3ละช3วงวัยได
รับกระบวนการกล3อมเกลาทางสังคมว3าการทุจริตถือเปKนพฤติกรรม
ท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําให
เกิดความเสียหายต3อประเทศแล
ว ยังเปKนพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม ไม3ได
รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู
การปรับเปลี่ยนฐานความคิดท่ีทําให
สามารถแยกแยะระหว3าง
ผลประโยชน7ส3วนตนกับผลประโยชน7ส3วนรวมได
 วัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีฐานอยู3บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะหล3อหลอมให
ประชาชนไม3กระทําการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตท่ีพอเพียงมีความละอายต3อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และไม3ยอมให
ผู
อ่ืนกระทําการทุจริตอันส3งผลให
เกิดความเสียหายต3อสังคมส3วนรวม 
 เพ่ือให
ภาพอนาคตดังกล3าวสามารถบรรลุผลได
จริง หน3วยงานทุกภาคส3วนต
องให
ความสําคัญอย3างแท
จริง 
กับการปรับประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ประกอบกับหลักการต3อต
านการทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือ
สร
างฐานคิดจิตพอเพียงต3อต
านการทุจริตให
เกิดข้ึนเปKนพ้ืนฐานความคิดของปGจเจกบุคคล โดยประยุกต7หลัก 
“STRONG : จิตพอเพียงต
านทุจริต” ซ่ึงคิดค
นโดย รองศาสตราจารย7 ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปg พ.ศ. 2560 
มาเปKนแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน3วยงาน 

 

 
 

คําอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต�านทุจริต” 
 ๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู
นํา ผู
บริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชนน
อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต7เปKนหลักความพอเพียงในการทํางาน การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเอง 
และส3วนรวม รวมถึงการป[องกันการทุจริตอย3างยั่งยืน ความพอเพียงต3อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย7แม
ว3าจะ 
แตกต3างกันตามพ้ืนฐาน แต3การตัดสินใจว3าความพอเพียงของตนเองต
องต้ังอยู3บนความมีเหตุมีผลรวมท้ังต
องไม3
เบียดเบียนตนเอง ผู
อ่ืน และส3วนรวมความพอเพียงดังกล3าวจึงเปKนภูมิคุ
มกันให
บุคคลนั้นไม3กระทําการทุจริต  
ซ่ึงต
องให
ความรู
ความเข
าใจ (knowledge) และปลุกให
ตื่นรู
 (realise) 
 ๒) T (transparent) : ความโปร3งใส ผู
นํา ผู
บริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชนต
องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร3งใส ตรวจสอบได
 ดังนั้น จึงต
องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข
อปฏิบัติ กฎหมาย 
ด
านความโปร3งใส ซ่ึงต
องให
ความรู
ความเข
าใจ (knowledge) และปลุกให
ตื่นรู
 (realise) 
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 ๓) R (realize) : ความต่ืนรู
 ผู
นํา ผู
บริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน มีความรู
ความเข
าใจ
และตระหนักรู
ถึงรากเหง
าของปGญหาและภัยร
ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความต่ืนรู
จะบังเกิดเม่ือได
พบเห็นสถานการณ7ท่ีเสี่ยงต3อการทุจริต ย3อมจะมีปฏิกิริยาเฝ[าระวังและไม3ยินยอมต3อ
การทุจริตในท่ีสุดซ่ึงต
องให
ความรู
ความเข
าใจ (knowledge) เก่ียวกับสถานการณ7การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ความร
ายแรง
และผลกระทบต3อระดับบุคคลและส3วนรวม 
 ๔) O (onward) : มุ3งไปข
างหน
า ผู
นํา ผู
บริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน มุ3งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส3วนรวมให
มีความเจริญก
าวหน
าอย3างยั่งยืน บนฐานความโปร3งใส ความพอเพียงและ 
ร3วมสร
างวัฒนธรรมสุจริตให
เกิดข้ึนอย3างไม3ย3อท
อ ซ่ึงต
องมีความรู
ความเข
าใจ (knowledge) ในประเด็น
ดังกล3าว 
 ๕) N (knowledge) : ความรู
 ผู
นํา ผู
บริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน ต
องมีความรู
ความเข
าใจ 
สามารถนําความรู
ไปใช
 สามารถวิเคราะห7 สังเคราะห7 ประเมินได
อย3างถ3องแท
ในเรื่องสถานการณ7การทุจริต 
ผลกระทบท่ีมีต3อตนเองและส3วนรวม ความพอเพียงต
านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน7ส3วนตัวและ
ผลประโยชน7ส3วนรวมท่ีมีความสําคัญยิ่งต3อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมท้ัง ความอายไม3กล
าทําทุจริตและ
ความไม3ทนเม่ือพบเห็นว3ามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือสร
างสังคมไม3ทนต3อการทุจริต 
 ๖) G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ําใจ ต3อกันบนฐานของ 
จิตพอเพียงต
านทุจริต ไม3เอ้ือต3อการรับหรือการให
ผลประโยชน7หรือต3อพวกพ
อง 

 

S (sufficient) ความพอเพียง 
 พระราชดํารัสพระราชทานแก4บุคคลต4าง ๆ ท่ีเข�าเฝ=าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร8ท่ี 4 ธันวาคม 2541  
 “...คําว3าพอเพียง มีความหมายกว
างออกไปอีก ไม3ได
หมายถึงการมีพอสําหรับใช
ของตัวเองมีความหมาย
ว3าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ
าใครได
มาอยู3ท่ีนี่ ในศาลานี้เม่ือ ๒๔ ปg ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปgใช3ไหม วันนั้น
ได
พูดถึงว3า เราควรจะปฏิบัติให
พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว3าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ
าแต3ละคนพอมี 
พอกินก็ใช
ได
 ยิ่งถ
าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเปKนไม3พอมี พอกิน บางคนก็
มีมากบางคนก็ไม3มีเลย สมัยก3อนนี้พอมี พอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม3พอมีพอกิน จึงต
องมีนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือท่ีจะให
ทุกคนมีพอเพียงได
...” 

 “...คําว3าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ
าพอในความต
องการ ก็มีความโลภน
อย เม่ือมี
ความโลภน
อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน
อย ถ
าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม3ใช3เศรษฐกิจ มีความคิดว3าทําอะไร 
ต
องพอเพียง หมายความว3า พอประมาณ ไม3สุดโต3ง ไม3โลภอย3างมาก คนเราก็อยู3เปKนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได
 แต3ว3าต
องไม3ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต
องให
พอประมาณ พูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
 “...อย3างเคยพูดเหมือนกันว3า ท3านท้ังหลายท่ีนั่งอยู3ตรงนี้ ถ
าไม3พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก
าอ้ีของ 
ผู
ท่ีอยู3ข
าง ๆ อันนั้นไม3พอเพียงและทําไม3ได
ถ
าอยากนั่งอย3างนั้นก็เดือดร
อนกันแน3เพราะว3าอึดอัด จะทําให

ทะเลาะกัน และเม่ือมีการทะเลาะกันก็ไม3มีประโยชน7เลย ฉะนั้นควรท่ีจะคิดว3าทําอะไรพอเพียง...” 
 “...ถ
าใครมีความคิดอย3างหนึ่งและต
องการให
คนอ่ืนมีความคิดอย3างเดียวกับตัวซ่ึงอาจจะไม3ถูก อันนี้ก็
ไม3พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล3อยให
อีกคนพูดบ
างและมา
พิจารณาว3าท่ีเขาพูดกับท่ีเราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข
าเรื่อง ถ
าไม3เข
าเรื่องก็แก
ไขเพราะว3าถ
าพูดกันโดยท่ี
ไม3รู
เรื่องกันก็จะกลายเปKนการทะเลาะ จากการทะเลาะด
วยวาจาก็กลายเปKนการทะเลาะด
วยกาย ซ่ึงในท่ีสุดก็
นํามาสู3ความเสียหาย เสียหายแก3คนสองคนท่ีเปKนตัวการ เปKนตัวละครท้ังสองคน ถ
าเปKนหมู3ก็เลยเปKนการตีกัน
อย3างรุนแรง ซ่ึงจะทําให
คนอ่ืนอีกมากเดือดร
อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว3า ความพอประมาณและความมี
เหตุผล...” 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ได
ประมวลและกลั่นกรองจาก 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร3 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก
ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล
าโปรดกระหม3อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีขอพระมหากรุณา 
โดยมีใจความว3า 
 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เปKนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู3และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต3ระดับ 
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
ก
าวทันต3อโลกยุคโลกาภิวัตน7 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปKนท่ีจะต
องมีระบบภูมิคุ
มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต3อการมีผลกระทบใด ๆ  
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะต
องอาศัยความรอบรู
 ความรอบคอบ และความระมัด 
ระวังอย3างยิ่งในการนําวิชาการต3าง ๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน 
จะต
องเสริมสร
างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ
าหน
าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ  
ให
มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย7สุจริต และให
มีความรอบรู
ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด
วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปGญญา และความรอบคอบ เพ่ือให
สมดุลและพร
อมต3อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็วและ
กว
างขวางท้ังด
านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล
อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปKนอย3างดี” 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด�วย 3 ห4วง 2 เง่ือนไข คือแนวทางการ 
ดําเนินชีวิตให
อยู3บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ
นจากภัยและวิกฤติการณ7ต3างท่ี 
เกิดข้ึนก3อให
เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีอย3างม่ันคงและยั่งยืน 

• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต3อความจําเปKนไม3มากเกินไป ไม3น
อยเกินไปและต
อง
ไม3เบียดเบียนตนเองและผู
อ่ืน 

• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต3าง ๆ อย3างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปGจจัยท่ีเก่ียวข
องอย3างถ่ีถ
วน โดยคํานึงถึงผล 
ท่ีคาดว3าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย3างรอบคอบ 

• มีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให
พร
อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด
านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล
อมท่ีจะเกดข้ึน เพ่ือให
สามารถปรับตัวและรับมือได
อย3างทันท3วงที 
 เง่ือนไขในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เง่ือนไขความรู� ประกอบด
วย ความรอบรู
เก่ียวกับวิชาการต3าง ๆ ท่ีเก่ียวข
องรอบด
าน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู
เหล3านั้นมาพิจารณาให
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  ๒. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต
องเสริมสร
าง ประกอบด
วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ 
ซ่ือสัตย7สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปGญญาในการดําเนินชีวิต 

 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปKนแนวทางดําเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รู
จักประมาณตนอย3างมี 
เหตุผล อยู3บนพ้ืนฐานความรู
และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการไม3ได
 
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต3เพียงอย3างเดียวแต3ยังครอบคลุมไปถึงการดําเนินชีวิตด
านอ่ืน ๆ ของมนุษย7
ให
อยู3ร3วมกันในสังคมได
อย3างปกติสุข อย3างเช3น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม3ทุจริต คดโกง ไม3ลักขโมยของ 
เบียดเบียนผู
อ่ืน ก็จะส3งผลให
ผู
อ่ืนไม3เดือดร
อน สังคมก็อยู3ได
อย3างปกติสุข 
 

 นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ
าของร
านสูท “วินสัน เทเลอร7” ได
บอกเล3าพระราชจริยวัตรในด
าน  
“ความพอเพียง” ท่ีพระองค7ท3านทรงปฏิบัติมาอย3างต3อเนื่อง ว3า “นายตํารวจนํามาให
ผมซ3อม เปKนผ
ารัดอก



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๔๐ 

สําหรับเล3นเรือใบสภาพเก3ามากแล
ว นายตํารวจท3านนั้นบอกว3าไม3มีร
านไหนยอมซ3อมให
เลย ผมเห็นว3ายังแก
ไข
ได
ก็รับมาซ3อมแซมให
ไม3คิดเงิน เพราะแค3นึกอยากบริการแก
ไขให
ดีให
ลูกค
าประทับใจ แต3ไม3รู
มาก3อนว3าเขาเปKน
เจ
าหน
าท่ีในพระราชสํานักตอนนั้นผมบอกไม3คิดค3าตัดบอกเขาว3าไม3รับเงิน แก
ไขแค3นี้ ผมมีน้ําใจ ผมเป�ดร
าน
เสื้อเพราะต
องการให
มีชื่อเสียงด
านคุณภาพและบริการลูกค
ามากกว3า แก
ไขนิดเดียวก็อยากทําให
เขาดีๆ ไม3ต
อง
เสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว3า แล
วจะเอามาให
ทําอีกได
ไหม เราก็บอกได
เลยผมบริการให
 จากนั้นเราก็รับแก
ชุด
ให
นายตํารวจท3านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให
คิดเงินก็ไม3คิดให
 พอครั้งท่ี 5 นี่สิ ท3านเอาผ
ามา 4 - 5 ผืน จะให
ตัดถามผม
ว3า เท3าไหร3ๆ แล
วก็รีบควักนามบัตรมาให
ผม ท3านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตําแหน3งเขียนว3า เปKนนายตํารวจ
ประจําราชสํานัก ท3านบอกว3า “สิ่งท่ีเถ
าแก3ทําให
เปKนของพระเจ
าอยู3หัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือท3วมหัว ดีใจท่ี
ได
รับใช
เบ้ืองพระยุคลบาทแล
ว” นายสุนทรเล3าด
วยน้ําเสียงต้ืนตันใจแต3ละฉลองพระองค7ท่ีได
รับมาให
ซ3อมแซม 
ถ
าเปKนคนอ่ืนผ
าเก3าขนาดนั้นเขาไม3ซ3อมกันแล
ว เอาไปท้ิงหรือให
คนอ่ืนๆ ได
แล
ว แต3พระเจ
าอยู3หัวรัชกาลท่ี 9 
ทรงมีความมัธยัสถ7แต3ละองค7ท่ีเอามาเก3ามาก เช3น เสื้อสูทสีฟ[าชัยพัฒนา ผ
าเก3าสีซีดมากแล
ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงด้ินทองก็หลุดเกือบหมดผมเอามาแกะหมดเลยให
โรงงานปGกใหม3ให
เหมือนแบบเดิม เพราะเข
าใจ
ว3าท3านอยากได
ฉลองพระองค7องค7เดิม แต3เปลี่ยนตราให
ดูใหม3 ถ
าสมมุติวันนี้มีเจ
าหน
าท่ีมาส3งซ3อม พรุ3งนี้เย็นๆ 
ผมก็ทําเสร็จส3งคืนเข
าไป เจ
าหน
าท่ีท่ีมารับฉลองพระองค7ชอบถามว3า ทําไมทําไว ผมตอบเลยว3า เพราะต้ังใจ
ถวายงานครับ ผมอยู3ผืนแผ3นดินไทย ใต
ร3มพระบารมีของพระองค7 ผมก็อยากได
รับใช
เบ้ืองพระยุคลบาทสักเรื่อง 
ผมเปKนแค3ช3างตัดเสื้อ ได
รับใช
ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปgติท่ีสุดแล
ว 
 “ผมถือโอกาสนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค7ท3านมาใช
ตลอด เสื้อผ
าเก3าๆ ท่ีได
รับมาวันแรกทํา
ให
รู
ว3าพระองค7ทรงอยู3อย3างประหยัด มัธยัสถ7 ทรงเปKนแบบอย3างความพอเพียงให
แก3ประชาชน  และเม่ือได

ถวายงานบ3อยครั้งทําให
ผมตระหนักว3าคนเราวันหนึ่งต
องคิดพิจารณาตัวเองว3าสิ่งไหนบกพร3องก็ต
องแก
ไขสิ่งนั้น 
ทุกคนต
องแก
ไขสิ่งท่ีบกพร3องก3อน งานถึงจะบรรลุเป[าหมาย และเม่ือประสบความสําเร็จแล
วอย3าลืมต้ังใจทําสิ่ง
ดี ๆ ให
ประเทศชาติตลอดไป” ข
อคิดและข
อปฏิบัติดี ๆ ท่ีได
จากพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวของช3างสุนทร 
 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป� ช4างซ4อมฉลองพระบาท รอยเท�าในหลวง ร. 9 รอยเท�าของความพอเพียง 
 นายศรไกร แน3นศรีนิลหรือช3างไก3 ช3างนอกราชสํานักผู
ถวายงานซ3อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
มานานกว3า 10 ปg ปGจจุบันยังเปKนเจ
าของร
านซ3อมรองเท
า ก.เปรมศิลป  บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ประมาณปg 2546 มีลูกค
าสวมชุดพระราชสํานักมา 2 คน เดินประคองถุงผ
าลายสก�อต ด
านในเปKนรองเท
า 
เข
ามาในร
าน พอวางรองเท
าลงก็ก
มลงกราบ เลยถามว3า เอาอะไรมาให
 ลูกค
ารายนั้นตอบว3า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว ได
ยินเท3านั้น ทําตัวไม3ถูก ขนลุก พูดอะไรไม3ถูก ในใจคิดแต3เพียงว3าโชคดีแล
ว 
ไม3นึกไม3ฝGนว3าจะมีโอกาสได
ซ3อมรองเท
าของเจ
าฟ[าเจ
าแผ3นดินช3างไก3 เล3าว3า รองเท�าคู4แรกท่ีในหลวง ร. 9  
ทรงนํามาซ4อม เปHนรองเท�าหนังสีดํา ทรงคัทชู แบรนด8ไทย เปHนฉลองพระบาทคู4โปรดของพระองค8 เบอร8 43 
เท4าท่ีสังเกตสภาพชํารุดทรุดโทรม ราวกับใส4ใช�งานมาแล�วหลายสิบปZ ภายในรองเท�าผุกร4อนหลุดลอกหลาย
แห4งถ�าเปHนคนท่ัวไปจะแนะนําให�ท้ิงแล�วซ้ือใหม4 
 “จริง ๆ ผมใช
เวลาซ3อมรองเท
าคู3นั้นไม3ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต3ด
วยความท่ีอยากให
รองเท
าคู3นั้นอยู3 
ในบ
านให
นาน เลยบอกเจ
าหน
าท่ีว3า ใช
เวลาซ3อม 1 เดือน ซ่ึงฉลองพระบาทคู3นี้ ทรงโปรดใช
ทรงดนตรี” 
 นับจากนั้นเปKนต
นมาช3างไก3ยังมีโอกาสได
ถวายงานซ3อมฉลองพระบาทอีกหลายคู3 ซ่ึงคู3ท่ี 2 และคู3ท่ี 3 
เปKนรองเท
าหนังสีดํา ทรงคัทชู คู3ท่ี 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส3ในงานราชพิธี ซ่ึงฉลองพระบาทคู3นี้ 
มีรอยพระบาทติดมากับแผ3นรองเท
า ช3างไก3เก็บแผ3นรองเท
าไว
ท่ีร
านเพ่ือความเปKนสิริมงคล ส3วนฉลองพระบาท 
คู3ท่ี 5 ทรงนํามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคู3ท่ี 6 เปKนรองเท
าเป�ดส
น ซ่ึงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล
ว
ท้ังหมด 6 คู3 
 “ผมซ3อมฉลองพระบาททุกคู3อย3างสุดความสามารถ ซ่ึงรองเท
าของพระองค7จะนําไปวางปนกับของลูกค
า 
คนอ่ืนไม3ได
 เลยซ้ือพานมาใส3พร
อมกับผ
าสีเหลืองมารอง แล
วนําไปวางไว
ท่ีสูงท่ีสุดในร
าน เพราะท3านคงทรงโปรดมาก



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๔๑ 

สภาพรองเท
าชํารุดมาก ซับในรองเท
าหลุดออกมาหมด ถ
าเปKนเศรษฐีท่ัวไปคงจะไม3นํามาใช
แล
ว แต3นี่พระองค7
ยังทรงใช
คู3เดิมอยู3” 
 ประการสําคัญท่ีทําให
ชายผู
นี้ได
เรียนรู
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก3ายังส3งมาซ3อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค7ท3าน ชีวิต
ไม3ฟุ[งเฟ[อจะเปKนสุขกันมากกว3านี้ 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว�ในหนังสือ “ใต�เบ้ืองพระยุคลบาท” 
 “...พระองค7ท3าน ทรงเปKนผู
นําอย3างแท
จริง ดูแค3ฉลองพระบาทเปKนต
น พวกตามเสด็จฯ ท้ังหลาย 
ใส3รองเท
านอก และยิ่งมาจากต3างประเทศใส3แล
วนุ3มเท
าดี พระองค7กลับทรงรองเท
าท่ีผลิตในเมืองไทยคู3ละ 
ร
อยกว3าบาท สีดําเหมือนอย3างท่ีนักเรียนใส3กัน แม
กระท่ังพวกเรายังไม3ซ้ือใส3เลย...” 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว
ในหนังสือ “ใต
เบ้ืองพระยุคลบาท” 
 นาฬิกาบนข�อพระกร 
 วันงานเป�ดตัวรายการทีวี “ธรรมดีท่ีพ3อทํา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีท่ีพ3อทําพอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู
ฟGงว3า พวกเรามีเสื้อผ
าคนละก่ีชุด ใส3นาฬิกาเรือนละเท3าไหร3 หลายคนแย3ง
กันตอบและพากันอ้ึง เม่ือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล3าว3า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว3า พระองค7ท3านใส3
นาฬิกายี่ห
ออะไร จนพระองค7ท3านรู
สึกได
ว3าผมพยายามอยากจะดูยี่ห
อ ท3านจึงยื่นข
อพระหัตถ7มาให
ดูตรงหน
า 
จึงทราบว3าพระองค7ท3านใส3นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท3านั้นซ่ึงก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง 
แม
กระท่ังฉลองพระองค7ก็ทรงมีไม3ก่ีชุด ทรงใช
จนเปzuอยซีด แต3พวกเรามักคิดว3า การมีแบบเหลือกินเหลือใช
จึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม3เอาเกษตรกรรม แต3เลือกท่ีจะทําอุตส3าหากรรม (เปKนศัพท7ท่ีบัญญัติข้ึนเอง) สุดท
าย
อนาคตก็จะอดกิน" 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว3า คนในห
องนี้มีรองเท
าคนละก่ีคู3 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว3า ร
อยกว3าคู3 
ดร.สุเมธ จึงถามต3อว3า วันนี้ใส3มาก่ีคู3 ถ
าจะใช
ให
คุ
ม ท าไมไม3เอามาแขวนคอด
วย (ทําเอาบรรยากาศในห
องเงียบ
สงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก3อนจะบอกว3า พระองค7ทรงฉลองพระบาทคู3ละ 300 - 400 บาท ขณะท่ีข
าราชบริพาร 
ใส3รองเท
าคู3ละ 3 - 4 พัน แต3เวลาท่ีพระองค7ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีห3างไกล ท่ีสุดแล
วข
าราชบริพารก็เดิน
ตามพระองค7ไม3ทันอยู3ดี เวลาเดินคนเราใส3รองเท
าได
คู3เดียว อีกท้ังฉลองพระบาทของพระองค7ยังถูกนําส3งไป
ซ3อมแล
วซ3อมอีก 
 

 ดินสอทรงงาน 
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ�าอยู4หัว 
 ดินสอธรรมดาซ่ึงคนท่ัวไปอาจหาซ้ือได
ด
วยราคาเพียงไม3ก่ีบาทนี้เปKนดินสอชนิดเดียวท่ีปรากฏอยู3บน 
พระหัตถ7ของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริต3างๆ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม
ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว3าในปgหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใช
เพียง 
12 แท3ง โดยทรงใช
ดินสอเดือนละ 1 แท3งเท3านั้น เม่ือดินสอสั้นจะทรงใช
กระดาษมาม
วนต3อปลายดินสอให
ยาว
เพ่ือให
เขียนได
ถนัดมือจนกระท่ังดินสอนั้นกุดใช
ไม3ได
แล
วเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดําริท่ีเปKนเหตุ เปKนผล ดินสอ 1 แท3ง ท3านไม3ได
มองว3าเราต
องประหยัดเงินใน
กระเป�าแต3ท3านมองว3าดินสอ 1 แท3ง ต
องใช
ทรัพยากรหรือพลังงานเท3าไหร3 ต
องใช
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม
 
แร3ธาตุท่ีทําไส
ดินสอ การนําเข
าวัตถุดิบท่ีนําเข
าต3างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส3ง ดังนั้น 
การผลิตดินสอทุกแท3งมีผลต3อการรายรับรายจ3ายของประเทศ เปKนส3วนหนึ่งมูลค3าสินค
านําเข
าด
านวัตถุดิบและ
เปKนการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัดมาใช
ให
เกิดประโยชน7สูงสุด ความประหยัดไม3ใช3หมายถึงการไม3ใช
  
แต3ยังรวมถึงการใช
สิ่งต3าง ๆ อย3างมีสติและมีเหตุผล อันเปKนสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว�ในหนังสือ “ใต�เบ้ืองพระยุคลบาท” 
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 “ท3านผู
หญิงบุตรี” บอกผมมาว3า ปgหนึ่งท3านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท3ง เดือนละแท3ง ใช
จนกระท่ังกุด 
ใครอย3าได
ไปท้ิงของพระองค7ท3านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย3าง ทรงเปKนต
นแบบทุกอย3าง ของทุกอย3าง
มีค3าสําหรับพระองค7ท3านท้ังหมด ทุกบาท ทุกสตางค7 จะทรงใช
อย3างระมัดระวัง ทรงสั่งให
เราปฏิบัติงานด
วย
ความรอบคอบ... 
 หลอดยาสีพระทนต8 
 หลอดยาสีพระทนต7ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ 
คล
ายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ¢มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุท่ีเปKนเช3นนี้
เพราะพระองค7ท3านทรงใช
ด
ามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มศาสตราจารย7พิเศษ ทันตแพทย7หญิง 
ท3านผู
หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย7ประจําพระองค7 อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร7 จุฬาลงกรณ7 
มหาวิทยาลัย ได
เขียนเล3าในว3า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย7ประจําพระองค7 กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย7ทันตแพทย7 
จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย บางคนมีค3านิยมในการใช
ของต3างประเทศ และมีราคาแพง รายท่ีไม3มีทรัพย7พอซ้ือหาก็ยัง 
ขวนขวาย เช3ามาใช
เปKนการชั่วครั้งชั่วคราว ซ่ึงเท3าท่ีทราบมา มีความแตกต3างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ท่ีทรงนิยมใช
กระเป�าท่ีผลิตภายในประเทศเช3นสามัญชนท่ัวไป ทรงใช
ดินสอสั้นจนต
องต3อด
าม แม
ยาสีพระทนต7
ของพระองค7ท3าน ก็ทรงใช
ด
ามแปรงพระทนต7รีดหลอดยาจนแบนจนแน3ใจว3าไม3มียาสีพระทนต7หลงเหลืออยู3ใน
หลอดจริงๆ" 
 "เม่ือกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวทรงรับสั่งว3า ของพระองค7ท3านก็เหมือนกัน และยัง 
ทรงรับสั่งต3อไปอีกด
วยว3า เม่ือไม3นานมานี้เองมหาดเล็กห
องสรง เห็นว3ายาสีพระทนต7ของพระองค7คงใช
หมดแล
วจึง 
ได
นําหลอดใหม3มาเปลี่ยนให
แทน เม่ือพระองค7ได
ทรงทราบ ก็ได
ขอให
เขานํายาสีพระทนต7หลอดเก3ามาคืนและ 
พระองค7ท3านยังทรงสามารถใช
ต3อไปได
อีกถึง 5 วัน จะเห็นได
ว3าในส3วนของพระองค7ท3านเองนั้น ทรงประหยัด
อย3างยิ่ง ซ่ึงตรงกันข
ามกับพระราชทรัพย7ส3วนพระองค7ท่ีทรงพระราชทานเพ่ือราษฎรผู
ยากไร
อยู3เปKนนิจ" 
  "พระจริยวัตรของพระองค7ได
แสดงให
เห็นอย3างแจ3มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดใน 
การใช
ของอย3างคุ
มค3า หลังจากนั้นทันตแพทย7ประจําพระองค7ได
กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต7หลอดนั้น เพ่ือนําไปให
ศิษย7ได
เห็นและรับใส3เกล
าเปKนตัวอย3างเพ่ือประพฤติปฏิบัติในโอกาสต3อๆ ไป" 
 "ประมาณหนึ่งสัปดาห7หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวได
พระราชทานส3งหลอดยาสีพระทนต7 
เปล3าหลอดนั้นมาให
ถึงบ
าน ทันตแพทย7ประจําพระองค7รู
สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเปKนล
นเกล
ายิ่ง เม่ือได
 
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต7เปล3าหลอดนั้นแล
วทําให
เกิดความสงสัยว3า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต7 
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล
ายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ¢มลึกลงไป
เกือบถึงเกลียวคอหลอด เม่ือได
มีโอกาสเข
าเฝ[าฯ อีกครั้งในเวลาต3อมา จึงได
รับคําอธิบายจากพระองค7ว3า  
หลอดยาสีพระทนต7ท่ีเห็นแบนเรียบนั้นเปKนผลจากการใช
ด
ามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มท่ี
เห็นนั่นเอง และเพ่ือท่ีจะขอนําไปแสดงให
ศิษย7ทันตแพทย7ได
เห็นเปKนอุทาหรณ7 จึงได
ขอพระราชานุญาต ซ่ึง
พระองค7ท3านก็ได
ทรงพระเมตตาด
วยความเต็มพระราชหฤทัย" 
 ภาพหลอดยาสีพระทนต7ของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว มีท่ีมาจากทันตแพทย7ประจําพระองค7 
(ท3านผู
หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ได
กราบถวายบังคมทูลพระองค7ท3านเรื่องลูกศิษย7บางคนมีค3านิยมใช
ของ
ต3างประเทศ และของมีราคาแพง แม
บางรายไม3มีเงินพอท่ีจะซ้ือหาก็ยังขวนขวายไปเช3ามาชั่วครั้งชั่วคราว 
ซ่ึงเท3าท่ีทราบมาแตกต3างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีทรงนิยมใช
กระเป�าท่ีผลิตภายในประเทศเช3น
สามัญชนท่ัวไป ทรงใช
ดินสอสั้นจนต
องต3อด
าม แม
จนยาสีฟGนพระทันต7ของพระองค7ท3านก็ใช
ด
ามแปรงพระทนต7
รีดหลอดยาจนแบน จนแน3ใจว3าไม3มียาสีพระทนต7หลงเหลืออยู3ในหลอดจริงๆ เม่ือกราบบังคมทูลเสร็จ  
พระเจ
าอยู3หัวทรงตรัสว3า “...ของเราก็มี วันก3อนยังใช
ไม3หมด มหาดเล็กมาทําความสะอาดห
องสรง คิดว3า
หมดแล
วมาเอาไป แล
วเปลี่ยนหลอดใหม3มาให
 เราบอกให
ไปตามกลับมา เรายังใช
ต3อได
อีก ๕ วัน...” จึงได

กราบพระบาทของทูล ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต7หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต7ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ
าอยู3หัว ทรงใช
จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล
ายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏ 
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รอยบุ¢มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซ่ึงได
รับคําอธิบายจากพระองค7ภายหลังว3า หลอดยาสีพระทนต7ท่ีเห็น
แบนเรียบนั้นเปKนผลจากการใช
ด
ามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มอย3างท่ีเห็นนั่นเอง 
 รถยนต8พระท่ีนั่ง 
 นายอนันต7 ร3มรื่นวาณิชกิจ ช3างดูแลรถยนต7พระท่ีนั่ง ได
ให
สัมภาษณ7รายการตีสิบ เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว3า "ครั้งหนึ่งผมต
องซ3อมรถตู
เชฟโรเลต ซ่ึงเปKนรถท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว 
พระราชทานแก3สมเด็จพระเทพรัตน7ฯ สมัยท3านเรียนจบท่ีจุฬาฯ และเปKนคันโปรดของท3านด
วยก3อน ซ3อมข
าง
ประตูด
านท่ีท3านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ําหยด แต3หลังจากท่ีซ3อมแล
ว วันหนึ่งท3านก็รับสั่งกับสารถีว3า วันนี้รถดู
แปลกไป น้ําไม3หยด อย3างนี้ก็ไม3เย็นน3ะสิ แต3ก็ดีเหมือนกันไม3ต
องเอากระป�องมารอง" 
 นายอนันต7เป�ดเผยว3า ภายในรถยนต7พระท่ีนั่งของแต3ละพระองค7นั้น เรียบง3ายมากไม3มีอะไรเลยท่ีเปKน 
สิ่งอํานวยความสะดวก มีแต3ถังขยะเล็กๆ กับท่ีทรงงานเท3านั้น ส3วนการได
มีโอกาสดูแลรถยนต7พระท่ีนั่ง ทําให

ได
เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวด
วยนั้น นายอนันต7กล3าวว3า ครั้งหนึ่งมีรถยนต7 
พระท่ีนั่งท่ีเพ่ิงทรงใช
ในพระราชกรณียกิจมาทํา เห็นว3าพรมใต
รถมีน้ําแฉะขังอยู3และมีกลิ่นเหม็นด
วย แสดงว3า
พระองค7ท3านทรงนํารถไปทรงพระราชกรณียกิจในท่ีท่ีน้ําท3วม แถมน้ํายังซึมเข
าไปในรถพระท่ีนั่งด
วย แสดงว3า
น้ําก็ต
องเปgยกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว3า ทําไมไม3รีบเอารถมาซ3อม ก็ได
คําตอบว3าต
องรอให
เสร็จ
พระราชกรณียกิจก3อน เม่ือพิธีกรถามว3า จากการท่ีได
มีโอกาสรับใช
เบ้ืองพระยุคลบาท ได
เห็นถึงความพอเพียง
ของพระองค7อย3างไร นายอนันต7 ตอบว3า "ปกติถ
าทรงงานส3วนพระองค7 ท3านก็ใช
รถคันเล็กเพ่ือประหยัดน้ํามัน 
และเม่ือเราสังเกตสีรถพระท่ีนั่ง จะเห็นว3ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว3าท่ีท3านจะนํามาทําสีใหม3ก็รอบคันแล
วแต3
คนใช
รถอย3างเราแค3รอยนิดเดียวก็รีบเอามาทําสีแล
ว และครั้งหนึ่งระหว3างท่ีผมกําลังประสานงานไปรับรถพระท่ีนั่ง
ของสมเด็จพระเทพรัตน7ฯ ก็มีวิทยุของข
าราชบริพารบอกกันว3ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน7ฯ เสด็จฯ ข้ึน
รถไฟฟ[าไปแล
ว 
 ห�องทรงงาน 
 ห
องทรงงานพระตําหนักจิตรลดารโหฐานไม3ได
หรูหราประดับด
วยของแพงแต3อย3างใด เวลาทรงงาน 
จะประทับบนพ้ืนพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มิได
ประทับพระเก
าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต3างๆ 
ได
สะดวก ห
องทรงงานเปKนห
องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห
องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน7 โทรสาร 
โทรศัพท7 คอมพิวเตอร7 เทเล็กซ7เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ7 อากาศ เพ่ือจะได
ทรงสามารถแก
ปGญหาต3างๆ 
ได
ทันท3วงที โดยผนังห
องทรงงานโดยรอบมีแผนท่ีทางอากาศแสดงถึงพ้ืนท่ีประเทศ 
 ห
องทรงงานของพระองค7ก็เปKนอีกสิ่งหนึ่ง ท่ีเตือนสติคนไทยได
อย3างมาก โต�ะทรงงานหรือเก
าอ้ีโยก 
รูปทรงหรูหราไม3เคยมีปรากฏในห
องนี้ ดังพระราชดํารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่ง 
ท่ีว3า “...สํานักงานของท3าน คือห
องกว
าง ๆ ไม3มีเก
าอ้ี มีพ้ืน และท3านก็ก
มทรงงานอยู3กับพ้ืน...” นั่นเองนับเปKน
แบบอย3างของความพอดี ไม3ฟุ[งเฟ[อโดยแท
 
 “ห
องทรงงาน” เปKนเพียงห
องขนาดธรรมดา กว
างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร3งๆ โล3งๆ พ้ืนท่ีเปKน 
ไม
ปาร7เกต7 ผมกราบบังคมทูลและถวายตํารา จากนั้นได
ทรงสอบถามรายละเอียดของตําราพร
อมท้ังเรื่องราว
ความคืบหน
างานอ่ืนท่ีกําลังดําเนินเปKนเวลากว3าหนึ่งชั่วโมง 
 เครื่องประดับ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค7ธรรมดา ห
อยกล
องถ3ายภาพไว
ท่ีพระศอ 
มิทรงโปรดการสวมใส3เครื่องประดับอ่ืน เช3น แหวน สร
อยคอหรือของมีค3าต3างๆ เว
นแต3นาฬิกาบนข
อพระกร
เท3านั้น ซ่ึงก็ไม3ได
มีราคาแพงแต3อย3างใด 
 “...เครื่องประดับ พระองค7ก็มิทรงโปรดท่ีจะสวมใส3สักชิ้น นอกเสียจากว3าจะทรงแต3งองค7เพ่ือเสด็จฯ 
ไปงานพระราชพิธีต3าง ๆ หรือต
อนรับแขกบ
านแขกเมืองเท3านั้น...” 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว
ในหนังสือ “ใต
เบ้ืองพระยุคลบาท” 
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 “...เม่ือปg ๒๕๒๔ ท่ีได
รับแต3งต้ังจากรัฐบาลให
ไปถวายงาน ผมต่ืนเต
นมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ 
ตัวไปเสียทุกอย3าง มองไปท่ีข
อพระหัตถ7ว3า ทรงใช
นาฬิกาอะไร มองจนพระองค7ทรงยื่นข
อพระหัตถ7มาให
ดู 
ทรงตรัสอย3างมีพระอารมณ7ขันว3า “ยี่ห
อใส3แล
วโก
” ผมจําแบบไว
 เพราะอยากรู
ว3าพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว 
ทรงใช
นาฬิกาเรือนละเท3าไร พอวันหยุดก็รีบไปท่ีร
าน ก็ทราบว3ามีราคาเพียงแค3 ๗๕๐ บาท...” 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล3าไว
ใน “ประสบการณ7สนองพระราชดําริเรียนรู
หลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว” 
 พระตําหนักจิตรลดา 
 พระตําหนักจิตรลดา “...ไม3มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา 
ท่ีเต็มไปด
วยบ3อเลี้ยงปลา และไร3นาทดลอง อีกท้ังผองโคนม ผสมด
วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได
เต็มปากว3า 
ในประเทศไทยไม3มีช3องว3างระหว3างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย7  ผู
ทรงทํางานอย3าง  "หลังสู
ฟ[าหน
าสู
ดิน” 
ด
วยพระองค7เอง” 
 กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ 
 “โครงการส3วนพระองค7 สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค7ของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัว
ภายหลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนท่ีต3าง ๆ ด
วยทรงปรารถนาจะได
เห็นประชาชนอยู3
ดีมีสุขตามสมควรแก3อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด
านเกษตรกรรม ซ่ึงถือเปKนอาชีพหลักของประเทศ จึงทําให
เกิด 
โครงการส3วนพระองค7เก่ียวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเปKน 
พระราชฐานท่ีประทับในปg พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มต
นจาก “นาข
าวทดลอง” และ “ปcาไม
สาธิต” ต3อมากิจกรรม
การเกษตรอ่ืน ๆ จึงค3อย ๆ ทยอยหยั่งรากฝGงลึกภายใต
ร3มเงาวังสวนจิตรลดา กระท่ังโครงการต3าง ๆ เริ่มประสบ 
ความสําเร็จ จึงจัดทําโครงการตัวอย3าง เพ่ือให
ประชาชนท่ีสนใจสามารถเข
ามาศึกษา และนํากลับไปดําเนินการ
เองได
 โดยโครงการต3าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสวนจิตรลดา เปKนโครงการท่ีไม3หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ทําให

วันนี้โครงการส3วนพระองค7 สวนจิตรลดา กลายเปKนแหล3งรวมนวัตกรรมด
านการเกษตรของแผ3นดินท่ีเป�ดพร
อม
สําหรับประชาชนท่ีสนใจศึกษาเรียนรู
กิจกรรมการเกษตรตามพระราชดําริ 
 ซองเอกสารต4างๆ ท่ีจะส4งข้ึนทูลเกล�า 
 “... แต3หากเปKนเรื่อง “งานในราชการ” แล
ว พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู3หัวได
พระราชทานพระบรมราโชวาท 
มายังข
าราชบริพารในพระองค7ว3า “เอกสารต3าง ๆ ท่ีจะส3งข้ึนทูลเกล
าฯ ถวาย หากเปKนซองแล
วก็ขอให
ติดกาว
เฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเปKนต
องใช
เทปกาวติด ก็ให
ติดแค3สองนิ้วก็พอ ไม3ใช3ป�ดท้ังหมดเพราะเปKนการเปลือง
เทปและเป�ดยาก” พระองค7จะไม3พอพระราชหฤทัย เพราะไม3เปKนการประหยัด ซ่ึงตรงนี้เปKนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ 
กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม3ใช3เอกสารสําคัญ ก็ควรใช
กระดาษรีไซเคิลแต3หากเปKนจดหมายลับหรือ
สําคัญก็สามารถใช
ของใหม3ได
” 
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 ความหมายและท่ีมาของคําศัพท8ท่ีเก่ียวข�องกับพลเมือง 
 คําว3า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง3มุม และมีการนําไปใช
เทียบกับคําอ่ืน ๆ อาทิ ประชากร 
ประชาชน ปวงชน และราษฎร7 ฯลฯ แต3หากพิจารณาให
ละเอียดจะสามารถทําความเข
าใจความหมายของคําต3าง ๆ 
ท่ีคล
ายกัน ได
ดังนี้ 
 ประชาชน หมายความถึง คนท่ัวไป คนของประเทศ ซ่ึงไม3ใช3ผู
ปกครอง เปKนสามัญชนอยู3ภายใต
รัฐ เช3น 
ประชาชนทุกคนมีหน
าท่ีต
องรู
กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว3าไม3รู
ไม3ได
 
 ประชากร หมายถึง คนโดยท่ัวไป โดยมักใช
ในกรณีพิจารณาถึงจํานวน 
 ราษฎร คําว3า "ราษฎร" เปKนคําเก3าแก3ท่ีมีใช
กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมาย 
ตราสามดวง ก็มีการใช
คําว3า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยท่ัวไป แต3ว3า “ราษฎร” เปKนคําท่ีใช
ในช3วงสมัยรัชกาลท่ี 5 
เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเปKนไพร3หรือทาสเกือบท้ังหมด พอมาถึงช3วงรัชกาลท่ี 5 ได
มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ3นดินครั้งใหญ3และได
ทําการเลิกทาสเลิกไพร3ทําให
ประชาชนเหล3านั้น 
กลายเปKนราษฎรหรือเสรีชนท่ีไม3ต
องเปKนข
ารับใช
มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท3าเทียมกัน จึงเรียกอดีต 
ไพร3 ทาส ขุนนาง รวมท้ังชนชั้นใหม3 ๆ ว3า “ราษฎร” ในความหมายของ ผู
ท่ีต
องเสียภาษีให
กับรัฐและต
อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของบ
านเมืองเช3นเดียวกันหมด 
 ปGจจุบันคําว3าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต3ประชาชน สื่อถึงการเปKน 
เจ
าของประเทศ และเจ
าของอํานาจอธิปไตย มากกว3าราษฎร ส3วนราษฎรมีนัยของคนท่ีเสียเปรียบคนท่ีด
อยกว3า 
อยู3ด
วยและมีนัยความหมายเปKนทางการน
อยกว3าคําว3า ประชาชนเช3น แม
เราจะเปKนราษฎรธรรมดา แต3ถ
า 
ผู
บริหารประเทศคดโกงฉ
อราษฎร7บังหลวง เราก็ต
องไปคัดค
าน ท่ีผ3านมาข
าราชการมักจะกดข่ีราษฎร ด้ังนั้น 
ราษฎร แปลว3า คนของรัฐเดิมหมายถึง สามัญชน คือคนท่ีไม3ใช3ขุนนาง โดยท่ัวไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู3คน 
ท่ีมิใช3ข
าราชการ 
 พลเมือง คําว3า “พลเมือง” เกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือเกิดการปฏิวัติใหญ3ในฝรั่งเศส เริ่มต
นเม่ือปg ค.ศ. 1789 
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันข้ึนมาล
มล
างระบอบการปกครองของพระเจ
าหลุยส7ท่ี 16 ล
มล
างระบบชนชั้นต3าง ๆ ขณะนั้น 
ได
แก3 พระราชวงศ7 ขุนนางข
าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร3 ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส
ทุกคน ต3อมาคําว3า "Citoyen" จึงแปลเปKน "Citizen" ในภาษาอังกฤษ 
 สําหรับประเทศไทย คําว3า “พลเมือง” น3าจะถูกนํามาใช
สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
เนื่องจากผู
นําคณะราษฎรบางท3านเคยเรียนท่ีประเทศฝรั่งเศส จึงได
นําเอาคํานี้มาใส3ไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
ซ่ึงประกาศใช
เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต3อมากลายเปKนวิชาบังคับท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะต
อง 
เรียนควบคู3กับวิชาศีลธรรม กลายเปKนวิชา "หน
าท่ีพลเมืองและศีลธรรม" ในส3วนท่ีเปKนหน
าท่ีพลเมืองก็ลอกมา 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปg 2475 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปg 2475 แก
ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 
และเลิกใช
เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต7 ทําการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2500 แต3วิชาหน
าท่ีพลเมือง
ก็ยังคงเรียนและสอนกันต3อมาอีกหลายปgจึงเลิกไปพร
อม ๆ กับคําว3า "พลเมือง" โดยต3อมาก็ใช
คําว3า "ปวงชน" 
แทนคําว3าราษฎรคงเปKนการใช
แทนคําว3า “ประชาชน” หรือคําว3า People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจาก 
อิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน7เกตทีสเบิร7กของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล7น ท่ีให
คําจํากัดความ
ของรัฐบาลประชาธิปไตยไว
ว3า เปKน "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน" แต3แทนท่ีเราจะใช
 
คําว3า "ประชาชน" แทนคําว3า "ราษฎร" เรากลับใช
คําว3า "ปวงชน" แทน อย3างไรก็ตาม คําว3าปวงชนก็ใช
แต3ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต3าง ๆ เท3านั้น แต3ไม3ติดปากท่ีจะใช
กันท่ัวไปในท่ีอ่ืน ๆ ไม3ว3าในหน
าหนังสือพิมพ7หรือในสื่อ 
อ่ืน ๆ ยังนิยมใช
คําว3า "ประชาชน" มากกว3าคําว3า "ปวงชน" 

ชุดวิชาท่ี ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต4อสังคม 
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 อย3างไรก็ตาม คําว3า "พลเมือง" ได
มาปรากฏอีกครั้งในร3างรัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบัน เริ่มต้ังแต3หมวดท่ี 2 
ประชาชน ส3วนท่ี 1 ความเปKนพลเมืองและหน
าท่ีของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว
ว3า "ประชาชนชาวไทย
ย4อมมีฐานะเปHนพลเมือง" ท่ีน3าสังเกตก็คือ ในมาตรานี้ใช
คําว3า "ประชาชน" ชาวไทย แทนคําว3า "ปวงชน" ชาวไทย
ท่ีเขียนไว
ในมาตรา 3 "อํานาจอธิปไตยเปKนของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม3ว3าเหล3ากําเนิด
เพศหรือศาสนาใด ย3อมอยู3ในความคุ
มครองแห3งรัฐธรรมนูญเสมอกัน" ซ่ึงร3างรัฐธรรมนูญมีท้ังคําว3า "ปวงชน" 
"ประชาชน" และ "พลเมือง" ในท่ีต3าง ๆ แทนคําว3า "ปวงชน" เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ (วีรพงษ7 รามางกูร, 2558) 
 

 สําหรับคําว4า “พลเมือง” มีนักวิชาการให�ความหมาย สรุปได�พอสังเขป 
 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให
ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ 
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชน
เปKนใหญ3 ดังนั้น คําว3า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ  
เปKนผู
ท่ียึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตปฏิบัติตน 
ตามกฎหมายดํารงตนเปKนประโยชน7ต3อสังคม โดยมีการช3วยเหลือเก้ือกูลกันอันจะก3อให
เกิดการพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติ ให
เปKนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย3างแท
จริง 
 วราภรณ7 สามโกเศศ อธิบายว3า ความเปKนพลเมือง หมายถึง การเปKนคนท่ีรับผิดชอบได
ด
วยตนเอง 
มีความสํานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู
อ่ืน 
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล3าวว3า ความเปKนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีสมาชิก 
มีอิสรภาพ ควบคู3กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู3กับ “หน
าท่ี ” 
 จากความหมายของนักวิชาต3าง ๆ พอสรุปได
ว3า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนท่ีนอกจากเสียภาษี
และปฏิบัติตามกฏหมายบ
านเมืองแล
ว ยังต
องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย3างน
อยมีสิทธิไปเลือกต้ัง แต3ยิ่ง
ไปกว3านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต3างๆ ต3อทางการหรือรัฐได
 ท้ังยังมีสิทธิเข
าร3วมในกิจกรรมต3าง ๆ 
กับรัฐและอาจเปKนฝcายรุกเพ่ือเรียกร
องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามท่ีเห็นพ
อง พลเมืองนั้นจะเปKน
คนท่ีรู
สึกเปKนเจ
าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร
นอยากมีส3วนร3วม เอาใจใส3การทํางานของรัฐ และเปKน 
ประชาชนท่ีสามารถแก
ไขปGญหาส3วนรวมได
ในระดับหนึ่ง โดยไม3ต
องรอให
รัฐมาแก
ไขให
เท3านั้น 
 อย3างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต3างระหว3างความเปKนราษฏร และความเปKนพลเมือง ดังตาราง 
(อ
างจาก จดหมายข3าวสถาบันพระปกเกล
า ปgท่ี 10 ฉบับท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 2552) (ความเปKนราษฎร, ม.ป.ป.) 
 

 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกต3างระหว3างความเปKนราษฏร และความเปKนพลเมือง 
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 กล3าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต3างจากคําว3า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงท่ีว3า พลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรือร
นในการรักษาสิทธิต3างๆ ของตน รวมถึงการมีส3วนร3วมทางการเมืองโดยการ 
แสดงออกซ่ึงสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปKนพลเมือง (Citizen) มีความหมายท่ีสะท
อนให
เห็น
ถึงบทบาท หน
าท่ี และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมท่ีมีต3อรัฐ ต3างจากคําว3า ประชาชน ท่ีกลายเปKน 
ผู
รับคําสั่ง ทําตามผู
อ่ืน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจึงอยู3ท่ีการเปลี่ยนให
ประชาชนคนธรรมดา กลายเปKน
พลเมืองท่ีมีสิทธิกําหนดทิศทางของประเทศได 
 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือสร�างความเปHนพลเมือง 
 ความหมายของพลเมืองศึกษา 
 พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ7เรียนรู
เพ่ือพัฒนา 
ผู
เรียนให
เปKนพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเปKนพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต3อ 
ส3วนรวม และมีส3วนร3วมในกิจการบ
านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู
เก่ียวกับ
รัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการ
บริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ 
 คุณลักษณะของพลเมือง 
 “พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด
วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ 
 1) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได
หมายความว3า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีประชาชนเปKน
เจ
าของอํานาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเปKนเจ
าของประเทศเปKนเจ
าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทําให
เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทําให
ประชาชนมีอิสรภาพ คือ 
เปKนเจ
าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเปKนไท คือ เปKนอิสระชนท่ีพ่ึงตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได
 และไม3ยอมตกอยู3ภายใต
อิทธิพลอํานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ7” ของผู
ใด 
 2) เห็นคนเท3าเทียมกัน หมายความว3า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองท่ีอํานาจสูงสุดในประเทศ
เปKนของประชาชน ดังนั้น ไม3ว3าประชาชนจะแตกต3างกันอย3างไรทุกคนล
วนแต3เท3าเทียมกันในฐานะท่ีเปKน
เจ
าของประเทศ “พลเมือง” จึงต
องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต
องเห็นคนเท3าเทียมกัน คือ เห็นคนเปKน 
แนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท3าเทียมกับคนอ่ืน ทุกคนล
วนมีศักด์ิศรีของความเปKนเจ
าของประเทศอย3าง 
เสมอกัน ถึงแม
จะมีการพ่ึงพาอาศัยแต3จะเปKนไปอย3างเท3าเทียม 
 3) ยอมรับความแตกต3าง หมายความว3า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีประชาชนเปKน 
เจ
าของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให
เสรีภาพและยอมรับความหลากหลาย 
ของประชาชน ประชาชนจึงแตกต3างกันได
ไม3ว3าจะเปKนเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให
ความแตกต3างนํามาซ่ึงความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบ 
ประชาธิปไตยจึงต
องยอมรับและเคารพความแตกต3างของกันและกัน เพ่ือให
สามารถอยู3ร3วมกันได
 และจะต
อง
ไม3มีการใช
ความรุนแรงต3อผู
ท่ีเห็นแตกต3างไปจากตนเอง 
 4) เคารพสิทธิผู
อ่ืน หมายความว3า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเปKนเจ
าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
แต3ถ
าทุกคนใช
สิทธิโดยคํานึงถึงแต3ประโยชน7ของตนเอง หรือเอาแต3ความคิดของตนเองเปKนท่ีต้ัง โดยไม3คํานึงถึง
สิทธิผู
อ่ืนหรือไม3สนใจว3าจะเกิดความเดือดร
อนแก3ผู
ใดย3อมจะทําให
เกิดการใช
สิทธิท่ีกระทบซ่ึงกันและกัน สิทธิ 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจําเปKนต
องมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใช
สิทธิได
เท3าท่ีไม3ละเมิดสิทธิผู
อ่ืน “พลเมือง” 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต
องเคารพสิทธิผู
อ่ืนและจะต
องไม3ใช
สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู
อ่ืน 
 5) รับผิดชอบต3อสังคม หมายความว3า ประชาธิปไตยมิใช3ระบอบการปกครองตามอําเภอใจหรือใคร
อยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม3คํานึงถึงส3วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต
องใช
สิทธิ
เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต3อสังคมด
วยด
วยเหตุท่ีสังคมหรือประเทศชาติมิได
ดีข้ึนหรือแย3ลง โดยตัวเอง 
หากสังคมจะดีข้ึนได
ก็ด
วยการกระทําของคนในสังคม 
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 6) เข
าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส3วนร3วม หมายความว3า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน 
ใช
กติกาหรือกฎหมายท่ีมาจากประชาชนหรือผู
แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได
 
ก็ต3อเม่ือมี “พลเมือง” ท่ีเข
าใจหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ท้ังในเรื่อง
หลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย ถ
ามีความ
ขัดแย
งก็เคารพกติกาและใช
วิถีทางประชาธิปไตยในการแก
ปGญหาโดยไม3ใช
กําลังหรือความรุนแรง 
 

 องค8ประกอบของการศึกษาความเปHนพลเมือง 
 สําหรับนักวิชาการต3างประเทศ ได
เขียนบทความวิชาการเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือสร
างพลเมือง อาทิ 
John Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบาย
การศึกษาความเปKนพลเมืองว3ามี 3 ประเด็นท่ีเชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และสังคม ท้ังนี้ พลเมือง
ประกอบด
วย สิทธิจําเปKนสําหรับความเปKนอิสระ เสรีภาพระดับปGจเจกบุคคล การเมืองประกอบด
วยสิทธิในการ 
มีส3วนร3วมในการใช
อํานาจทางการเมือง ส3วนสังคมประกอบด
วยสิทธิท่ีมีต3อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความ 
ม่ังคงท่ีมีต3อสิทธิท่ีจะร3วมมือกัน และเพ่ืออาศัยอยู3ในชีวิตของความศิวิไล 
 ๑) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) 
 การเรียนรู
ของเด็กจะเริ่มต
นจากความไว
ใจตนเอง เก่ียวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ท้ังในและอยู3เหนือห
องเรียน การเรียนรู
ของเด็กควรทําหรือแสดงบทบาทในกลุ3มหรือมีส3วนร3วมในกิจกรรมของ 
ชุมชน 
 2) ความเก่ียวพันชุมชน (Community Involvement) 
 การเรียนรู
ผ3านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเปKนพลเมือง มันไม3จํากัดเวลาของ 
เด็กท่ีโรงเรียน แต3ควรรับรู
ในฐานะเปKนกลุ3มอาสาสมัครท่ีไม3เปKนการเมือง 
 3) ความสามารถในการอ4านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy) 
 การเรียนของนักเรียนเก่ียวกับการทําให
 ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ3านความรู
 ทักษะ และ 
ค3านิยม คําว3า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช
ในความรู
สึกท่ีกว
างท่ีสุดเพ่ือท่ีจะล
อมรอบความรู
ท่ีสมเหตุสมผลของการ
มีส3วนร3วมในการแก
ปGญหาความขัดแย
ง และเก่ียวข
องกับการตัดสินใจต3อเศรษฐกิจหลักและปGญหาสังคมของ 
ทุกวันรวมท้ังแต3ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมสําหรับโลกของการจ
างงาน และการอภิปราย
ของการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและการสมเหตุสมผลของระบบการจัดเก็บภาษี 
 Joseph KuiFoon และ Chow–Kerry J. Kennedy (2012) เขียนบทความเรื่อง “Citizenshipand 
Governance in the Asian Region : Insights from the International Civic and Citizenship Education 
Study” โดยเขาเสนอว3า ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเปKนพลเมืองประกอบด
วย 4 อย3าง คือ 1) ประชา 
สังคมและระบบ 2) องค7ประกอบข
อปฏิบัติพลเมือง 3) การมีส3วนร3วมพลเมือง และ 4) อัตลักษณ7พลเมือง 
ส3วนขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรู
จัก การวิเคราะห7และการให
เหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ7 
คือ ความเชื่อ ค3านิยม ทัศนคติ ความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม 
 JaapScheerens เขียนบทความเรื่อง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat 
School” มีสาระว3าเป[าหมายของการศึกษาสําหรับความเปKนพลเมืองมี 3 มิติ คือ มิติ 1 การรับรู
เข
าใจกับการ
นับถือความรู
เก่ียวกับสถาบันประชาธิปไตย มิติ 2 เน
นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ7ความรู
สึกของ
การกระทําและการได
รับประสบการณ7 และมิติ 3 เก่ียวกับอารมณ7ในศัพท7ของการผูกติดกับสังคมและชุมชน  
ซ่ึงอันหนึ่งเปKนเจ
าของสมรรถนะการสื่อสารและสังคม 
 John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education for 
Citizenship in a Democracy” ซ่ึงได
พัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ท่ีว3านิยามตามองค7ประกอบ 
การศึกษาความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได
แก3 
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 1) ความรู
ของความเปKนพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
 2) ทักษะท่ีเฉลียวฉลาดของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 3) ทักษะการมีส3วนร3วมของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเปKนพลเมืองแบบ
มีส3วนร3วม) 
 4) แนวโน
มท่ีจะกระทําการบางอย3างของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียง
ของพลเมือง) 
 Joel Westheimerและ Joseph Kahne (2004) ได
เขียนบทความเรื่อง “What kind of Citizen ?  
The Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว3านักการศึกษาและผู
กําหนดนโยบายได
ติดตามแผนงาน 
เพ่ิมข้ึนท่ีว3าได
มีจุดมุ3งหมายทําให
ประชาธิปไตยเข
มแข็งผ3านการศึกษาความเปKนพลเมือง การเรียนรู
การบริการและ
การสอน ท้ังนี้ Westheimer และ Kahne ได
ให
แนวคิดท่ีสําคัญ 3 แนวคิดของความเปKนพลเมืองท่ีดี คือ การมุ3งเน
น
ความรับผิดชอบระดับบุคคล การมีส3วนร3วม และความยุติธรรมท่ีเน
นย้ําโดยนัยทางการเมืองของการศึกษา
ประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเปKนตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ประเภทของความเปKนพลเมือง 
 

 แนวทางการปฏิบัติตนเปHนพลเมืองดี 
 ณัฐนันท7  ศิริเจริญ (2555) ได
กล3าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเปKนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ด�านสังคม ได�แก4 
  1) การแสดงความคิดอย3างมีเหตุผล 
  2) การรับฟGงข
อคิดเห็นของผู
อ่ืน 
  3) การยอมรับเม่ือผู
อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว3า 
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  4) การตัดสินใจโดยใช
เหตุผลมากกว3าอารมณ7 
  5) การเคารพระเบียบของสังคม 
  6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก3ประโยชน7ของส3วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
 ด�านเศรษฐกิจ ได�แก4 
  1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
  2) การซ่ือสัตย7สุจริตต3ออาชีพท่ีทํา 
  3) การพัฒนางานอาชีพให
ก
าวหน
า 
  4) การใช
เวลาว3างให
เปKนประโยชน7ต3อตนเองและสังคม 
  5) การสร
างงานและสร
างสรรค7สิ่งประดิษฐ7ใหม3 ๆเพ่ือให
เกิดประโยชน7ต3อสังคมไทยและสังคมโลก 
  6) การเปKนผู
ผลิตและผู
บริโภคท่ีดี มีความซ่ือสัตย7 ยึดม่ันในอุดมการณ7ท่ีดีต3อชาติเปKนสําคัญ 
 ด�านการเมืองการปกครอง ได�แก4 
  1) การเคารพกฎหมาย 
  2) การรับฟGงข
อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต3อความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน 
  3) การยอมรับในเหตุผลท่ีดีกว3า 
  4) การซ่ือสัตย7ต3อหน
าท่ีโดยไม3เห็นแก3ประโยชน7ส3วนตน 
  5) การกล
าเสนอความคิดเห็นต3อส3วนรวมกล
าเสนอตนเองในการทําหน
าท่ีสมาชิกสภาผู
แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
  6) การทํางานอย3างเต็มความสามารถเต็มเวลา 
 ดังนั้น ความเปKนพลเมืองสามารถแยกพิจารณาทําความเข
าใจ ว3า ประกอบด
วย 3 ส3วนคือ ส3วนท่ี 1 คุณค3า 
ค3านิยม ส3วนท่ี 2 ความรู
 และส3วนท่ี 3 ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จาก www.thaiciviceducation.org) 
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ตารางท่ี 5 องค7ประกอบของความเปKนพลเมือง 
 

 แนวทางการสร�างเสริมสํานึกความเปHนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 
 จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชน โดยสภาพัฒนา
การเมืองสถาบันพระปกเกล
า ร3วมมือกับหน3วยงานในพ้ืนท่ีจัดทํารายงานการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี เช3น 
 

 กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลําปาง 
 1) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เยาวชนในจังหวัดลําปาง 
 ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนและภาพรวมของการ 
สนับสนุนส3งเสริมจากภาคส3วนต3าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัด 
ลําปาง ส3วนใหญ3เปKนการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก
ไขปGญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม3ได
ต้ัง 
วัตถุประสงค7เพ่ือสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนโดยตรง เหมือนเช3นโครงการท่ีได
รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล
าท่ีได
ดําเนินการในโรงเรียนบางแห3งของจังหวัดลําปาง แต3อย3างไรก็ตามการจัด 
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต3าง ๆ ท่ีได
ดําเนินการในจังหวัดลําปางนั้นท
ายท่ีสุดแล
วก็จะส3งผลหนุนเสริม 
เติมเต็มสํานึกความเปKนพลเมืองของเด็กและเยาวชนได
เช3นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส3วนต3าง ๆ ท่ีดําเนินการ 
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สนับสนุนส3งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร
างเสริมจิตสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชน 
ซ่ึงประกอบไปด
วย กลุ3มผู
ปฏิบัติการ กลุ3มผู
สนับสนุนงบประมาณ กลุ3มผู
สนุบสนุนวิชาการองค7ความรู
  
กลุ3มผู
สนับสนุนบุคลากรวิทยากร กลุ3มผู
สนับสนุนอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ7 และกลุ3มผู
มีส3วนได
ส3วนเสียกับ 
การจัดกิจกรรมต3าง ๆ มีความร3วมมือระหว3างกัน ตามภาระหน
าท่ี พันธกิจและตามความสัมพันธ7ของภาคส3วน
ต3าง ๆ เหล3านี้ 
 2) ปrญหาอุปสรรคและปrจจัยสู4ความสําเร็จในการสร�างเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและ 
เยาวชน 
 การดําเนินกิจกรรมสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัดลําปาง มีปGญหาอุปสรรค
และความสําเร็จเกิดข้ึนมาก จากการศึกษาข
อมูลผ3านเวทีสะท
อนในการประชุมกลุ3มย3อย สามารถสรุปปGจจัย 
สําคัญท่ีเปKนปGจจัยปGญหาอุปสรรคของการดําเนินงานสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชน เกิดจาก 
3 ปGจจัย คือ ปGจจัยครอบครัว พ3อ แม3 ผู
ปกครอง ปGจจัยการสนับสนุนของหน3วยงานองค7กรท่ีเก่ียวข
องกับงาน
ด
านเด็กและเยาวชน และปGจจัยโอกาสการเข
าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส3วนปGจจัยสําคัญท่ีเปKนปGจจัย
แห3งความสําเร็จนั้นเกิดจาก 4 ปGจจัย คือ ปGจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปGจจัยครอบครัว พ3อ แม3 ผู
ปกครอง 
ปGจจัยบุคคล หน3วยงาน องค7กร ชุมชน และปGจจัยเครือข3ายการทํางาน 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชน 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนเปKนงานท่ีต
องอาศัยเวลาและต
องมีรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล
อง
กับบริบทการทํางานของแต3ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจําเปKนต
องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยู3อย3างต3อเนื่องเพ่ือให

เหมาะสมทันต3อสภาวการณ7ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีส3งผลกระทบต3อเด็ก
และเยาวชนอย3างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว3า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร
างเสริมสํานึกความ
เปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัดลําปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน
นการมีส3วนร3วมของเด็กและเยาวชน 
การบูรณาการกิจกรรมในพ้ืนท่ีระดับตําบล การพัฒนาเครือข3ายการทํางานด
านเด็กและเยาวชน และการสื่อสาร
สร
างความรู
ความเข
าใจในพ้ืนท่ีอย3างท่ัวถึง 
 

 กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร 
 1) กิจกรรมการสร�างเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
 ในรอบ 3 ปgท่ีผ3านมา เปKนการดําเนินกิจกรรมของหน3วยงานท้ังภาครัฐ องค7กรพัฒนาเอกชน ท่ีทํางาน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต3พบว3าเปKนกิจกรรมท่ีมักจะพัฒนาแนวคิดการดําเนินงานท่ีเปKนลักษณะ 
นโยบายส3วนกลาง เพ่ือรองรับงบประมาณ เช3น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7แต3ถ
าเปKน
กิจกรรมเด3น ๆ ท่ีเกิดจากมุมมองในปGญหาของเด็กและเยาวชนและผู
ท่ีทํางานกับเด็กและเยาวชนจริง ๆ จะเห็น
ว3ายังไม3ได
เกิดในหน3วยงานภาครัฐ กิจกรรมท่ีสามารถสร
างสํานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนท่ีเห็นผลของการ
พัฒนาการสร
างสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ท่ีมีเสียงจากกลุ3มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค3าย
ท่ีให
โอกาสเด็กและเยาวชนได
คิดสร
างสรรค7กิจกรรมดี ๆ และหลากหลาย โดยอยู3ภายใต
การดูแลให
คําแนะนํา
และได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู
ใหญ3ใจดี เช3น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป กิจกรรมของกลุ3มเด็กฮักถ่ิน 
สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ3มย3อยในการสร
างสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
มีสาระสําคัญ คือ การให
นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู
ใหญ3ไม3ได
แตกต3างกัน ส3วนสํานึกพลเมืองเด็ก
และเยาวชนในปGจจุบันควรจะมีต
นแบบสํานึกพลเมืองจากผู
ใหญ3 ส3วนสํานึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น  
ได
เรียนรู
ผ3านกิจกรรมค3ายท่ีมุ3งเน
นการพัฒนาจิตอาสา 
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 2) ปrญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เยาวชน 
ในจังหวัดสกลนคร 
 ปGจจัยท่ีเปKนปGญหาและอุปสรรคในการเสริมสร
างสํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
สรุปได
ดังนี้ 1) การขาดโอกาสในการเรียนรู
ความเปKนพลเมืองของเด็กและเยาวชน 2) พ3อแม3ผู
ปกครอง ผู
ใหญ3
ในสังคม ไม3เปKนต
นแบบท่ีดีแก3ลูกหลานขาดต
นแบบผู
ใหญ3ท่ีดี 3) สถาบันการศึกษาขาดความเข
าใจในการสร
าง
สํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ผ3านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ 4) หน3วยงานท่ีดูแลด
านเด็กและ
เยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู
ความเข
าใจในเรื่องของการสร
างสํานึกพลเมืองและทํางานซํ้าซ
อน 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผู�ใหญ4 และ มุมมองของเด็กและเยาวชน 
 มุมมองของผู
ใหญ3การสร
างต
นแบบให
กับเด็กและเยาวชนผ3านสื่อต3าง ๆ การส3งเสริมต
นแบบคนดีโดยมี 
เวทีแสดงความดีเชิงประจักษ7 เชิดชูความดีคนดีเพ่ือเปKนกําลังใจแก3คนทําดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัวและการ 
พัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมคําสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน รวมท้ังการบรรจุหลักสูตรการเสริมสร
าง 
สํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาท่ีครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติมุมมองของเด็กและ
เยาวชน รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร
างสํานึกพลเมืองท่ีอยากเห็นและต
องการคือการให
โอกาสได
เข
าร3วม
กําหนดกรอบแนวทางเพ่ือสร
างสํานึกพลเมืองกับหน3วยงานท่ีเก่ียวข
อง โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สาธารณะให
แก3เด็กและเยาวชนอย3างต3อเนื่องและยั่งยืน 
 

 กรณีภาคใต� : จังหวัดยะลา 
 บริบทปGญหาส3วนใหญ3ท่ีคุกคามหรือส3งเสริมการสร
างสํานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว3างงาน 
เยาวชนเล3นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย7ในการศึกษา 
แต3ท่ีสําคัญจากผลการวิจัย พบว3า ปGญหาสําคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด และเยาวชนได
รับ
การศึกษาน
อย 
 สําหรับท่ีผ3านมา การดําเนินงานด
านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข
อมูลประเด็นยุทธศาสตร7
ของจังหวัดยะลา สรุปได
ว3า โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือสร
างงานโครงการจ
างงานนักเรียน นักศึกษาในช3วงป�ดภาค 
ฤดูร
อน โครงการฝ�กอาชีพแก3เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเป�ดโลกการศึกษาและอาชีพ
เพ่ือการมีงานทําโครงการศูนย7ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู3สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ7สานฝGนสู3อามานดามัน 
และโครงการครอบครัวป[องกันภัยแก3ไขปGญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
โครงการทูบีนับเบอร7วัน เปKนต
น อาจกล3าวได
ว3า การสร
างเยาวชนให
มีสํานึกพลเมือง เริ่มต
นจากการอบรม 
ดูแล เอาใจใส3ศึกษาให
ความรู
ของครอบครัว พ3อแม3 และญาติพ่ีน
อง การได
รับการศึกษาจากสถาบันท่ีเยาวชน
ศึกษาและหน3วยงานภาครัฐท่ีมีหน
าท่ีเก่ียวกับเยาวชน คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7
จังหวัดยะลา และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  
 1) กิจกรรมการสร�างเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา  
  - จัดโครงการสอนภาษาไทยให
ผู
ไม3รู
หนังสือหรือผู
อ3านภาษาไทยไม3ได
 เพ่ือสร
างความภาคภูมิใจ 
ในความเปKนคนไทยมีความเปKนเจ
าของประเทศมากข้ึน 
  - โครงการสอนภาษามลายูให
แก3ทหารพรานเพ่ือให
สามารถสื่อสารสร
างความเข
าใจกับประชาชน 
  - โครงการสํานึกรักษ7ท
องถ่ินเสริมสร
างความสมานฉันท7 เพ่ือให
เยาวชนทํากิจกรรมร3วมกันและ 
เปKนโครงการท่ีส3งเสริมปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนรักบ
านเกิด รู
สึกความเปKนเจ
าของ 
  - โครงการนําเยาวชนสู3สันติเพ่ือเรียนรู
วิธีการสร
างสันติภาพการจัดการความขัดแย
ง 
  - โครงการค3ายเอดส7และยาเสพติด 



 

ภาคผนวก - เน้ือหาชุดวิชาประกอบหลักสตูรต�านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๕๕ 

  - จัดต้ังศูนย7บริการท่ีเปKนมิตรแก3เยาวชน เพ่ือให
เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู
สึกว3า
ตนเองมีความสําคัญทําให
มีความรักต3อประเทศชาติ 
  - จัดเวทีประชาคมหมู3บ
านเพ่ือให
เยาวชนมีส3วนร3วมกับทุกฝcายในการพัฒนาหรือแก
ไขปGญหา 
ในชุมชนทําให
เยาวชนภูมิใจและมีความรักต3อชุมชน 
  - โครงการส3งเสริมอาชีพแก3เยาวชน เพ่ือให
เยาวชนเห็นช3องทางอาชีพในอนาคต ใช
เวลาว3าง
ให
เปKนประโยชน7 มีความคิดสร
างสรรค7 มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
  - กิจกรรมนันทนาการเช3น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร
อน และกิจกรรมออเครสตร
าเพ่ือสะท
อน
การอยู3ร3วมกัน 
  - โครงการสานพลังเยาวชนนําสังคมเข
มแข็ง 
  - โครงการส3งเสริมอาชีพให
เด็กและเยาวชน เช3น ปลูกผัก เลี้ยงไก3 ซ3อมรถจักรยานยนต7 
 2) ปrญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างสํานึก ความเปHนพลเมืองแก4เยาวชนใน
จังหวัดยะลา 
 ปGญหาส3วนใหญ3ท่ีคุกคามหรือส3งเสริมการสร
างสํานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 
ในการร3วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและในการทําโครงการ ปGญหาความไม3เข
าใจในวัตถุประสงค7ของการ
ทํากิจกรรม เยาวชนขาดจิตอาสาจิตสาธารณะ ปGญหาด
านยาเสพติด งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของ 
เยาวชนในการทําโครงการไม3ต3อเนื่อง การใช
งบประมาณไม3โปร3งใส ขาดความเปKนอิสระ 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร�างเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและ
เยาวชนในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
  - กิจกรรมการสร
างเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ควรดําเนินการท้ังใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน เน
นกิจกรรมการมีส3วนร3วมและสรุปบทเรียนร3วมกัน เพ่ือก3อให
เกิดการเรียนรู

และย้ําสํานึกพลเมืองบ3อย ๆ เพ่ือให
กลายเปKนวัฒนธรรมของชุมชนต3อไป 
  - กิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีทํานอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังรวมท้ังการให
 
หน3วยงานราชการภาคีท่ีมีหน
าท่ีเก่ียวกับโครงการท่ีเยาวชนดําเนินการ หรือบุคคลท่ีมีบทบาทในชุมชนมาร3วม
รับรู
 เปKนสักขีพยานการทํางานของโครงการ โดยเน
นวางระบบการทํางานแบบเปKนทางการและลายลักษณ7
อักษร มีกําหนดการทํางานท่ีชัดเจนและมีคณะบุคคลท่ีมีหน
าท่ีเก่ียวข
องมาร3วมติดตาม 
 

 การศึกษาเก่ียวกับความเปHนพลเมืองในบริบทต4างประเทศ 
  ในหลายประเทศมีการส3งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเปKนพลเมือง ซ่ึงแต3ละประเทศ 
มีแนวคิดและประเด็นในการศึกษาท่ีแตกต3างกัน โดยเอกสารนี้จะนําเสนอแนวคิด พร
อมท้ังประเด็นการปฏิบัติ 
ท่ีน3าสนใจท่ีเกิดข้ึนจากการส3งเสริมด
านความเปKนพลเมือง โดยเนื้อหาหลักนํามาจากบทความของเสิศพงษ7 อุดมพงศ7 
เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเปKนพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส3งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง 
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางท่ียั่งยืนผ3านประสบการณ7จากต3างประเทศ (2558) ซ่ึงมีประเทศท่ีน3าสนใจ 
ดังนี้ 
 ประเทศญ่ีปุ�น 
 ญ่ีปุcนเปKนประเทศท่ีอยู3ในทวีปเอเชียมีรูปแบบของรัฐเปKนรัฐเด่ียวและปกครองด
วยระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีองค7พระจักรพรรดิหรือกษัตริย7ทรงเปKนประมุข มีนายกรัฐมนตรีเปKนผู
นําในการ
บริหารประเทศ เช3นเดียวกับประเทศไทย (ชํานาญ จันทร7เรือง, 2554) ในปg คศ. 2013 ได
รับการจัดอันดับ
ด
านความเปKนประชาธิปไตย (Democracy Ranking) เปKนอันดับ 20 ของโลก (แคมป เบลล7และคณะ 
Campbell et.al., 2013) นับเปKนประเทศประชาธิปไตยในฝGuงเอเชียเพียงไม3ก่ีประเทศท่ีได
รับการประเมินอยู3
ในอันดับต
นๆ ของโลก 
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 การศึกษาเพ่ือความเปKนพลเมืองในประเทศญ่ีปุcน คือ การพัฒนาพลเมืองผู
ซ่ึงจะสร
างสังคม 
ประชาธิปไตยในอนาคต ซ่ึงประชาธิปไตยมีท้ังทางตรงและทางอ
อมความ เปKนพลเมืองมีท้ังรูปแบบเสรีนิยมและ
รัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากท่ีจะนิยามคํานี้ให
มีความหมายท่ีครอบคลุมได
ในระดับนโยบายเรื่อง 
การศึกษาเพ่ือความเปKนพลเมืองนั้นอยู3ภายใต
ความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ กระทรวง 
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร7 กีฬา และเทคโนโลยี
 โดยท่ีรัฐบาลมีการกําหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนข้ึนในปg คศ. 2003 โดยได

กล3าวถึงหลักการสําคัญ 4 ข
อ สําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือความเปKนพลเมืองของญ่ีปุcน ประกอบด
วย 
 1) สนับสนุนความเปKนอิสระทางสังคม 
 2) สนับสนุนให
ได
รับประสบการณ7ตามความต
องการของแต3ละบุคคล 
 3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกท่ีกระตือรือร
นของสังคม 
 4) กระตุ
นให
เกิดบรรยากาศท่ีเปKนอิสระและมีการอภิปรายได
อย3างเป�ดกว
างในสังคม 
 ในปg คศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของญ่ีปุcน ซ่ึงนับต้ังแต3ปg คศ. 1947 
ท่ียังไม3เคยมีการปฏิรูป แต3หลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ียังคงไว
อยู3ในพระราชบัญญัติโดยท่ีมิได
มีการ 
เปลี่ยนแปลง มีใจความสําคัญในวรรคแรกว3า เป[าหมายของการศึกษาท่ีสําคัญ คือ การศึกษาจะก3อให
เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ7 พยายามอย3างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจท่ีสดใสร3างกายท่ีสมบูรณ7
เปKนผู
ซ่ึงรักในความถูกต
องและความยุติธรรม เคารพในคุณค3าของตนเอง เคารพผู
ใช
แรงงาน มีความตระหนัก
ต3อความสํานักรับผิดชอบอย3างลึกซ้ึง ซึมซับจิตวิญญาณท่ีเปKนอิสระในฐานะเปKนผู
สร
างสันติภาพแห3งรัฐและ
สังคม ซ่ึงเป[าหมายท่ีกําหนดข้ึนนั้น เปKนประเด็นสําคัญท่ีจะสนับสนุนให
ประชาชนเปKนพลเมืองอย3างแท
จริง 
 มีการส3งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซ่ึงนําไปสู3การมีส3วนร3วมอย3างอิสระในการสร
างสังคมพร
อมท้ัง
การพัฒนาทัศนคติท่ีมีต3อความต
องการรับผิดชอบต3อการเติบโตของสังคม ซ่ึงปGจจุบันทําให
ประชาชนในประเทศ 
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได
ในหลาย ๆ เหตุการณ7ท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุcน 
 การศึกษาความเปKนพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต3ในระดับประถมศึกษา
เนื้อหาวิชาพลเมืองเปKนศูนย7กลางของการสร
างความเปKนพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักใน 
ประชาธิปไตยและความรู
ความเข
าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ7ระหว3าง
ประเทศ “สร
างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร
างให
นักเรียนมีความตระหนักว3ามนุษย7เปKนจุดเริ่มต
น
ท่ีสําคัญของสังคม สร
างให
นักเรียนมีความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ7ระหว3างเรื่องส3วนตัวและสังคมความมี
ศักด์ิศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร3วมสมัย ความเท3าเทียมทางเพศ และสร
างให
เยาวชนตระหนักถึง
ความสําคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความสํานึกรับผิดชอบของ
แต3ละบุคคล” 
 

 ประเด็นศึกษาเก่ียวกับหน�าท่ีพลเมืองในประเทศญ่ีปุ�น 
 สําหรับประเทศญ่ีปุcนเปKนประเทศท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ3อยครั้ง แต3ละครั้งมีความรุนแรงและ 
สร
างความเสียหายต3อชีวิตและทรัพย7สินเปKนจํานวนมาก แต3จากความยากลําบากจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน ก็ได
เกิดสิ่งท่ี 
น3าสนใจจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปKนพลเมือง ท้ังในส3วนของความรับผิดชอบต3อสังคม จิตสาธารณะ 
ความมีวินัย และอ่ืนําๆ โดยจะนําเสนอเปKนเรื่องราวสั้น ๆ เพ่ือง3ายต3อการทําความเข
าใจ ดังนี้ โดยเนื้อหานํามา
จากบทความเรื่อง “เรื่องราวดี ๆ ของคนญ่ีปุcนยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, 2554) 
 กรณีท่ี 1 ท่ีสวนสนุกแห3งหนึ่ง เกิดเหตุการณ7ซ่ึงทําให
นักท3องเท่ียวจํานวนมากไม3สามารถออกไป 
ข
างนอกได
 และทางร
านขายของก็ได
เอาขนมมาแจกนักท3องเท่ียว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ3มหนึ่งไปเอามา
เปKนจํานวนมาก ซ่ึงมากเกินกว3าท่ีจะบริโภคหมด ข
าพเจ
ารู
สึกทันทีว3า “ทําไมเอาไปเยอะ” แต3วินาทีต3อมากลายเปKน
ความรู
สึกต้ืนตันใจ เพราะ “เด็กกลุ3มนั้นเอาขนมไปให
เด็ก ๆ ซ่ึงพ3อแม3ไม3สามารถไปเอาเองได
เนื่องจากต
องอยู3
ดูแลลูก 
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 จากเหตุการณ7นี้แสดงให
เห็นถึงความเอ้ือเฟz�อ การช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบต3อผู
อ่ืน 
 กรณีท่ี 2 ในซุปเปอร7มาร7เก็ตแห3งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพ้ืนเพราะแรงแผ3นดินไหว แต3คนท่ีเข
า 
ไปซ้ือของได
ช3วยกันเก็บของข้ึนไว
บนชั้น แล
วก็หยิบส3วนท่ีตนอยากซ้ือไปต3อคิวจ3ายเงิน 
 จากเหตุการณ7นี้แสดงให
เห็นถึงความเปKนระเบียบเรียบร
อย การช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมี 
ความรับผิดชอบต3อผู
อ่ืน 
 กรณีท่ี 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ3นดินไหวบ
านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งท่ีหลบภัยอยู3ก็ได
เปรย
ออกมาว3า ต3อจากนี้ไปจะเปKนอย3างไร เด็กหนุ3ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว3า “ไม3เปKนไรครับ ไม3ต
องห3วง ต3อจากนี้
ไปเม่ือเปKนผู
ใหญ3 พวกผมจะทําให
มันกลับมาเหมือนเดิมแน3นอน 
 จากเหตุการณ7นี้แสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบต3อชุมชนบ
านเกิด มีความคิดท่ีจะสร
างชุมชนบ
านเกิด
กลับมาให
เหมือนเดิม ไม3ย3อท
อต3อความยากลําบาก 
 กรณีท่ี 4 หลังจากเกิดเหตุการณ7สึนามิครั้งใหญ3 อาคารบ
านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม3มีท่ีอยู3อาศัย
และอาหารไม3เพียงพอต3อการบริโภค มีการแจกจ3ายอาหาร ประชาชนไม3มีการแย3งอาหารกัน ประชาชนต3อแถว
เพ่ือรับอาหารอย3างเปKนระเบียบเรียบร
อย 
 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต
) ต้ังอยู3ทางใต
ของคาบสมุทรเกาหลี มีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซ่ึงได
รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ให
เปKน
หัวหน
าฝcายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซ่ึงได
รับการแต3งต้ังโดยประธานาธิบดีผ3านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กระทรวงการต3างประเทศ, 2556) เกาหลีใต
เปKนประเทศในเอเชียเพียงไม3ก่ีประเทศท่ีได
รับการจัดอันดับ 
ด
านความเปKนประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด 1 ใน 30 ของโลก โดยได
เปKนอันดับ 26 จากการ
ประเมินปg คศ. 2013 (แคมป เบลล7และคณะ Campbell et.al., 2013) อาจกล3าวได
ว3า ประเทศเกาหลีใต
 
มีพัฒนาการของความเปKนประชาธิปไตยดีข้ึนมาเปKนลําดับ ท้ังความก
าวหน
าในด
านระบบการเลือกต้ังและความ
เจริญทางวัฒนธรรมดัชนีความเปKนประชาธิปไตยขยับเพ่ิมข้ึนทุกปg มีคะแนนสูงในทุกด
านโดยเฉพาะอย3างยิ่ง
ด
านสิทธิทางการเมืองและด
านเสรีภาพของพลเมือง จนได
รับการจัดอันดับให
อยู3ในกลุ3มประเทศท่ีเปKน
ประชาธิปไตยสมบูรณ7เต็มใบ ในด
านการพัฒนาเยาวชนด
านการศึกษาเพ่ือความเปKนพลเมืองนั้นมีการ
ดําเนินการมาอย3างต3อเนื่อง มีการกําหนดค3านิยม/สิ่งท่ีดีงามพ้ืนฐานท่ีเปKนองค7ประกอบของทักษะชีวิต 4 ด
าน 
ด
านละ 5 ลักษณะย3อย ได
แก3 
 1) การใช
ชีวิตส3วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซ่ือสัตย7 ความเปKนอิสระ และการยับยั้ง 
ชั่งใจ 
 2) การใช
ชีวิตร3วมกันในครอบครัว เพ่ือนบ
าน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติ
หน
าท่ีของลูกต3อพ3อแม3 จรรยามารยาทการอยู3ร3วมกัน และความรักต3อโรงเรียนและบ
านเกิด 
 3) การใช
ชีวิตในสังคม : การปฏิบัติตนตามกฎหมายการสนใจต3อผู
อ่ืนการอนุรักษ7สิ่งแวดล
อม 
ความยุติธรรม และการสร
างจิตสานึกสาธารณะ 
 4) การใช
ชีวิตในระดับชาติและชาติพันธุ7 : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจท่ีม่ันคง มีสติ 
สัมปชัญญะ การสร
างความสันติภายหลัง การแบ3งแยกและความรักในมนุษยชาติ 
 ลักษณะสําคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝGงมาต้ังแต3ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส3งเสริมการปลูกฝGง
ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะท่ีจําเปKนต3อ 
การแก
ไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจําวันอย3างถูกต
องและมีเหตุผลโดยสรุป แนวคิดสําหรับการศึกษาเพ่ือสร
าง
ความเปKนพลเมืองของเกาหลีใต
 หมายถึง การฝ�กฝนความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ7ท่ีเก่ียวข
อง
กับการเมือง และมีวัตถุประสงค7ท่ีจะให
ความรู
เก่ียวกับปรากฏการณ7ทางการเมืองระดับชาติและท
องถ่ิน ในฐานะ 
ท่ีเปKนพลเมืองผู
ถืออํานาจอธิปไตย (sovereign citizen) และสําหรับการให
การศึกษาแก3เยาวชนเก่ียวกับการมี
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ส3วนร3วมทางการเมือง จะให
ความสําคัญกับการฝ�กฝนทักษะและสอนให
รู
บทบาทหน
าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีมี
ความสํานึกรับผิดชอบ (responsible citizen) 
 วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต
สอนให
คนมีระเบียบวินัย หากได
เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต
จะรับรู
ได

ไม3ว3าจะเปKนท้ังทางด
านการศึกษา กีฬา หรือการใช
ชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใต
นั้นประสบ 
ความสําเร็จในหลากหลายด
านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต
สอนให
มีการต่ืนตัวกับสิ่งต3าง ๆ อยู3เสมอ มีการ
ปลูกฝGงความรักชาติ ซ่ึงเปKนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาอย3างยาวนาน  
 

 ประเด็นศึกษาเก่ียวกับหน�าท่ีพลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 กรณีท่ี 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร7รี่ของเกาหลีใต
ท่ีชื่อเซวอลซ่ึงจมลงระหว3างการเดินทางจากกรุงโซล 
ไปยังเกาะเซจูท้ังสาเหตุของการล3มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซ๊ียก (Lee Joon-seok) 
และผู
ช3วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายคําสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมท้ังการกู
ภัยท่ียังคง
ดําเนินอยู3ซ่ึงพบศพผู
โดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจํานวนผู
โดยสารและลูกเรือ
ท้ังหมด 476 คน ผู
เสียชีวิตและสูญหายส3วนใหญ3เปKนนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School  
ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซลท่ีไปทัศนศึกษาถึง 350 คน 
 ร
อยเอกนายแพทย7ยงยุทธ  มัยลาภ ได
เขียนเรื่องท่ีน3าสนใจประเด็นหนึ่งไว
 คือ การปฏิบัติของนักเรียน 
ท่ีอยู3บนเรือ หลังจากมีคําสั่งจากลูกเรือไปยังผู
โดยสารเม่ือเกิดเหตุแล
วก็คือ “ให
นั่งอยู3กับท่ีห
ามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะท่ีเจ
าหน
าท่ีกําลังดําเนินการแก
ไขปGญหากันอยู3 ซ่ึงผู
โดยสารจํานวนมากก็ปฏิบัติตามคําสั่งนี้” 
จนกระท่ังเรือเอียงและจมลงแม
ว3าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว3าก3อนท่ีเรือจะจมซ่ึงผู
โดยสารน3าจะมีเวลาเพียง
พอท่ีจะสามารถช3วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได
ซ่ึงสะท
อนให
เห็นถึงวินัยของเด็ก ๆ นักเรียนท่ีฟGงคําสั่งของ 
“ผู
ใหญ3” และสะท
อนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีท่ีเชื่อฟGงคําสั่งแม
ตนทราบดีว3าอันตรายใกล
ตัวเข
ามา
มากแล
ว แต3ครั้งนี้“ผู
ใหญ3” คงประเมินสถานการณ7ผิดพลาดอย3างร
ายแรง มีรายงานว3าลูกเรือได
พยายาม
กระจายคําสั่งสละเรือในช3วงครึ่งชั่วโมงต3อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต3เข
าใจว3าคําสั่งนี้กระจายไปไม3ท่ัวถึง และ
เชื่อว3าผู
โดยสารจํานวนมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ก็ยังคงนั่งอยู3กับท่ี (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.) 
 กรณีท่ี 2 ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นได
จากการลาออกและฆ3าตัวตายของข
าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนท้ัง ๆ ท่ีอาจจะไม3เก่ียวกับความผิดท่ีเกิดข้ึนโดยตรง แต3อยู3ในภาระหน
าท่ีท่ีดูแล 
เช3น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพ่ือรับผิดชอบต3อการล3มของเรือเซลวอนและไม3สามารถ
ช3วยเหลือได
อย3างรวดเร็ว ท้ัง ๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีไม3ใช3คนขับเรือและก็ไม3ใช3คนท่ีเข
าไปช3วยเหลือ 
 เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห7 จุนยัง ผู
บัญชาการตํารวจเกาหลีใต
 ได
ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน3ง
เพ่ือรับผิดชอบกรณีท่ีตํารวจปราบปรามกลุ3มผู
ประท
วงจนถึงแก3ความตายกรณีเจ
าหน
าท่ีตํารวจทุบตีกลุ3มเกษตรกร 
ท่ีมารวมตัวประท
วงเรื่องการเป�ดเสรีข
าวในกรุงโซล จนเปKนเหตุให
มีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพร
อมกับขอโทษต3อกรณี 
ดังกล3าว (เมธา มาสขาว, 2557) 
 เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห3งเกาหลีใต
 ประกาศลาออกจากตําแหน3งภายหลัง
จากท่ีเขาแอบไปร3วมตีกอล7ฟกับกลุ3มนักธุรกิจ ท่ีเมืองปูซานเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 แม
จะเปKนวันหยุดของ
เกาหลีใต
 แต3ก็ฟGงไม3ข้ึน ในขณะท่ีท้ังประเทศกําลังประสบปGญหาเนื่องจากการประท
วงของพนักงานรถไฟ  
(เมธา มาสขาว,2557) 
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