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สํานักตานทุจริตศึกษา สํานักงาน ป.ป.ช.

คํานํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แหงชาติ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.)
เปนหนวยงานหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ได&จัดทําหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา โดยมีชุดความรู&
และสื่อประกอบการเรียนรู&ด&านการปองกันการทุจริต ประกอบด&วย 5 หลักสูตร ได&แก หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การปองกันการทุจริต) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with
good heart”) หลักสูตรกลุมทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุมทหารและตํารวจ) หลักสูตร
วิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร&างวิทยากรผู&นําการเปลี่ยนแปลงสูสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต) หลักสูตรโค&ช (โค&ชเพื่อการรู&คิดต&านทุจริต) ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948 –
19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธQ 2561 ได&มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู&และสื่อประกอบ
การเรียนรู&ด&านการปองกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตร รวมทั้งเห็นชอบให&นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
คณะรัฐมนตรี ได&มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให&กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และฝVา ยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพั ฒนาการศึ กษา
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข&อง และประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. อยางใกล&ชิด พร&อมทั้งให&
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
หนวยงานที่เกี่ยวข&อง หารือรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานําหลักสูตรไปปรับใช&ในโครงการฝWกอบรม
หลักสูตรข&าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม
ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักต&านทุจริตศึกษา ในฐานะผู&รับผิดชอบหลัก
ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต& า นทุ จ ริ ต ศึ กษา ได& กํ า หนดดํ า เนิ น โครงการผลั ก ดั น หลั กสู ต รต& า นทจริ ต ศึ กษา
การกํากับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
มีวัตถุประสงคQเพื่อเสริมสร&างความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข&องในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตร
เพื่อรับทราบผลการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร ป]ญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก&ไข เพื่อเปน
ฐานข&อมูลสําหรับการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรสูการสร&างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต/ยกระดับคาดัชนีการ
รับรู&การทุจริตของประเทศ และเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษาตอไป โดยสวนหนึ่ง
ได&กําหนดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข&องเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&าน
ทุจริตศึกษา ซึ่งตอมาได&ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเนื่องจากสถานการณQการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) เปนการสอบถามข&อมูลไปยังระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข&อง เพื่อรวบรวมข&อมูลอันจะเปน
ประโยชนQในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาตอไป
สํานักต&านทุจริตศึกษา จึงได&จัดทําสรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริต
ศึกษา โดยหวังเปนอยางยิ่งวาสรุปผลฉบับนี้ จะเปนประโยชนQตอผู&เกี่ยวข&องในการรวมกันขับเคลื่อนหลักสูตร
ต&านทุจริตศึกษาให&ประสบผลสําเร็จในอนาคตตอไป

สํานักต&านทุจริตศึกษา สํานักงาน ป.ป.ช.
กันยายน ๒๕๖3

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ บทนํา
1
๑. ความเปนมาและวัตถุประสงคQ
๒. เนื้อหาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
๓. แนวทางการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
บทที่ ๒ สรุปความคิดเห็นต,อการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
๑. ความคิดเห็นตอความสอดคล&องของแผนตอต&านการทุจริตกับการขับเคลื่อน
หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
๒. ความคิดเห็นตอประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา

23

บทที่ ๓ แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. การพัฒนาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education
Technology : AC EdTech) ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา

31

ภาคผนวก

35

• แบบสอบถามข&อมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
โครงการผลักดันหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา การกํากับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการใช&หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
• มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
• เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและวัตถุประสงค
ความเปนมา
ยุทธศาสตรชาติว!าดวยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมไม!ทนต!อการทุจริต” มุ!งเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิด
ภาวะที่ “ไม!ทนต!อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต!กระบวนการกล!อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช!วงวัยตั้งแต!ปฐมวัย
เพื่อสรางวัฒนธรรมต!อตานการทุจริต และปลูกฝBงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ดําเนินการผ!านสถาบัน
หรือกลุ!มตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกล!อมเกลาทางสังคม และไดกําหนดกลยุทธ 4 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1
ปรั บฐานความคิ ด ทุ กช! ว งวั ย ตั้ งแต! ป ฐมวั ย ใหสามารถแยกระหว! า งผลประโยชนส! ว นตนและผลประโยชน
ส!วนรวม กลยุทธที่ 2 ส!งเสริมใหมีระบบและกระบวนการกล!อมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต กลยุทธที่ 3
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนเครื่องมือตานทุจริต และกลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส!วนร!วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส!วนเพื่อต!อตานการทุจริต โดยกําหนดใหตองดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการป#องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกช!วงวัย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต!งตั้ง
คณะอนุกรรมการจั ดทํา หลั กสูต รหรื อชุ ดการเรียนรูและสื่ อประกอบการเรีย นรู ดานการป# องกั นการทุ จริ ต
เพื่อดําเนินการสรางหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู ดานการป#องกันการทุจริต สําหรับใชเปEนมาตรฐานกลางเพื่อให
สถานศึ กษาหรื อหน! ว ยงานที่ เ กี่ ย วของในดานการศึ ก ษา นํ า ไปปรั บใชในการเรี ย นการสอนใหกั บ นั กเรี ย น
นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต!ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งหลักสูตรสําหรับฝPกอบรมใหกับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโคช (สรางโคช
สําหรับโครงการตานทุจริต) โดยมี คณะอนุกรรมการร!วมจัดทําหลักสูตร ประกอบดวย ที่ปรึกษาและผูบริหาร
สํานักงาน ป.ป.ช. ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหน!วยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก!
1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6) สํานักงานส!งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7) สํานักงานลูกเสือแห!งชาติ
8) ที่ประชุมอธิการบดีแห!งประเทศไทย
9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
11) สถาบันวิชาการป#องกันประเทศ
12) กรมยุทธศึกษาทหารบก

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑
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13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
15) กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห!งชาติ
โดยคณะอนุ กรรมการจั ด ทํ า หลั กสู ต รหรื อชุ ด การเรี ย นรู และสื่ อประกอบการเรี ย นรู ดานการ
ป#องกันการทุจริต มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู
และสื่อประกอบการเรียนรู ดานการป#องกันการทุจริต
2. กํ าหนดแนวทางและขอบเขตในการจั ดทํ าหลั กสู ตรหรื อชุ ดการเรี ยนรู และสื่ อประกอบ
การเรียนรูดานการป#องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตรชาติว!าดวยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมไม!ทนต!อการทุจริต”
3. พิจารณายกร!างและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู
ดานการป#องกันการทุจริต โดยกําหนดโครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร จุดประสงคของรายวิชา
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบลําดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. พิ จ ารณาใหความเห็ น เพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า หลั กสู ต รหรื อชุ ด การเรี ย นรู และสื่ อ
ประกอบการเรียนรู ดานการป#องกันการทุจริต เพื่อใหมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ พรอมทั้งนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการแลวเสร็จในปX พ.ศ. 2560
5. กําหนดแผนหรือแนวทางการนําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู
ดานการป#องกันการทุจริต ไปใชในหน!วยงานที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
โดยการประชุ มคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู ดานการป#องกันการ
ทุจริต โดยที่ป ระชุมไดเห็น ชอบร!วมกันในการจัดทําหลักสูตรหรือชุ ดการเรียนรู และสื่อประกอบการเรียนรู
ดานการป#องกันการทุจริต ประกอบดวยเนื้อหา 4 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม
ชุดวิชาที่ 1 ความอายและความไม!ทนต!อการทุจริต
ชุดวิชาที่ 1 STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
ชุดวิชาที่ 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม
วัตถุประสงค
สําหรับการจั ดทํ าสรุ ปผลแนวทางการพั ฒนาและขยายผลหลั กสูต รตานทุ จริต ศึกษา เปEน การ
ดํา เนิ น การตามแนวทางการขั บ เคลื่ อนหลั กสู ต รตานทุ จ ริต ศึ กษาในการกํา กั บ ติ ด ตามภาพรวม เพื่อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล อันสืบเนื่องจากการดําเนินการในส!วนอื่น ๆ อาทิ การผลิตและเผยแพร!หลักสูตร
การจัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงาน
ที่เกี่ยวของ การสรางบทเรียนออนไลน (E-Learning) การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา เปEนตน สําหรับขอมูล
ในส!วนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดขอทราบขอมูลการดําเนินการจากหน!วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษาใหประสบผลสําเร็จในอนาคตต!อไป

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๒

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2. เนื้อหาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
๒.๑ รายละเอียดหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู ดานการป#องกัน
การทุจริต สําหรับใชเปEนเนื้อหามาตรฐานกลางใหสถาบันการศึกษา หรือหน!วยงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณา
ปรั บใชในการเรี ยนการสอนใหกั บ กลุ! มเป# า หมายครอบคลุ มทุ กระดั บ ชั้ นเรี ย น เพื่ อปลู กฝBงจิ ต สํ า นึกในการ
แยกแยะประโยชนส! วนตนและประโยชนส!ว นรวม จิ ตพอเพี ยง และสรางพฤติ กรรมที่ ไม! ยอมรับ และไม!ทน
ต!อการทุจริต อันเปEนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติว!าดวยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ "สรางสังคมไม!ทนต!อการทุจริต" กลยุทธที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช!วง
วัย ใหสามารถแยกระหว!างผลประโยชนส!วนตนและผลประโยชนส!วนรวม และกลยุทธที่ ๓ ประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEนเครื่องมือต!อตานทุจริต ประกอบดวย 5 หลักสูตร ไดแก! หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป#องกันการทุจริต) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with
good heart”) หลักสูตรกลุ!มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ!มทหารและตํารวจ) หลักสูตร
วิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลงสู!สังคมที่ไม!ทนต!อการ
ทุจริต) หลักสูตรโคช (โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต) โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบดวย ๔ ชุดวิชา ไดแก! 1)
การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม 2) ความอายและความไม!ทนต!อการ
ทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และ 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) ชื่อหลักสูตร
“รายวิชาเพิ่มเติม การป#องกันการทุจริต”
(๒) จุดมุCงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักเรียน
(๒.๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม
(๒.2) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต
(๒.3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต
(๒.4) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม
(๒.5) สามารถคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวมได
(๒.6) ปฏิบัติตนเปEนผูละอายและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ
(๒.7) ปฏิบัติตนเปEนผูที่ STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต
(๒.8) ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม
(๒.9) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อตานและป#องกันการทุจริต
๓. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม ความละอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต!อสังคม
ในการต!อตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝPกปฏิบัติจริง การทําโครงงาน
กระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปBญหา ทักษะการอ!านและการ
เขียนเพื่อใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อตานและการป#องกันการทุจริต
๔. ผลการเรียนรู&
(๔.1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม
(๔.2) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต
(๔.3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต
(๔.4) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม
(๔.5) สามารถคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวมได
(๔.6) ปฏิบัติตนเปEนผูละอายและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ
(๔.7) ปฏิบัติตนเปEนผูที่ STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต
(๔.8) ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต!อสังคม
(๔.9) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต!อตานและป#องกันการทุจริต
(๕) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวย 4 หน! วยการเรียนรู คื อ 1) การคิด แยกแยะผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชน
ส!วนรวม 2) ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และ 4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต!อสังคม โดยกําหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้
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ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ตอนต&น

ที่

หนCวยการเรียนรู&

ปฐมวัย

ประถมศึกษา
ตอนต&น

๑

การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน
ส!วนตนและประโยชนส!วนรวม
ความไม!ทนและความละอาย
ต!อการทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการ
ทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต!อสังคม
รวม

๑๔ ชั่วโมง

๑๖ ชั่วโมง

14 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

7 ชั่วโมง

9 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง
๔๐

10 ชั่วโมง
๔๐

10 ชั่วโมง
๔๐

10 ชั่วโมง
๔๐

15 ชั่วโมง
๔๐

๒
๓
๔

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

โดยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป#องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเปEน 1 หลักสูตร
และแยกเปEนแผนการจัดการเรียนรู 13 ระดับชั้นปX ไดแก! ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปXที่ 1 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปXที่ 1 – 6
ทั้งนี้ ในแต!ละระดับชั้นปX จะใชเวลาเรียนทั้งปX จํานวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต!างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรูในแต!ละช!วงวัย
(6) กิจกรรมการเรียนรู&
แนวคิดและแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เนนการใชทฤษฎีการเรียนรู การสรางความรู ไดแก!
1) ทฤษฎี คอนสตรั ค ติ วิ ส ต (Construction Theory) 2) ทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ ส ตเชิ งสั ง คม (Social
Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเชิงปBญญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎี
ประมวลผลขอมูล(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปBญญา (Theory of Multiple
Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรูแบบร!วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมจะใชกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปEนสําคัญ คือจัดตามความแตกต!างของเด็กแต!ละคน
ดวยการสอนโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหการฝPกปฏิบัติจริงการทําโครงงานสืบสวนสอบสวน
กระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs)การอภิปราย การแกปBญหาตลอดจนใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เหมาะกับผูเรียนแต!ละวัย
(7) สื่อการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู&
จัดกิจกรรมดวยสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต เช!น วิดีโอ ข!าว VTR
นิทานการตูน ภาพยนตรสั้น เอกสารแกทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพต!างๆ ใบความรู ใบงาน วัสดุอุปกรณต!างๆ
ตลอดจนแหล!งเรียนรูที่ใชคอมพิวเตอรในการสืบคน
(8) การวัดและประเมินผล
(8.1) การประเมินการเรียนรู& โดยใชเครื่องมือประเมินการเรียนรูในดาน
- ความรูความเขาใจ
- การปฏิบัติ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๕

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

๖

เครื่องมือที่ใช&ประเมิน
- แบบสอบ
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(8.2) การประเมินผล
นักเรียนผ!านการประเมินทุกกิจกรรม รอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว!าผ!านเกณฑการประเมิน

หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย

ระดับมัธยมศึกษา

หนCวยการเรียนรู&
๑. การคิดแยกแยะระหว!าง
ผลประโยชนส!วนตนและ
ผลประโยชนส!วนรวม

๒. ความละอาย
และความไม!ทน
ต!อการทุจริต

๓. STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต

๔. พลเมือง
กับความรับผิดชอบ
ต!อสังคม

การนําหลักสูตรไปใช&

เป€ดรายวิชาเพิม่ เติม

บูรณาการการเรียน
การสอนกับกลุ!มสาระ
การเรียนรูสังคม ศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

บูรณาการการเรียน
การสอนกับกลุม! สาระการ
เรียนรูอื่น ๆ

จัดในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

จัดเปEนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือบูรณาการ
กับวิถีชวี ิตในสถานศึกษา

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

หลักสูตรอุดมศึกษา
(๑) ชื่อหลักสูตร
“วัยใสใจสะอาด Youngster with good heart”
(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริต และ
ผลประโยชนทับซอน สถานการณที่เกี่ยวของกับการทุจริต สามารถวิเคราะหถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต!อ
ตนเองสังคม และประเทศชาติ
(2.2) เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องการปลูกจิตสํานึก มีทักษะชีวิตดานการปลูก
จิตสํานึกผ!านการศึกษาดูงาน
(2.3) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการนําจริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน ประยุกตใชหลัก
จริยธรรมนําชีวิต และมีความรูความเขาใจถึงค!านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
(2.4) เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต
สามารถบอกแหล!งแจงเบาะแสการทุจริตได
(2.5) เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือตานการทุจริต
(3) คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม ความละอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต!อสังคมในการต!อตานการทุจริต และ STRONG :
จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มุ!งเนนใหนักศึกษาเกิดความรู
ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการป#องกันการทุจริต
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง)
หัวข&อวิชา
วิชาที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดตานทุจริต
ส!วนตนและส!วนรวม
วิชาที่ 2 สรางสังคม
ที่ไม!ทนต!อการทุจริต

ชั่วโมง
๙

วิชาที่ 3 ยกระดับ
ดัชนี สรางพลเมืองดี
ในสังคม

๖

วิชาที่ 4 ปราบทุจริต
ดวยจิตพอเพียง

๑๘

๑๒

เนื้อหา
1.1 ตนเหตุของการเกิดทุจริต
1.2 การปลูกจิตสํานึกใหมีส!วนร!วม
2.1 การขัดเกลาทางสังคม
2.2 การมีส!วนร!วมของชุมชน
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด
3.1 จริยธรรมนําพลเมืองในสังคม
3.2 การยับยั้งและป#องกันการทุจริต
3.3 ขอมูลข!าวสารดานการป#องกันและ
ปราบปรามทุจริต
การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปEน
เครื่องมือตานทุจริต

กระบวนการ
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ศึกษาดูงาน
- บรรยาย
- อภิปราย
- ภาคสนาม
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- คนควา
- โครงงาน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(5) สื่อการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู&
จั ด กิ จ กรรมดวยสื่ อการเรี ย นรู ที่ เ กี่ ย วกั บ การป# องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เช! น วี ดิ ทัศ นของ
สํานักงาน ป.ป.ช. สถานการณปBจจุบัน/ข!าวหองสมุด ฟลิปชารต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
(6) การวัดและประเมินผล
(6.1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(6.2) การตอบคําถาม
(6.3) ประเมินตามสภาพจริง
(6.4) การใหคําปรึกษาเปEนระยะ
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

๙

หลักสูตรกลุมC ทหารและตํารวจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ!มทหารและตํารวจ”
(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชน
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริตได
(2.2) เพื่ อใหสามารถวิ เ คราะห แยกแยะ เกี่ ย วกั บ การคิ ด แยกแยะระหว! า งผลประโยชนส! ว นตน
กับผลประโยชนส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต!อการทุจริตได
(2.3) เพื่อใหสามารถประยุกตเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชน
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริต เกิดประโยชนต!อหน!วยงาน สังคมและประเทศชาติได
(2.4) เพื่ อสรางนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ การคิ ด แยกแยะระหว! า งผลประโยชนส! ว นตนกั บ ผลประโยชน
ส!วนรวม ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริตได
(2.5) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีต!อการป#องกันการทุจริต
(3) คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม ความอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต!อการทุจริต โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มุ!งเนนใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ เจตคติ ดานการป#องกันการทุจริต
และเสริมพลังคนรุ!นใหม!และนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนต!อหน!วยงาน สังคมและประเทศชาติ
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง)
หัวข&อวิชา
ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. ความหมาย ความสําคัญ การขัดกัน
วิชาที่ 1
ระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับ
การคิดแยกแยะ
ผลประโยชนส!วนรวม
ผลประโยชน
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ส!วนตนกับ
คิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตน
ผลประโยชนส!วนรวม
กับผลประโยชนส!วนรวม

กระบวนการ
1. ผูบังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล
ตนแบบ ถ! ายทอดประสบการณ
ใน
การทํางาน
2. ศึกษากรณีตัวอย!างเกี่ยวกับ
คดีทุจริตอันเนื่องมาจากการ
ขัดกันระหว!างผลประโยชนส!วน
ตน
กับผลประโยชนส!วนรวม
3. การแบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและ
การนําเสนอ

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
หัวข&อวิชา
วิชาที่ 2
จิตพอเพียงต!อตาน
การทุจริต

วิชาที่ 3
ความละอายและ
ความไม!ทนต!อ
การทุจริต

วิชาที่ 4
พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบ
ต!อสังคม

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓
1. การประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการต!อตานการทุจริต
2. การสรางพื้นฐานความคิดจากแนวคิด
จิตพอเพียงต!อตานการทุจริตและพัฒนา
วัฒนธรรมการต!อตานการทุจริตใหแก!
หน!วยงาน
๓
1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ
ผลกระทบของการทุจริตต!อการพัฒนา
สังคมและประเทศ
2. การวิเคราะหตนเองและการตระหนักถึง
ความละอายและไม!ทนต!อการทุจริต
3. การส!งเสริม สนับสนุนใหผูอื่นเกิดความ
ละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต
๓
1. ความหมาย ความสําคัญ ของพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต!อการทุจริต และบทบาท
หนาที่ของความเปEนพลเมืองในการมีส!วน
ร!วม
แกไขปBญหาการทุจริต
2. การมีส!วนร!วมและบูรณาการกับทุกภาคส!วน
ของพลเมืองในการต!อตานการทุจริต
3. แนวคิดความรับผิดชอบต!อการทุจริตของ
สังคมและประเทศ

กระบวนการ
๑. วิทยากรบรรยายใหความรู
๒. แบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและ
นําเสนอ

๑. การประเมินตนเอง ก!อนและ
หลังการอบรม/เรียน
๒. วิทยากรบรรยายใหความรู
๓. ศึกษากรณีตัวอย!าง/กรณีศึกษา
ผลที่เกิดจากการทุจริต
1. วิทยากรบรรยายใหความรู
2. กิจกรรมสรางความเปEน
พลเมือง
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
ต!อการทุจริต
3. แบ!งกลุ!มฝPกปฏิบัติและนําเสนอ
ผลงาน

(5) ระยะเวลา
- ทหาร (สําหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู) แบ!งหลักสูตรออกเปEน
3 ระยะ
ระยะสั้นมีการฝPกอบรม ๒ - ๔ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๓ - ๔ ชั่วโมง
ระยะกลางมีการฝPกอบรม ๔ - ๖ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๖ - ๘ ชั่วโมง
ระยะยาวมีการฝPกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมนอยกว!า ๒ เดือน ใหใชรูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ
ประกอบการเรียนรูในการเรียนการสอน
- ตํารวจ
หลักสูตรการฝPกอบรมที่เลื่อนตําแหน!งสูงขึ้น ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๓ ชั่วโมง
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๑๖ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล!าวมา ใหใชรูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบการ
เรียนรูในการเรียนการสอน
(6) สื่อการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู&
จัดกิจกรรมดวยสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ไดแก! สื่อสิ่งพิมพ เช!น
โจทยสัมมนา บ!งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล แหล!งเรียนรู
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑๐

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) สังเกตพฤติกรรมในหองเรียน
(7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
(7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ
(7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ!ม

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑๑

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“สรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลงสู!สังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริต”
(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสรางความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนส!วนตน
กับผลประโยชนส!วนรวม ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และการฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากร
(2.2) เพื่อสรางวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองคความรูไปสู!กลุ!มเป#าหมายอื่นๆ เพื่อมุ!ง
สรางสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริต
(3) คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม ความอายและ
ความไม!ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต!อตานการทุจริต โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายมุ!งเนนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ เจตคติ ดานการป#องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเปEน
วิทยากร
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง)
หัวข&อวิชา
ชั่วโมง
เนื้อหา
วิชาที่ 1
๖ 1. สาเหตุของการทุจริตฯ
การคิดแยกแยะ
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว!าง
ประโยชนส!วนตนและ
ผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชน
ส!วนรวม
ประโยชนส!วนรวม
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันฯ
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) /
Digital thinking (ฐาน 2)
5. บทบาทของรัฐ / เจาหนาที่ของรัฐ
6. กรณีตัวอย!างการคิดแยกแยะระหว!าง
ประโยชนส!วนตนและประโยชนส!วนรวม
วิชาที่ 2
๓ 1. ความไม!ทนต!อการทุจริต
ความไม!ทนและ
- ความเปEนพลเมือง
ความอายต!อการ
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม!ทนต!อการทุจริต
ทุจริต
2. ความอายต!อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต!อการทุจริต
3. ตัวอย!างความไม!ทนและความอายต!อการ
ทุจริต การแสดงออกถึงการไม!ทนต!อการ
ทุจริต
4. ลงโทษทางสังคม
5. ช!องทางและวิธีการรองเรียนการทุจริต
6. มาตรการคุมครองช!วยเหลือพยานและ
การกันบุคคลไวเปEนพยานโดยไม!ดําเนินคดี

กระบวนการ
การบรรยาย
การคิดวิเคราะหกรณีศึกษา
การทํากิจกรรมกลุ!ม
การอภิปรายกลุ!ม

การบรรยาย การคิดวิเคราะห
กรณีศึกษา
การทํากิจกรรมกลุ!ม
การอภิปรายกลุ!ม

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑๒

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
หัวข&อวิชา
ชั่วโมง
วิชาที่ 3
๓
การประยุกตหลัก
ความพอเพียงดวย
โมเดลSTRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต
๖
วิชาที่ 4
การฝPกปฏิบัติการ
เปEนวิทยากร

เนื้อหา
1. ที่มา ความหมายของโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต
2. การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตาน
ทุจริต ไปประยุกตในบริบทต!างๆ

๑๓

กระบวนการ
การอภิปราย
การศึกษากรณีโครงการ STRONG

การฝPกปฏิบัติถ!ายทอดความรู ตามที่กําหนดได - 3 ชั่วโมงแรก
ใหผูเขาร!วมทุกคนแบ!งกลุ!ม
อย!างถูกตองและเหมาะสม
ฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากรโดยสุ!ม
หัวขอจาก 3 วิชา
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให
ขอเสนอแนะ

(5) ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู&
จัดกิจกรรมดวยสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวกับการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ไดแก! PowerPoint
วิดีโอภาพยนตรสั้น ใบงาน หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) การทดสอบความรู (60 คะแนน)
(7.2) การประเมินฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากร (40 คะแนน)
โดยผูผ!านการอบรมจะตองไดคะแนนรวมจากค!าคะแนนจากแบบทดสอบความรูและค!าคะแนนจาก
การประเมินฝPกปฏิบัติการเปEนวิทยากรรวมกันอย!างนอยตั้งแต! 60 คะแนนขึ้นไป

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

หลักสูตรโค&ช
(1) ชื่อหลักสูตร
“โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต”
(2) จุดมุCงหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสรางโคชดานการรูคิดตานทุจริต
(2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสอนเกี่ยวกับบทบาทในการเปEนโคชใหกับผูเรียน โดยสามารถกระตุน
การรูคิดอย!างต!อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผูเรียน
(2.3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผูสอนใหสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเปEนสื่อในการ
เรียนการสอนไดอย!างเหมาะสม
(2.4) เพื่อใหผูเขาร!วมหลักสูตรเปEนแบบอย!างที่ดีในดานการตานทุจริต
(3) คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางโคชที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเปEนแทนของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการ
ถ!ายทอดองคความรู และประสบการณเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม
ความไม!ทนและความอายต!อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงตานทุจริตดวยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
จะช! ว ยใหทุ ก ภาคส! ว นมี ค วามตระหนั ก รู และเห็ น ความสํ า คั ญ ของปB ญ หาการทุ จ ริ ต อั น จะนํ า ไปสู! ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค!านิยมตานทุจริตใหเกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดความรูความเขาใจ เจตคติ ดานการ
ป#องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเปEนวิทยากร
หัวข&อวิชา
วิชาที่ 1
แนวคิดหลักการโคช
เพื่อการรูคิดตาน
ทุจริต

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. ความเปEนมาของการโคชเพือ่ การรูคิด
2. ความหมายของการโคชเพื่อการรูคิด
3. เป#าหมายของการโคชเพื่อการรูคิด
4. หลักการโคชเพื่อการรูคิด
5 ทักษะเสริมการโคชใหมีประสิทธิภาพ

วิชาที่ 2
กลไกและ
กระบวนการโคช

๓

1. กลไกของการโคช
2. กระบวนการโคช
3. หลักการพัฒนาโคชและผูเรียนอย!างยั่งยืน

วิชาที่ 3
เรียนรูผูเรียน

๓

1. เรียนรูผูเรียนดวยจริต 6
2. เรียนรูผูเรียนตาม Generation

กระบวนการ
1. การบรรยายใหความรูหลักสูตร
โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต
2. การยกตัวอย!างและวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การทํากิจกรรมกลุ!ม
4. การอภิปรายกลุ!ม
5. การฝPกทดลองปฏิบัติการ
ภาคสนาม
1. การบรรยายใหความรูหลักสูตร
โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต
2. การยกตัวอย!างและวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การทํากิจกรรมกลุ!ม
4. การอภิปรายกลุ!ม
5. การฝPกทดลองปฏิบัติการ
ภาคสนาม
วิชาที่ 3 เรียนรูผูเรียน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑๔

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
หัวข&อวิชา
วิชาที่ 4
เทคนิคสําคัญในการ
โคช

วิชาที่ 5
การประเมินผลการ
เรียนรูที่เสริมพลัง
ตานทุจริต

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. การสื่อสารเชิงบวก
2. คําถามที่ทรงพลัง
3. การสะทอนคิด
4. การเรียนรูยุคใหม!ดวยการนํานวัตกรรม
มาใชในการโคช
5. การถอดบทเรียน
๓ 1. การประเมินเพื่อการเรียนรู
2. การประเมินขณะเรียนรู
3. การประเมินผลการเรียนรู

กระบวนการ
วิชาที่ 4 เทคนิคสําคัญในการโคช

วิชาที่ 5 การประเมินผลการ
เรียนรูที่เสริมพลังตานทุจริต

(5) ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู&และแหลCงเรียนรู&
เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและปราชญชาวบาน
ผูนําชุมชน ชุดฝPกทักษะการเรียนรู บทเรียนสําเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมสการตูน นิทาน ฯลฯ
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) รอยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก!อนและหลังการเรียนรูก!อนและหลังบทเรียน (Pre &
Post Test)
(7.2) รอยละของจํานวนชั่วโมงที่เขารับการอบรม
(7.3) การผ!านการฝPกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๑๕

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
๒.๒ แนวทางการนําหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาไปใช&
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีวัตถุประสงคในการปลูกฝBงและสราง
วัฒนธรรมต!อตานการทุจริตใหสามารถแยกแยะไดว!าสิ่งใดเปEนประโยชนส!วนตนสิ่งใดเปEนประโยชนส!วนรวม
สามารถยึดถือประโยชนส!วนรวมมากกว!าประโยชนส!วนตน มีจิตพอเพียงตานทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ไม!ทุจริตและไม!ทนต!อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสรางความรูความเขาใจและทักษะใหแก!ผูเรียนหรือผูผ!าน
การอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชนส!วนตนกับผลประโยชนส!วนรวม ความอายและความไม!
ทนต!อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต!อสังคม เพื่อร!วมกัน
ป#องกันหรือต!อตานการทุจริต มิใหมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยและร!วมสรางสังคมไทยที่ไม!ทนต!อการทุจริต
ต!อไป
โดยใหหน! วยงานที่ เกี่ ยวของนํ าหลักสู ตรดั งกล!า วไปพิจ ารณาปรั บใชกับ กลุ!มเป# า หมายตั้ งแต! ระดั บ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ เช!น สถาบันการศึกษาในสังกัดองคกรปกครองส!วนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานตํารวจแห!งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เปEนตน
ต!อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อใหครอบคลุม ทั้งระบบการศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรฝPกอบรม
สําหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน!วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจ
แห!งชาติ และหน!วยงานที่เกี่ยวของไดนําหลักสูตรนี้ไปปรับใชในโครงการฝPกอบรมหลักสูตรขาราชการ บุคลากร
ภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม! โดยกําหนดกลุ!มเป#าหมายของหลักสูตรใหมีความชัดเจน และให
หมายความรวมถึงบุ คลากรทางการศึกษา เช!น ครู อาจารย หรือ ผูที่ ทําหนาที่เปE นผูถ! ายทอดความรูทั้ งใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาดวย เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการอบรม
หลั ก สู ต รดั ง กล! า วสามารถนํ า ไปใชในการถ! า ยทอดความรู หรื อ ช! ว ยในการจั ด การเรี ย นใหเปE น ไปอย! า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียดแนวทางการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ดังนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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!งเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
- โรงเรียน จํานวน ๑,๗๐๑ แห!ง

แนวทางการนําไปใช&
๑. เป€ดรายวิชาเพิ่มเติม
๒. บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ!มสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ!มสาระอื่นๆ
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๕. จัดเปEนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
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๑๖

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 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

แนวทางการนําไปใช&

หลักสูตรอุดมศึกษา
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๕๖ แห!ง
๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓. โรงเรียนนายรอยตํารวจ สํานักงานตํารวจแห!งชาติ
๔. สถาบันพระบรมราชชนก
๕. ศูนยฝPกพาณิชยนาวี
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปŠ
๗. สถาบันการพลศึกษา
๘. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- รัฐ จํานวน ๔๒๘ แห!ง
- เอกชน จํานวน ๔๘๖ แห!ง
รวมจํานวน ๙๑๔ แห!ง

แนวทางการนําไปใช&
๑. จัดทําเปEน ๑ รายวิชา จํานวน ๓
หน!วยกิต
๒. จัดทําเปEนหน!วยการเรียนรู โดย
อาจารยผูสอนสามารถนําเนื้อหา
ในหน!วยการเรียนรูต!าง ๆ ไปปรับ
ใช/
ประยุกตใชในรายวิชาของตนเอง
๓. จัดทําเปEนวิชาเลือก

หลักสูตรกลุCมทหารและตํารวจ
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
1. กระทรวงกลาโหม
1.1 กระทรวงกลาโหม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.2 สถาบันวิชาการป#องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย

แนวทางการนําไปใช&
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู (๓ ระยะ)
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ใหมีการเรียน
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๑๗

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก
1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2. สํานักงานตํารวจแห!งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา

แนวทางการนําไปใช&
การสอนไม!นอยกว!า ๓ - ๔ ชั่วโมง
- ระยะกลาง ๔ - ๖ เดือน ใหมีการ
เรียนการสอนไม!นอยกว!า ๖ - ๘ ชัว่ โมง
- ระยะยาว ๖ - ๑๒ เดือน ใหมีการ
เรียนการสอนไม!นอยกว!า ๙ - ๑๒
ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการ
อบรมนอยกว!า ๒ เดือน ใหใชรูปแบบ
การบรรยายพิเศษหรือใชสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
- หลักสูตรการฝPกอบรมที่เลื่อนตําแหน!ง
สูงขึ้น ใหมีการเรียนการสอนไม!นอยกว!า
๓ ชั่วโมง
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใหมี
การเรียนการสอนไม!นอยกว!า ๑๖ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กล!าวมา ใหใชรูปแบบการบรรยายพิเศษ
หรือใชสื่อประกอบการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรมประชาสัมพันธ
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงการคลัง
๔. กระทรวงการต!างประเทศ
๕. กระทรวงการท!องเที่ยวและกีฬา
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๘. กระทรวงคมนาคม
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑1. กระทรวงพาณิชย
๑2. กระทรวงมหาดไทย

แนวทางการนําไปใช&
ประกอบดวย ๓ แนวทาง
๑. ใชฝPกอบรมใหกับบุคลากรของ
สํานักงาน ป.ป.ช.
๒. ใชฝPกอบรมใหกับบุคลากรภาครัฐ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๓. บูรณาการกับหลักสูตรฝPกอบรม
ในระดับต!างๆ ของสํานักงาน ก.พ.
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๑๘

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
๑3. กระทรวงยุติธรรม
๑4. กระทรวงแรงงาน
๑5. กระทรวงวัฒนธรรม
๑6. กะทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑7. กระทรวงศึกษา
๑8. กระทรวงสาธารณสุข
19. กระทรวงอุตสาหกรรม
๒0. สํานักงาน ก.พ.
๒1. สํานักงาน ก.พ.ร.

แนวทางการนําไปใช&

หลักสูตรโค&ช
กลุCมเป_าหมายการนําไปใช&
แนวทางการนําไปใช&
โคชภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด ประกอบดวย ๓ แนวทาง
และ ๑ เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) (๑) ใชฝPกอบรมใหกับเจาหนาที่ของ
สํานักงาน ป.ป.ช.
(๒) ใชฝPกอบรมใหกับโคช STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต
(๓) ใชฝPกอบรมใหกับบุคลากรภาครัฐ
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๑๙

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3. แนวทางการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ปX ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. โดยสํ า นั ก ตานทุ จ ริ ต ศึ กษา กํ า หนดดํ า เนิ น
โครงการผลักดันหลักสูตรตานทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนา
และขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา โดยไดดําเนินการไดดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ดังนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา
การสรางระบบ E-Learning ดวยเครื่องมือ Google : G-Suite for Education การ Create
Innovative & Interactive Online Content และการเผยแพร!เนื้อหา เพิ่มยอดวิวและ Engagement
ดวยการทําการตลาดออนไลน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาและการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมันความซื่อสัตยสุจริต
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ทั้งนี้ ภาพรวมหน!วยงานทางการศึกษา และหน!วยงานที่เกี่ยวของโดยส!วนใหญ!ไดร!วมดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนําหลักสูตร
ตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปใช เพื่ อ ใหทราบถึ ง ผลของเป# า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตรในการปรั บ ฐานความคิ ด และ
เกิดวัฒนธรรมสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริต ต!อไป
จัดตั้งศูนยให&คําปรึกษาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ลงสู!สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยกําหนดใหทุกสถานศึกษานําหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อน
ตั้งแต!ปXการศึกษา 1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) เปEนตนไป รวมถึงหน!วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ขั บ เคลื่ อ นหลั กสู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ กษา ทั้ ง 5 หลั ก สู ต ร จํ า เปE น ตองมี การติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รฯ
เพื่อผลักดันและใหคําปรึกษาแก!สถานศึกษา และหน!วยงานที่เกี่ยวของในการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช
ใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีห นาที่ในการกํา กับ ดูแล ประสานและ
ติดตามกระบวนการดําเนินงานร!วมกับหน!วยงานที่ไดนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ไดมีการกํากับ ติดตาม
และใหคํ าปรึกษา เพื่อพั ฒนา ปรั บปรุง และเสนอแนะแนวทางในการนํา หลักสูตรตานทุจ ริตศึกษาไปใชให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม!บทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็นการต!อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในการสรางสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริตและส!งเสริมใหประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตต!อไป
สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. จั ด ตั้ ง ศู น ยใหคํ า ปรึ ก ษาหลั ก สู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption
Education) ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อกํากับติดตามและใหคําปรึกษาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา รวมทั้ง การจัด
ประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การ เพื่ อแลกเปลี่ย นเรี ยนรู และจัด เก็ บ ขอมู ลที่ จํา เปEน ต! าง ๆ ต!อการขั บเคลื่ อนหลั กสู ต ร
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ซึ่งไดรับขอมูลจากการลงพื้นที่ในแต!ละภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานคร ที่คัดเลือกจากหน!วยงานที่ยังไม!ไดนํา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช หรือหน!วยงานที่นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช และไดสรุปผลเพื่อเปEน
แนวทางและเปEน ประโยชนต! อผูมี ส! วนเกี่ ย วของในการร! ว มสรางวัฒ นธรรมและพฤติ กรรมซื่ อสัต ยสุ จ ริตใน
สังคมไทยต!อไป
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา และการประเมินพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตยสุจริต (An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity) เพื่อให
เกิดความชัดเจนและเปEนรูปธรรม มีความถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา เปEนไป
อย!างมีประสิทธิภาพ และเปEนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงค สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดําเนินการโดยที่
ปรึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต โดยช!วงแรกมุ!งเนน
ประเมินการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ๒ หลักสูตร ไดแก! หลักสูตร
การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน (รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม การป#องกัน การทุจ ริต ) และหลั กสู ต รอุ ดมศึ กษา (วัย ใสใจสะอาด
“Youngster with good heart”) เพื่อวัตถุประสงคหลัก ดังนี้

เด็ก เยาวชน
นิเวศวิทยาครอบครัว
(Family Ecology)
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ครู กลุม. เพือ่ น

สภาพแวดลอมทางสังคม

แผนภาพกรอบการวิจยั ประเมินผลพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย
(An Evaluation Research on Thai Youth ‘s Acting for Honesty and Integrity)
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
นํารายงานผลขอมูลการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตยสุจริต ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)
๒ หลักสูตร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการสรางสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริตอย!างยั่งยืน
นํารายงานผลขอมูลการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความ
ซื่ อสั ต ยสุ จ ริ ต และรายงานผลการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ใ นการใชหลั กสู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ไปใชในการให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม!บทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต!อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕8๐) รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายผล
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาต!อไป
สําหรับการจั ดทํ าสรุ ปผลแนวทางการพั ฒนาและขยายผลหลั กสูต รตานทุ จริต ศึกษา เปEน การ
ดํา เนิ น การตามแนวทางการขั บ เคลื่ อนหลั กสู ต รตานทุ จ ริต ศึ กษาในการกํา กั บ ติ ด ตามภาพรวม เพื่อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งสืบเนื่องจากการดําเนินการในส!วนอื่น ๆ อาทิ การผลิตและเผยแพร!หลักสูตร
การจัดทําคู!มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว!างหน!วยงานที่
เกี่ยวของ การสรางบทเรียนออนไลน (E-Learning) การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา เปEนตน โดยดําเนินการ
ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร สําหรับขอมูลในส!วนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดขอทราบขอมูลการ
ดําเนินการจากหน!วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาใหประสบผลสําเร็จในอนาคตต!อไป
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

๒๓

บทที่ ๒
สรุปความคิดเห็นตCอการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักตานทุจริตศึกษาดําเนินการระดมความคิดเห็นโดยวิธีการรวบรวม
ขอมู ล ดวยการประสานงานส! ว นราชการ/หน! ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ จํ า นวน ๒๕๘ หน! ว ยงาน ใน 2 ส! ว น
ประกอบดวย ๑) ความคิดเห็นต!อความสอดคลองของแผนต!อตานการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา ๒) ความคิดเห็นต!อประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สรุปได ดังนี้

1. ความคิดเห็นตCอความสอดคล&องของแผนตCอต&านการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต&านทุจริตศึกษา
ลําดับ
1

2

3

ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับ
ปาน
มาก
กลาง

ท!านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
41 75
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื่อ
ความสัมฤทธิผลสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป#าหมายการ
สรางภาครัฐเกิดความโปร!งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ ทุกภาคส!วนร!วมต!อตาน
การทุจริต
รอยละ 33.88 61.98
ท!านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
39 74
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื่อ
ความสัมฤทธิผลสอดคลองกับแผนแม!บท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการต!อตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป#าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
อยู!ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไม!
ต่ํากว!า 50 คะแนน ในปX 2565)
รอยละ 32.23 61.16
ท!านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
40
71
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
เพื่อเป#าหมายใหประชาชนมีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต (ปX 2565 รอยละ
50 ของประชาชนมีวฒ
ั นธรรมค!านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต!อตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
รอยละ 33.06 58.68

5

น&อย

0

เฉลี่ย
น&อย จํานวน (เต็ม 5)
ที่สุด
121 4.30
0

4.13 0.00 0.00
8
0
0

121

4.26

121

4.25

6.61 0.00 0.00
10

0

0

8.26 0.00 0.00
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

ลําดับ
4

ประเด็น

มาก
ที่สุด
40

ระดับ
ปาน
มาก
กลาง
68
13

น&อย

๒๔

เฉลี่ย
น&อย จํานวน (เต็ม 5)
ที่สุด
0
121 4.22

ท!านมีความเชื่อมั่นว!า ชุดวิชาประกอบ
0
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา มี
- การคิดแยกแยะระหว!างผลประโยชน
ส!วนตนและผลประโยชนส!วนรวม
- ความอายและความไม!ทนต!อการทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
- พลเมืองและความรับผิดชอบต!อสังคม
สามารถแกปBญหาการทุจริต
รอยละ 33.06 56.20 10.74 0.00 0.00

ความคิดเห็นความสอดคล&องของแผนด&านตCอต&านการทุจริต/สถานการณการทุจริต
กับการขับเคลื่อนหลักสูตรต&านทุจริตศึกษาโดยรวม

คะแนน
4.26
เฉลี่ย
ร&อยละ 85.12

จากการวิเคราะหผลการสอบถามความคิดเห็นต!อความสอดคลองของแผนต!อตานการทุจริตกับ
การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ทําใหทราบว!าหน!วยงานที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสําคัญของ
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาในระดับสูงมากในทุกประเด็น ทั้งในมิติความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
รวมทั้งการเชื่อมั่นในหลักสูตรที่จะนําไปสู!การแกไขปBญหาการทุจริตที่สอดคลองกับแผนระดับต!าง ๆ ซึ่งผล
คะแนนจากการสอบถามไดระดับสูงถึง 4.26 จากเต็ม 5 คะแนน หรือรอยละ 84.71 สะทอนถึงระดับความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื่อความสัมฤทธิผลสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ!งสู!
เป#าหมายการสรางภาครัฐเกิดความโปร!งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส!วนร!วมต!อตานการ
ทุจริต สอดคลองกับแผนแม!บทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการต!อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป#าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยอยู!ในอันดับ
1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไม!ต่ํากว!า 50 คะแนน ในปX 2565) และเป#าหมายใหประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต (ปX 2565 รอยละ 50 ของประชาชนมีวัฒนธรรมค!านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต!อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

๒. ความคิดเห็นตCอประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
๒.1 ประเด็นการติดตามและการประเมินผลการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
(๑) การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา โดยหน!วยงานภายใน
ตามกลไกการบริหารจัดการองคกรเปEนสิ่งสําคัญยิ่ง ซึ่งถือเปEนการตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักสูตรฯ
ไปใชอย!างจริงจังและประเมินผลอย!างสม่ําเสมอเพื่อร!วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรฯ อย!างมีส!วนร!วมของทุกภาค
ส!วนอย!างแทจริง
(๒) การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเพื่อนําไปสู!การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การแยกแยะระหว!างประโยชนส!วนตนกับส!วนรวม และความไม!ทนต!อการทุจริตไดผลอย!างแทจริง จําเปEนตอง
มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลอย! า งจริ ง จั ง และสม่ํ า เสมอ จึ ง ควรมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลอย! า งมี
ประสิทธิภาพที่จะเปEนผลในการผลักดันขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ไดอย!างเปEนรูปธรรม
(๓) การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษาในรู ป แบบการฝP ก อบรมฯ ไดมี ก าร
ประเมินผลกลุ!มเป#าหมายผูเขารับ การฝP กอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตร ในระยะก!อนดําเนินการ ระหว!า ง
ดํ า เนิ น การ และหลั งดํ า เนิ น การ ซึ่ งเปE น การประเมิ น รายกิ จ กรรมกรรม แต! ก็ยั งถื อว! า เปE น ดํ า เนิ น การนํ า
หลั กสูต รไปใชที่ ยังไม! ประสบผลสํ าเร็ จในดานการครอบคลุ มกลุ! มเป#า หมายในหน! ว ยงาน ที่ ยั งไม! ไดรับ การ
ฝPกอบรมที่เกี่ยวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(๔) หน!วยงานที่มีนโยบายการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด ได
มีการกํากับติดตามผ!านรูปแบบตามบริบทของการนําหลักสูตรไปใช เช!น การประยุกตเนื้อหาหลักสูตรฯ เขากับ
จัดกิจกรรม/โครงการ ก็ไดใชแนวทางการกํากับจากการรายผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ
(๕) หน!วยงานระดับกรมบางหน!วยงาน มีการติดตามประเมินผลจากการนําหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาไปใชอย!างจริงจัง โดยการตรวจสอบพฤติกรรมบุคลากรในการแยกแยะประโยชนส!วนตนกับ
ประโยชนส!วนรวม รวมทั้งกํากับการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจ!ายเงิน การยืมของ แลวดําเนินการรายงานเปEน
ประจําทุกเดือน พรอมรายงานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของทุกสามเดือน
(๖) ไดมีการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความสอดคลองเขากับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร!งใสในการดําเนินงานของหน!วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งนับว!าเปEนสิ่งที่ดียิ่งของการบูรณาการเครื่องมือต!าง ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๗) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน!วยงานหลัก
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษาตามระบบ
ของกลไกการกํากับติดตามอย!างชัดเจนในการบริหารจัดการของกระทรวง โดยใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลฯ
(๘) สถานศึกษาที่นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ไดมีการติดตามและประเมินผลตาม
ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน ทั้งไดมีการประยุกตแนวทางใหเกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร
เพื่อประสิทธิภาพการประเมินผล อาทิ การประเมินทางพฤติกรรม เปEนตน
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๒๕

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
2.๒ ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการใช&หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
(1) ผูเขาร! วมกิจ กรรมการนํา หลักสูต รไปใชผ!านรู ปแบบการฝPกอบรมใหกับบุ คลากร
ภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสรางความรูความเขาใจและมีการปรับทัศนคติที่ถูกตอง
เกี่ ย วกั บ การแยกแยะประโยชนส! ว นตนกั บ ประโยชนส! ว นรวม ความไม! ท นและความอายต! อ การทุ จ ริ ต
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และนําหลักการตามโมเดล STRONG จิต
พอเพียงตานทุจริตไปใชในการผลักดันการสรางสังคมปลอดทุจริตในบริบทการปฏิบัติงานของตนเอง
(2) หน!วยงานเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
โดยเล็ ง เห็ น ว! า หลั ก สู ต รฯ เปE น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ อย! า งหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นแผนงานบู ร ณาการป# อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม!บทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต!อตาน
การทุจริตประประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
(3) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับในหน!วยงานเกิดการตระหนักถึงความสําคัญอย!าง
มากจากผลจากการถ!ายทอดเนื้อหาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา และมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายผลการนํา
หลักสูตรฯ ไปอย!างมากยิ่งขึ้น
(4) หน! ว ยงานมี การประยุ กตเนื้ อหาหลักสู ต รตานทุ จ ริต ศึ กษา เขากับ เครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากรของตน โดยนําเนื้อหาเผยแพร!ในช!องทางต!าง ๆ ใหกับบุคลากรภายในใชประโยชนดานการเสริม
ความรูความเขาใจไดอย!างเต็มที่
(5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน!วยงานหลัก
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาโดยมีนโยบายส!งเสริมใหสถาบันการ
อุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปEนไปตามมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมดานคุณธรรม
จริยธรรม และสอดคลองกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา)
(6) จากการที่สถาบันการศึกษาไดจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตามเนื้อหาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา อีกทั้งมีการ
พัฒนาพฤติกรรมสอดคลองกับขอบเขตชุดวิชาของหลักสูตรที่ไดนําไปใช
(7) ผูเขารับการฝPกอบรมจากกลุ!มเป#าหมายของกระทรวงกลาโหม ไดรับการปลูกฝBง
จิตสํานึกและค!านิยมที่ดี สรางความตระหนักในการเปEนขาราชการที่ดี ปฏิบัติงานภายใตแนวคิดป#องกันการ
ทุจริต เขาใจกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ วิธีการ หลักเกณฑ โดยไม!ละเมิดใหเกิดการทุจริต
(8) ผูเรียนสามารถนําหลั กสูตรตานทุจริ ตศึกษาจากการเรียนรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการและในชี วิ ต ประจํ า วั น ทํ า ใหเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ดอย! า งแทจริ ง อาทิ เกิ ด ความไววางใจต! อ
ผูใตบังคับบัญชา เปEนตน
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๒๖

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
๒.3 ประเด็นปgญหาอุปสรรคและแนวทางแก&ไข
(๑) สถานการณการแพร!ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) นับว!ามี
ผลกระทบต!อการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรในปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส!วนการจัดกิจกรรมฝPกอบรม
ซึ่งมีปBญหามากในช!วงเริ่มตนของการแพร!ระบาด และต!อมาไดมีการปรับรูปแบบการดําเนินการจึงไดคลี่คลาย
ปBญหาลงบาง โดยการฝPกอบรมทางไกล แต!ก็ยังมีปBญหาในการดําเนินการ อาทิ การขาดแรงจูงใจในการศึกษา
ทักษะในการใชเครื่องมืออํานวยการจัดฝPกอบรม เปEนตน
(๒) หลักสูตรตานทุจริตศึกษา นับว!าเปEนเนื้อหาการเรียนรูเฉพาะดานที่ยังอาจขาดการ
ส!งเสริมใหเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อน การใหความสําคัญที่จะดําเนินการขับเคลื่อนอย!างจริงจังจึงยังเปEน
ปBญหาในภาพรวมของการดําเนินการ เห็นควรใหมีการส!งเสริมหรือกระตุนในระดับนโยบายใหเขมขนมาก
ยิ่งขึ้น
(๓) ความรู ความเขาใจในเนื้ อ หาหลั ก สู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษาเปE น เรื่ อ งใหม! สํ า หรั บ
หน!วยงานภาครัฐค!อนขางมีรายละเอียดและมีความเฉพาะในทางเนื้อหา จําเปEนตองไดรับการศึกษาโดยละเอียด
และตองมีการถ!ายทอดความรูอย!างถูกตอง เพื่อไม!ใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา เกิดความสับสนใน
การตีความในกรณีศึกษาต!าง ๆ โดยเฉพาะในส!วนการแยกแยะประโยชนส!วนตนกับประโยชนส!วนรวม และ
โมเดล STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต
(๔) ยังขาดแคลนผูทําหนาที่วิทยากรหรือผูถ!ายทอดเนื้อหาหลักสูตรตานทุจริตศึกษาได
อย!างชัดเจน จึงเปEนปBญหาอุปสรรคส!วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช.
หรือหน!วยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาบุคลากรผูถ!ายทอดหลักสูตรไดพิจารณาดําเนินการใหเกิดองคความรูใน
ระดับการสรางวิทยากรอย!างเพียงพอก!อนไปสู!การผลักดันหลักสูตรในวงกวาง
(๕) การนํ าเสนอเนื้ อหาหลั กสู ตรตานทุจ ริต ศึ กษาในรู ป แบบการเรีย นการสอน/การ
ฝPกอบรม ยังถื อว!า ยังมี ความจํา เปEน ที่จะตองกระตุ นใหเกิด ความสนใจ ไม!น!า เบื่อในการเรียนรู ผูทํา หนาที่
วิทยากร หรือสื่อการถ!ายทอดเนื้อหา จึงตองสรางแรงจูงใจใหเกิดความน!าสนใจอย!างมาก
(๖) รูปแบบของการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ยังขาดความชัดเจนและไม!ได
รับ การนํ าไปใชอย! า งจริ งจั งเท! า ที่ ควร จึ งควรพิ จ ารณากํ าหนดแนวทางที่ ชัด เจนยิ่ งขึ้ น และผลั กดั น ระดั บ
นโยบายใหเกิดการขับเคลื่อนอย!างจริงจังยิ่งขึ้น
(๗) ขอจํากัดดานงบประมาณอาจทําใหการกําหนดขอบเขตดานกลุ!มเป#าหมายจํานวน
บุคลากร/ผูเรียน หรือขอบเขตพื้นที่เป#าหมายในการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา รวมทั้ง
การขั บ เคลื่ อ นหลั กสู ต รฯ ไดกระทบต! อค! า ใชจ! า ยในการบริ ห ารงานปกติ ข องหน! ว ยงาน ส! ง ผลกระทบต! อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการผลักดันและขยายผลหลักสูตรฯ ของหน!วยงานได
(๘) ผูดํ า เนิ น การถ!า ยทอดเนื้ อหา/ผูสอน ยั งขาดความรู ความเขาใจในหลักสู ตรตาน
ทุจริตศึกษา หรือมีความรูความเขาใจในระดับที่ไม!ชัดเจน ไม!สามารถพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปBญหาการเรียน
การสอนไดอย!างถ!องแท จําเปEนอย!างยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาใหเกิดความเขมขนและต!อเนื่องต!อไป
(๙) ปBญหาในการวัดผลสําเร็จการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ซึ่งขาดเครื่องมือ
การวัดผลอย!างเปEนรูปธรรมและน!าเชื่อถือ โดยเฉพาะการวัดเชิงพฤติกรรม
(๑0) หน!วยงานที่เกี่ยวของส!วนใหญ!มีการนําหลักสูตรไปประยุกตใชในบริบทของตน ตาม
แนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดอย!างจริงจัง แต!ก็มีปBญหาในบางส!วนในการขับเคลื่อนอย!างเปEนรูปธรรม
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๒๗

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
๒.๔ ความคิดเห็นหรือข&อเสนอแนะเพิ่มเติม
(๑) ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน!วยงานหลักในการผลักดันการขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ดานเนื้อหาชุดวิชาใหทันสมัย กระชับ เขาถึง ทําใหผูรับสารในทุก
ภาคส! ว นทั้ งทางตรงและทางออมเขาใจไดง! า ย เพื่ อ การนํ าไปใชไดอย! า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น อาทิ การ
สรางสรรคสื่อหรือแหล!งการเรียนรูใหน!าสนใจ ง!ายต!อการถ!ายทอด/ขยายผลในกลุ!มเป#าหมาย การจัดทําใน
รู ป แบบสื่ อการเรี ย นการสอนอิ เ ล็ กทรอนิ กส (E-Learning) การสรางกรณี ศึกษาในเชิ งรู ป ธรรมอางอิ งจาก
เหตุการณจริง รวมทั้งมีการพัฒนาบุคคลผูเปEนเครือข!ายหลักในการนําหลักสูตรไปดําเนินการผลักดันหรือขยาย
ผลระดับต!าง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(๒) สํานักงาน ป.ป.ช. ถือว!าเปEนหน!วยงานที่ไดรับความน!าเชื่อถือในการหลักดันและ
ขับเคลื่อนหลัดสูตรตานทุจริตศึกษา จําเปEนตองมีการเตรียมสนับสนุนวิทยากรในการถ!ายทอดองคความรูดาน
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาอย!างเพียงพอ และควรไดรับการสนับสนุนความอย!างเต็มที่โดยไม!เปEนภาระดาน
ค!าใชจ!ายในการดําเนินการของหน!วยงานเครือข!ายเมื่อมีการรองขอรับการสนับสนุน
(๓) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาใหเห็นตัวอย!างปBญหาการทุจริตใหมากขึ้น และเปEนปBญหาการ
ทุจริตที่ทันสมัย น!าสนใจ และเปEนอุทาหรณใหเกิดความเกรงกลัวต!อผลรายจากการกระทําการทุจริต และการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเปEนเรื่องใหม!ที่ไดรับความสนใจ จึงควรใชจุดเด!นดานความแปลกใหม!ในการ
กระตุนความใหเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
(๔) ความพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและขยายผลการขับเคลื่อน
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ในรูปแบบการสรางตนแบบตัวอย!างของหน!วยงานที่มีการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ
แลวประสบผลสําเร็จอย!างแทจริง พรอมทั้งการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลที่ไดรับการยอมรับและวัดผลไดอย!าง
เปEนรูปธรรม
(๕) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลต!าง ๆ เพื่อความสะดวกแก!หน!วยงานที่เกี่ยวของในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาใหเกิดความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรไดอย!างมีประสิทธิภาพ อาทิ
รายชื่ อวิ ทยากรดานหลั กสู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ผู เชี่ ย วชาญชุ มชนหรื อหน! ว ยงานตนแบบดานการต! อตาน
การทุจริต รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ดวย
(๖) ควรมีการพัฒนาบุคลากรเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาอย!าง
ต!อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งในส!วนการบริหารจัดการการผลักดันและขยายผล และในส!วนความรูความเขาใจเนื้อหา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา โดยใหครอบคลุมกลุ!มเป#าหมายหน!วยงานที่เกี่ยวของอย!างครบถวน หากสํานักงาน
ป.ป.ช. ไม!สามารถดําเนินการไดอย!างทั่วถึงอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการไปยังหน!วยงานที่
เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสําหรับการการพัฒนาผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เปEนตน
(๗) การปลู กฝB งจิ ตสํ านึกตองอาศั ยระยะเวลาในการบ!มเพาะที่จ ะทํ าใหผูเรีย นแสดง
ออกมาเปEนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได จึงควรดําเนินการผลักดันการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษาอย!าง
ต!อเนื่อง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการไดอย!างแทจริง
(๘) หลั ก สู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ควรดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นใหเปE น ส! ว นหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ/รณรงคดานการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งตองดําเนินการอย!างต!อเนื่องไปยังสังคม
ทั่วไป เพื่อใหเกิดการมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วนอย!างแทจริง (สอดคลองกับหลักสูตรโคช)
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๒๘

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(๙) ควรมุ! งการพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยใหเปE น คนมี คุ ณ ธรรมควบคู! กั บ การมี ทัก ษะ
สมรรถนะในวิชาชีพในแต!ละระดับการศึกษา ซึ่งจําเปEนตองบ!มเพาะผูเรียนในทุกช!วงวัย มุ!งสรางพฤติกรรมให
สังคมไม!ทนต!อการทุจริต ยกย!องหรือปกป#องบุคคลที่กลาแสดงออกต!อการไม!ทนต!อการทุจริต และควรส!งเสริม
ใหเกิดการแสดงบทบาทของคุณลักษณะของความกลาหาญทางจริยธรรมในรูปแบบต!าง ๆ อย!างเปEนรูปธรรม

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๒๙

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

๓๐

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

บทที่ ๓
แนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1. การพัฒนาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education Technology :
AC EdTech) ปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption
Education Technology : AC EdTech) ดวยการดําเนินการกิจกรรมสรางและพัฒนาหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา กําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางในการ
นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อใหการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาเปEนการ
ส!งเสริม สนับสนุน ผลักดันสถาบันการศึกษา หน!วยงานภาครัฐเอกชน และหน!วยงานที่เกี่ยวของ เปEนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สรางเปEนพื้นที่ใหกลุ!มเป#าหมายและประชาชนทั่วไปสามารถคนควาองคความรู
สื่อการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และร!วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหการดําเนินการบรรลุเป#าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนแม!บทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็นการต!อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561–2580)
โดยกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรฯ ดังนี้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สํานักงาน ป.ป.ช. ในดานการสรางและพัฒนาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
เพื่อใหไดหลักสูตรหรือชุดวิชาการเรียนรู ดานการป#องกันการทุจริต เนื้อหาใหม!ที่มี
ความสอดคลองกับเหตุการณปBจจุบัน เพื่อที่จะสรางสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริต
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรตานทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561 ใหสมบูรณและมีสิทธิทธิภาพใน
การนําไปใชมากยิ่งขึ้น
เพื่อเผยแพร! ผลักดันความร!วมมือ และใหคําปรึกษาหลักสูตรตานทุจริตศึกษาใหกับ
หน!วยงาน ดานการศึกษาหรือหน!วยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาปรับใชในการเรียนการสอนในสถานศึกษา
และในหน!วยงาน
เพื่อใหรับทราบถึงผลการดําเนินการ ปBญหาที่พบระหว!างการดําเนินการ แนวทางใน
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาใหประสบความสําเร็จ
เพื่อรายงานผลการกํากับ ติดตามและใชเปEนฐานขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาสู!การสรางสังคมที่ไม!ทนต!อการทุจริต และยกระดับค!าดัชนีการรับรูของประเทศตามเป#าหมาย
เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาหลักสูตรฯ การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ และการ
ดําเนินการตานทุจริตศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเขามาเรียนรู รวมถึงการเผยแพร!องค
ความรูและสื่อการเรียนรูที่เปEนมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงาน ป.ป.ช. มุ!งขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคดวยการสราง
ความรับรูอย!างเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ โดยบูรณาการจากภาคส!วนต!าง ๆ เพื่อมุ!งสู!เป#าหมายเดียวกัน
ต!อไป โดยในปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti –
Corruption Education Technology : AC EdTech) ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
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สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
1.1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต& า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ฉบั บ พ.ศ. 2561 และการจั ด ทํ า ลั ก สู ต ร
ต&านทุจริตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2564
ดําเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาอย!างต!อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร
ชุดเดิมใหเกิดความทันสมัยยิ่งขึ้นตามความคิดเห็นต!อประเด็นการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
(บทที่ 2) ซึ่งจะนําสรุปไปสู!การปฏิบัติใหเกิดผลในทางรูปธรรมต!อไป นอกจากนี้ไดกําหนดมีแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรใหม! 2 ดาน คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช
เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม! “Digital Disruption”
1.2 ศูนยให&คําปรึกษาหลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ดําเนินการเผยแพร! ผลักดันความร!วมมือ และใหคําปรึกษาหลักสูตรตานทุจริตศึกษาแก!
หน!วยงานอย!างต!อเนื่อง โดยสรางเครือข!ายการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาอย!างใกลชิด เพื่อใหเกิด
การนําหลักสูตรไปใชอย!างจริงจัง รวมทั้งตองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเปEนระยะเพื่อ
รับทราบผลการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา นําขอมูลผลการดําเนินการ ปBญหาที่พบระหว!างการ
ดําเนินการของการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ไปเปEนแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการใหดียิ่งขึ้นต!อไป
1.3 จัดให&มีระบบแพลตฟอรมต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)
ดําเนินการพัฒ นาระบบแพลตฟอรมตานทุจ ริตศึกษา (Anti-Corruption Education
Platform) ตามวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา และการดําเนินการตานทุจริตศึกษาเปEนไปอย!างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเขามาเรียนรู
รวมถึงการเผยแพร!องคความรูและสื่อการเรียนรูที่เปEนมาตรฐานเดียวกัน
1.4 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application)
หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา
ดําเนินการพั ฒนาแอปพลิ เคชัน "ศูน ยใหคํา ปรึกษาหลักสูตรตานทุจ ริตศึ กษา" เพื่ อให
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สํานักตานทุจริตศึกษา สํานักงาน ป.ป.ช.
จึงไดดํ า เนิ น การพัฒ นาแอปพลิ เคชั น "ศูน ยใหคํ าปรึ กษาหลักสู ตรตานทุ จริ ต ศึกษา" ใหมี รูป แบบที่ ทัน สมั ย
ตอบสนองความตองการของผูใชงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เท!าทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
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2. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักสูตรต&านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เรื่อง หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
(1) รั บ ทราบรายงานผลการขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รตานทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption
Education) ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และใหสํานักงาน ป.ป.ช.
ประสานงานในรายละเอียดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย
(กรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่น) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห!งชาติ กรุงเทพมหานคร และ
หน!วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําหลักสูตรที่ไดปรับปรุงใหม!ไปปรับใชใหบรรลุวัตถุประสงคต!อไป
(2) ใหกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการนํา
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใช ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ต!อไป
(3) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน!วยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการในส!วนที่
เกี่ยวของต!อไปดวย (รายละเอียดความคิดเห็นปรากฏตามภาคผนวก)
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. มุ!งหวังดําเนินการพัฒนาและขยายผลเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลอง
ตามแผนแม! บทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่ อยกระดับใหสังคมไทยและประชาชน
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง อันจะส!งผลต!อดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ที่ดีขึ้นในอนาคตต!อไป
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แบบสอบถามขอมูล
เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
โครงการผลักดันหลักสูตรตานทุจริตศึกษา การกํากับติดตาม
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แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริต
โครงการผลักดันหลักสูตรตานทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรฯ
เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกํากับติดตามและเก็บขอมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ใ นการใช หลั กสู ต รฯ เพื่ อพั ฒ นาและขยายผลหลั ก สู ต รต านทุ จ ริ ต ศึ กษา ซึ่ ง จะเป4 น
ประโยชน6อย7างยิ่งสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตานทุจริตศึกษาที่จะดําเนินการในป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ7ง
ออกเป4น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต7อความสอดคลองของแผนต7อตานการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
* แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริต ทั้งนี้ สามารถ
ประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส6ไดที่ E-mail : bandith_phu@hotmail.com

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
(1) ส7วนราชการ/หน7วยงาน

.

(2) หลักสูตรที่ท7าน/หน7วยงาน มีส7วนร7วมเกี่ยวของในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (ตอบไดมากกว7า 1 ขอ)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การปXองกันการทุจริต)
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
หลักสูตรกลุ7มทหารและตํารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ7มทหารและตํารวจ)
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลงสู7
สังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต)
หลักสูตรโคช (โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต)
(3) บทบาทของท7าน/หน7วยงาน ในการนําหลักสูตรไปขับเคลื่อนอย7างเป4นรูปธรรม (ตอบไดมากกว7า 1 ขอ)
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ปรับใชในโครงการหรือหลักสูตรฝcกอบรมของขาราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.
.

.
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-2ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต5อความสอดคลองของแผนต5อตานการทุจริตกับการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
ใหทําเครื่องหมาย ตามความคิดเห็นของท7าน
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

ประเด็นขอคิดเห็น

มากที่สุด มาก

หมายเหตุ/เหตุผล

เฉย ๆ / นอย นอยที่สุด
หรือขอมูลประกอบ (ถามี)
ปานกลาง

(1) ท7านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื่อ
ความสัมฤทธิผลสอดคลองกับยุทธศาสตร7ชาติ :
ยุทธศาสตร7ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป<าหมายการสรางภาครัฐเกิดความโปร5งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส5วนร5วมต5อตานการทุจริต
(2) ท7านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา เพื่อความสัมฤทธิผลสอดคลองกับแผน
แม5บทภายใตยุทธศาสตร7ชาติ ประเด็นการ
ต5อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป<าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทยอยู5ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ
ไดคะแนนไม5ต่ํากว5า 50 คะแนน ในปA 2565)
(3) ท7านมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
เพื่อเป<าหมายใหประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย7สุจริต (ปA 2565 รอยละ
50 ของประชาชนมีวัฒนธรรมค5านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต5อตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ท7านมีความเชื่อมั่นว7า ชุดวิชาประกอบหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา มี
- การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6
ส7วนตนและผลประโยชน6ส7วนรวม
- ความอายและความไม7ทนต7อการทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
- พลเมืองและความรับผิดชอบต7อสังคม
สามารถแกปlญหาการทุจริต
ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 2

-3ตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
การขั บเคลื่ อนหลั กสู ตรต านทุจ ริ ต ศึ กษา ในส7 ว นที่ ท7า น/หน7 ว ยงาน มี ส7 วนร7 ว มดํา เนิ น การ มี การติ ด ตามและ
ประเมิ นผลหรือไม7 อย7 างไร ขอความกรุณาแจงขอมูล ตามประเด็น 1) การติด ตามและการประเมิน ผลการใชหลักสูต ร
ตานทุจริตศึกษา 2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 3) ปlญหาและอุปสรรค 4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(สามารถใหขอมูลเฉพาะหลักสูตรที่ท0าน/หน0วยงาน นําไปใช)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป<องกันการทุจริต)
หัวขอวิชา (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตนและ
ผลประโยชน6ส7วนรวม
ความอายและความไม7ทนต7อการทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
พลเมืองและความรับผิดชอบต7อสังคม

แนวทางการนําไปใช (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
เปmดรายวิชาเพิ่มเติม
บูรณาการการเรียนการสอน กับกลุ7มสาระการ
เรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ7มสาระอื่น ๆ
จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จัดเป4นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

1) การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3) ปlญหาและอุปสรรค

4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 3

-4-

หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
หัวขอวิชา (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
ปรับฐานความคิดตานทุจริตส7วนตนและส7วนรวม
สรางสังคมที่ไม7ทนต7อการทุจริต
ยกระดับดัชนี สรางพลเมืองดีในสังคม
ปราบทุจริตดวยจิตพอเพียง

แนวทางการนําไปใช (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
จัดทําเป4น ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หน7วยกิต
จัดทําเป4นหน7วยการเรียนรู โดย อาจารย6ผูสอน
สามารถนําเนื้อหา ในหน7วยการเรียนรูต7าง ๆ ไปปรับใช/
ประยุกต6ใชในรายวิชาของตนเอง
จัดทําเป4นวิชาเลือก

1) การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3) ปlญหาและอุปสรรค

4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 4

-5-

หลักสูตรกลุม5 ทหารและตํารวจ (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ5มทหารและตํารวจ)
หัวขอวิชา (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตน
กับผลประโยชน6ส7วนรวม
จิตพอเพียงต7อตานการทุจริต
ความละอายและความไม7ทนต7อการทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต7อสังคม

แนวทางการนําไปใช (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
ทหาร
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู
ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม7นอย
กว7า ๓ - ๔ ชัว่ โมง
ระยะกลาง ๔ - ๖ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม7
นอยกว7า ๖ - ๘ ชั่วโมง
ระยะยาว ๖ - ๑๒ เดือน ใหมีการเรียนการสอนไม7
นอยกว7า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง
(สําหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมนอยกว0า ๒
เดือน ใหใชรูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใชสื่อประกอบการเรียน
การสอน)
ตํารวจ
หลักสูตรการฝcกอบรมที่เลื่อนตําแหน7งสูงขึ้น ใหมีการ
เรียนการสอนไม7นอยกว7า ๓ ชัว่ โมง
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใหมีการเรียนการสอนไม7
นอยกว7า ๑๖ ชั่วโมง
(สําหรับหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล0าวมา ใหใช
รูปแบบการบรรยายพิเศษหรือใชสื่อประกอบการเรียนการสอน)

1) การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3) ปlญหาและอุปสรรค

4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 5

-6-

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(สรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลงสู5สังคมที่ไม5ทนต5อการทุจริต)
หัวขอวิชา (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
การคิดแยกแยะระหว7างผลประโยชน6ส7วนตนแบ
ผลประโยชน6ส7วนรวม
ความไม7ทนและความอายต7อการทุจริต
การประยุกต6หลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG
: จิตพอเพียงตานทุจริต
การฝcกปฏิบัติการเป4นวิทยากร

แนวทางการนําไปใช (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
ใชฝcกอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช.
เปmดรายวิชาเพิ่มเติม
ใชฝcกอบรมใหกับบุคลากรภาครัฐและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
บูรณาการกับหลักสูตรฝcกอบรมในระดับต7างๆ ของ
สํานักงาน ก.พ.

1) การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3) ปlญหาและอุปสรรค

4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 6

-7-

หลักสูตรโคช (โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต)
หัวขอวิชา (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต
กลไกและกระบวนการโคช
เทคนิคสําคัญในการโคช
การประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลังตานทุจริต

แนวทางการนําไปใช (ตอบไดมากว0า 1 ขอ)
ใชฝcกอบรมใหกับเจาหนาที่ของ สํานักงาน ป.ป.ช.
ใชฝcกอบรมใหกับโคช STRONG : จิตพอเพียงตาน
ทุจริต
ใชฝcกอบรมใหกับบุคลากรภาครัฐ

1) การติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

2) ผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

3) ปlญหาและอุปสรรค

4) ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 7

-8ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา
เพื่ อนํ าไปสู7 การพั ฒ นาและขยายผลหลั กสู ต รต านทุ จ ริ ต ศึ กษา ให บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค6ส อดคล องการขั บ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร6ชาติว7าดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร6ที่ 1 สรางสังคมที่
ไม7 ท นต7 อ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง กํ า หนดกลยุ ท ธ6 ที่ มุ7 ง เน นการปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ช7 ว งวั ย ตั้ ง แต7 ป ฐมวั ย ให สามารถแยกระหว7 า ง
ผลประโยชน6ส7วนตัวกับผลประโยชน6ส7วนรวม การส7งเสริมระบบและกระบวนการกล7อมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกต6
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป4นเครื่องมือตานทุจริต รวมถึงเสริมพลังการมีส7วนร7วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส7วนเพื่อต7อตานการทุจริต
(สามารถใหขอเสนอแนะไดทุกหลักสูตรหรือเฉพาะหลักสูตรที่ท0าน/หน0วยงาน นําไปใช)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป<องกันการทุจริต)
ดานเนื้อหาชุดวิชา
ดานหน7วยการเรียนรู
ดานการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช
ดานสื่อและแหล7งเรียนรู
ดานการประเมินการเรียนรู/การประเมินผล
ขอเสนอแนะ :

หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
ดานเนื้อหาชุดวิชา
ดานหน7วยการเรียนรู
ดานการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช
ดานสื่อและแหล7งเรียนรู
ดานการประเมินการเรียนรู/การประเมินผล
ขอเสนอแนะ :

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 8

-9หลักสูตรกลุ5มทหารและตํารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ5มทหารและตํารวจ)
ดานเนื้อหาชุดวิชา
ดานหน7วยการเรียนรู
ดานการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช
ดานสื่อและแหล7งเรียนรู
ดานการประเมินการเรียนรู/การประเมินผล
ขอเสนอแนะ :

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สรางวิทยากรผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสู5สังคมที่ไม5ทนต5อการทุจริต)
ดานเนื้อหาชุดวิชา
ดานหน7วยการเรียนรู
ดานการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช
ดานสื่อและแหล7งเรียนรู
ดานการประเมินการเรียนรู/การประเมินผล
ขอเสนอแนะ :

หลักสูตรโคช (โคชเพื่อการรูคิดตานทุจริต)
ดานเนื้อหาชุดวิชา
ดานหน7วยการเรียนรู
ดานการขับเคลื่อน/แนวทางการนําไปใช
ดานสื่อและแหล7งเรียนรู
ดานการประเมินการเรียนรู/การประเมินผล
ขอเสนอแนะ :

ภาคผนวก - แบบสอบถามขอมูลเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 9

- 10 ขอเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช7น ขอเสนอการพัฒนาหลักสูตรใหม7 ๆ เพื่อแกไขปlญหาการทุจริตใน
สถานการณ6ปlจจุบัน เป4นตน)
ขอเสนอ :

ผูประสานงาน
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน7ง
อีเมล :
มือถือ/ไอดีไลน6

โทรศัพท6
โทรสาร

____________________________
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เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบดวยชุดวิชา ๔ ชุดวิชา คือ
ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว3างผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม
ชุดวิชาที่ 2 ความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริต
ชุดวิชาที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
ชุดวิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต3อสังคม
ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนและผลประโยชน8ส4วนรวม
ชุดวิชาดังกล3าวเนนการแกไขปGญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะ
ใหไดว3า "เรื่องใดเปKนประโยชน7ส3วนตน เรื่องใดเปKนประโยชน7ส3วนรวม" โดยนําวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog
thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต7ใชในการแกไขปGญหาการทุจริตอย3างยั่งยืน
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป=องกันการทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตเปKนหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเปKนปGญหาที่มีความซับซอน
ยากต3อการจัดการและเกี่ยวของกับทุกภาคส3วน เปKนที่ยอมรับกันว3าการทุจริตนั้นมีความเปKนสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม3ว3าจะเปKนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครั ฐและภาคเอกชน หรื อแมกระทั่ งในองค7 กรที่ ไม3 แสวงหาผลกํ าไรหรื อองค7 กรเพื่ อการกุ ศล ในปG จจุ บั น
การกล3าวหาและการฟ[องรองคดีการทุจริตยังมีบทบาทสําคัญในดานการเมืองมากกว3าช3วงที่ผ3านมา รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม3โปร3งใสเท3าที่ควร องค7กรระดับโลก หลายองค7กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลดานความโปร3งใส อาจกล3าวไดว3าการทุจริตเปKนหนึ่งในปGญหาใหญ3ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศใหเปKน
รัฐสมัยใหม3ซึ่งต3างเปKนที่ทราบกันดีว3าการทุจริตควรเปKนประเด็นแรก ๆ ที่ควรใหความสําคัญในวาระของการ
พัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นไดชัดว3าการทุจริตส3งผลกระทบอย3างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย3างยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา เปKนการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ใหกาวไปสู3รัฐสมัยใหม3
และควรเปKนปGญหาที่ควรจะตองรีบแกไขโดยเร็วที่สุด การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นไดในประเทศที่มีสถานการณ7ดังต3อไปนี้
1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเปKน
โอกาสที่จะทํ าใหเกิ ดมูลค3 าเพิ่มหรือกําไรส3ว นเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย3างยิ่ งหากมาตรการหรื อ
ขอกําหนดดังกล3าวมีความซับซอน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติเปKนความลับหรือไม3โปร3งใส
2) เจาหนาที่ผูมีอํานาจมีสิทธิ์ขาดในการใชดุลยพินิจ ซึ่งใหอิสระในการเลือกปฏิบัติเปKนอย3างมากว3าจะ
เลือกใชอํานาจใด กับใครก็ได
3) ไม3มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค7กรที่มีหนาที่ควบคุมดูแลและจัดการต3อการกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่
ที่มีอํานาจโดยเฉพาะอย3างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดอย3างมาก โดยไม3ใช3เพียง
เพราะว3าลักษณะประชากรนั้นแตกต3างจากภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแลว หากแต3เปKนเพราะกลุ3มประเทศที่กําลัง
พัฒนานั้นมีปGจจัยภายในต3าง ๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนต3อการเกิดการทุจริต อาทิ (1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมี
รายไดเปKนจํานวนมากอันเปKนผลเนื่องมาจากความจน ค3าแรงในอัตราที่ต่ํา หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในดาน
ต3าง ๆ เช3น ความเจ็บปcวยอุบัติเหตุ หรือการว3างงาน 2) มีสถานการณ7หรือโอกาสที่อาจก3อใหเกิดการทุจริตได
เปKนจํานวนมาก และมีกฎระเบียบต3างๆ ที่อาจนําไปสู3การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ที่ไม3เขมแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม3ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคง

ภาคผนวก - เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ๑

จําเปKนตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู3เปKนจํานวนมาก 6) ความไม3มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจํานง
ทางการเมืองที่ไม3เขมแข็ง ปGจจัยต3าง ๆ ดังกล3าว จะนําไปสู3การทุจริต ไม3ว3าจะเปKนทุจริตระดับบนหรือระดับล3าง
ก็ตามซึ่งผลที่ตามมาอย3างเห็นไดชัดเจนมีดวยกันหลายประการ เช3น การทุจริตทําใหภาพลักษณ7ของประเทศ
ดานความโปร3งใสนั้นเลวรายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย3างยิ่งจากนักลงทุนต3างชาติลดนอยลง ส3งผล
กระทบทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจลดนอยลงไปดวยเช3นกัน หรือการทุจริตทําใหเกิดช3องว3างของความไม3เท3า
เทียมที่กวางขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ3มคนรวย
กระจุกตัวอยู3เพียงกลุ3มเล็ก ๆ กลุ3มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังทําใหการสรางและปรับปรุงสาธารณูปโภคต3างๆ
ของประเทศนั้น ลดลงทั้งในดานปริมาณและคุ ณภาพ รวมทั้ งยั งอาจนํา พาประเทศไปสู3วิ กฤติทางการเงิน ที่
รายแรงไดอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงวิ ธีคิ ด (ParadigmShift) จึ งเปKนเรื่องสํา คัญ อย3า งมากต3 อการดํ าเนินงานดาน
การต3อตานการทุจริต ตามคําปราศรัยของประธานที่ไดกล3าวต3อที่ประชุมองค7การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร7ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อปg พ.ศ. 2558 ว3า “การทุจริตเปHนหนึ่งในความทาทายที่มีความสําคัญมากในศตวรรตที่ 21
ผู นํ า โลกควรจะเพิ่ ม ความพยายามขึ้ น เปH น สองเท4 า ที่ จ ะสรางเครื่ อ งมื อ ที่ มีค วามเขมแข็ ง เพื่ อ รื้ อระบบ
การทุจริตที่ซ4อนอยู4ออกใหหมดและนําทรัพย8สินกลับคืนใหกับประเทศ ตนทางที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ ไม3เพียง
แต3ผูนําโลกเท3านั้นที่ตองจริงจังมากขึ้นกับการต3อตานการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจําเปKน
ที่จะตองเอาจริงเอาจังกับการต3อตานการทุจริตเช3นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว3าเปKนเรื่องไกลตัว แต3แทที่จริง
แลวการทุจริตนั้นเปKนเรื่องใกลตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเปKนเรื่องสําคัญ หรือ
ความสามารถในการการแยกแยะระหว3างประโยชน7ส3วนตนออกจากประโยชน7ส3วนรวม เปKนสิ่งจําเปKนที่จะตอง
เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ตองมีความตระหนักไดว3าการกระทําใดเปKนการล3วงล้ําสาธารณประโยชน7 การกระทํา
ใดเปKนการกระทําที่อาจเกิดการทับซอนระหว3างผลประโยชน7ส3วนตน และประโยชน7ส3วนรวม ตองคํานึงถึง
ประโยชน7ของประเทศชาติเปKนอันดับแรกก3อนที่จะคํานึงถึงผลประโยชน7ส3วนตนหรือพวกพอง
การทุจริตในสังคมไทยระหว3างช3วงกว3าทศวรรษที่ผ3านมาส3งผลเสียต3อประเทศอย3างมหาศาลและเปKน
อุปสรรคสําคัญต3อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปKนการทุจริตทางตรงไม3ซับซอน อาทิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปGจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปKนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น ตัวอย3างเช3น การทุจริต
โดยการทํ า ลายระบบการตรวจสอบการใชอํ า นาจรั ฐ การกระทํ า ที่ เ ปK น การขั ด กั น แห3 ง ผลประโยชน7 ห รื อ
ผลประโยชน7ทับซอน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปGญหาการทุจริตโดยหน3วยงานที่เกี่ยวของไดร3วมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเป[าหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการป[องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต3ช3วงปg
พ.ศ. 2551 จนถึ ง ปG จ จุ บั น การดํ า เนิ น งานไดสรางความตื่ น ตั ว และเขามามี ส3 ว นร3 ว มในการป[ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต3ละหน3วยงาน จึงมีความจําเปKนอย3างยิ่งที่จะตองปรับฐานความคิดและ
สรางความตระหนักรูใหทุกภาคส3วนของสังคม
สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการป[องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับ
สถานการณ7ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย7สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค7กรหลักดานการดําเนินงาน
ป[องกั นและปราบปรามการทุ จริต รวมทั้ งบูรณาการการทํางานดานการต3อตานการทุจริตเขากั บทุ กภาคส3 วน
ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป[องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป[องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห3งชาติ
3. ยุทธศาสตร7ชาติระยะ 20 ปg (พ.ศ. 2560 - 2579)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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5. โมเดลประเทศไทยสู3ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร7ชาติว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชน
ชาวไทยว3า “...บุคคลมีหนาที่ ไม4ร4วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือไดว3า
เปKนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการป[องกันและปราบปรามการทุจริตเปKนหนาที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน นอกจากนี้ ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐว3า “รัฐตองส3งเสริม สนับสนุน และใหความรูแก3
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป[องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล3าวอย3างเขมงวด รวมทั้ง
กลไกในการส3งเสริมใหประชาชนรวมตัวกั น เพื่อมี ส3วนร3วมในการรณรงค7ใหความรูต3 อตานการทุจ ริต หรื อ
ชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ3นดินรัฐตองเสริมสราง
ใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สําคัญ คือ ไม3เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ซึ่งการบริ หารงานบุคคลของหน3วยงานของรัฐ ตองเปKน ไปตามระบบคุณธรรมตามที่ กฎหมาย
บัญญัติโดยอย3างนอยตองมีมาตรการป[องกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาที่ หรือกระบวนการแต3งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมี
มาตรฐานทางจริย ธรรม เพื่อใหหน3 วยงานใชเปKนหลั กในการกําหนดประมวลจริยธรรมสํ าหรับเจาหนาที่ใน
หน3วยงาน ซึ่งตองไม3ต่ํากว3ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล3าว การที่รัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญต3อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช3วงระยะเวลาที่ผ3านมาไดเกิด
ปGญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแต3งตั้งที่ไม3เปKนธรรมบังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม3ยึดมั่นในหลักผลประโยชน7แห3งรัฐ รวมถึงการมุ3งเนนการแสวงหาผลประโยชน7
ใหกับตนเองรวมถึงพวกพอง รัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะ
แสดงใหเห็นอย3างชัดเจนว3าตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ3นดินและเจาหนาที่
ของรัฐ ตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว
วาระการปฏิรูปที่ 1 การป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห4งชาติ
สภาปฏิรูปแห3งชาติในฐานะองค7กรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานดานการ
บริหารราชการแผ3นดิน ไดมีขอเสนอเพื่อปฏิรูปดานการป[องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อแกไขปGญหาดังกล3าวใหเปKนระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปKนรูปธรรมปฏิบัติไดสอดคลองกับมาตรฐานสากล
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอใหมียุทธศาสตร7การแกไขปGญหา 3 ยุทธศาสตร7ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตร7การปลูกฝGง “คนไทย ไม3โกง”เพื่อปฏิรูปคนใหมีจิตสํานึก สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคล
รับผิดชอบชั่วดีอะไรควรทําอะไรไม3ควรทํา มองว3าการทุจริตเปKนเรื่องน3ารังเกียจเปKนการเอาเปรียบสังคมและ
สังคมไม3ยอมรับ
(2) ยุทธศาสตร7การป[องกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเปKนระบบป[องกันการทุจริต
เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแก3ทุกภาคส3วนในสังคม
(3) ยุ ทธศาสตร7 การปราบปราม เพื่ อปฏิ รู ป ระบบและกระบวนการจั ด การต3 อกรณี การทุ จ ริ ตใหมี
ประสิทธิภาพ ใหสามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดซึ่งจะทําใหเกิดความเกรงกลัวไม3กลาที่จะกระทํา
การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร8ชาติระยะ 20 ปZ (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดกําหนดให
กฎหมายว3าดวยยุทธศาสตร7ชาติมีผลบังคับภายในปg พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้และกําหนดใหหน3วยงาน
ของรัฐทุกหน3วยงานนํายุทธศาสตร7ชาติยุทธศาสตร7ดานต3าง ๆ แผนพัฒนาดานต3าง ๆ มาเปKนแผนแม3บทหลักในการ
กําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร7ชาติดังกล3าวเปKนยุทธศาสตร7ที่ยึดวัตถุประสงค7หลัก
แห3งชาติเปKนแม3บทหลัก ทิศทางดานการป[องกันและปราบปรามการทุจริต การสรางความโปร3งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ3นดิน ของหน3วยงานภาครัฐทุกหน3วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร7ชาติ
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สภาขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป แห3 ง ชาติ ว างกรอบยุ ทธศาสตร7 ช าติ ในระยะ 20 ปg โ ดยมี กรอบวิ สั ย ทั ศ น7
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปKนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน7ประจําชาติว3า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร7 คือ ยุทธศาสตร7ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร7ที่ 2 การสรางความสามารถในการแข3งขัน ยุทธศาสตร7ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร7ที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเท3า เทียมกัน ทางสังคม ยุทธศาสตร7ที่ 5
การสรางการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ปK น มิ ต รต3 อ สิ่ งแวดลอม และยุ ท ธศาสตร7 ที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในยุ ท ธศาสตร7 ที่ 6 ไดกํ า หนดกรอบแนวทางที่ สํ า คั ญ 6 แนวทาง
ประกอบดวย (1) การปรับปรุ งการบริห ารจัด การรายไดและรายจ3ายของภาครัฐ (2)การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนของหน3วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหน3วยงาน
ภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต3อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปKนธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหว3างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน3วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร7ที่ 6
การบริหารจัดการภาครัฐ การป[องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร7นี้
ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการป[องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร7รัปชัน มุ3งเนนการส3งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝGงค3านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน7ใหคนมีความตระหนัก มีความรูเท3าทันและมีภูมิตานทาน
ต3อโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอร7รัปชันและมีพฤติกรรมไม3ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส3วน ในสังคมไดเขามามีส3วนร3วมในการป[องกันและปราบรามการทุจริต และมุ3งเนนใหเกิดการ
ส3 งเสริ มธรรมาภิ บาลในภาคเอกชน เพื่ อเปK นการตั ดวงจรการทุ จริ ตระหว3 างนั กการเมื อง ขาราชการ และนั กธุ รกิ จ
ออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส3วนราชการตองมีความโปร3งใสและตรวจสอบได
โมเดลประเทศไทยสู4ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) เปKนโมเดลที่นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปKนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปKน 2 ยุทธศาสตร7สําคัญ คือ
(1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ในยุทธศาสตร7การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค3าของมนุษย7 (Human Wisdom)
ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปKน “มนุษย7ที่สมบูรณ7” ผ3านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน7การเรียนรูเพื่อเสริมสราง
แรงบันดาลใจบ3มเพาะความคิดสรางสรรค7ปลูกฝGงจิตสาธารณะ ยึดประโยชน7ส3วนรวมเปKนที่ตั้งมีความซื่อสัตย7
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณค3าร3วม และค3านิยมที่ดีคือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปguยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท7(Harmony)
ยุทธศาสตร8ชาติว4าดวยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่กําหนดวิสัยทัศน7 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) กําหนด
ยุทธศาสตร7หลักออกเปKน 6 ยุทธศาสตร7 ยุทธศาสตร7ที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตร7ที่ 1 สรางสังคมที่ไม3ทนต3อการทุจริต
เปKนยุทธศาสตร7ที่มุ3งเนนการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมใหเกิดภาวะ “ไม3ทนต3อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต3
กระบวนการกล3อมเกลาทางสังคม สรางวัฒนธรรมต3อตานการทุจริต ปลูกฝGงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย7สุจริต
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส3วนรวม ปลูกฝGงความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ใหสามารถ
คิดแยกแยะระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม และประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปKนเครื่องมือตานทุจริต
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สาระสํ า คั ญ ทั้ ง 6 ดานดั ง กล3 า วจะเปK น เครื่ อ งมื อ ชี้ นํ า ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านและการบู ร ณาการ
ดานต3อตานการทุจริตของประเทศโดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เปKนองค7กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส3วนต3าง ๆ
เขาดวยกันและเพื่อใหเปKนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนกับผลประโยชน8ส4วนรวม
(Conflict of interest)
คําว3า Conflict of Interest มีผูใหคําแปลเปKนภาษาไทยไวหลากหลาย เช3น “การขัดกันแห3ง
ผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7
ส3วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว3างผลประโยชน7สาธารณะและผลประโยชน7ส3วนตน” หรือ “ประโยชน7ทับซอน”
หรือ “ผลประโยชน7ทับซอน” หรือ “ผลประโยชน7ขัดกัน” หรือบางท3านแปลว3า “ผลประโยชน7ขัดแยง” หรือ
“ความขัดแยงทางผลประโยชน7”
การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม หรือที่เรียกว3า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะทํา นองเดี ยวกันกั บกฎศี ลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี หลักคุณธรรม จริ ยธรรม กล3า วคื อ
การกระทําใด ๆ ที่เปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม เปKนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม3ควร
จะกระทํา แต3บุคคลแต3ละคน แต3ละกลุ3ม แต3ละสังคม อาจเห็นว3าเรื่องใดเปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตน
กับ ประโยชน7 ส3 ว นรวมแตกต3 า งกั น ไป หรื อเมื่ อเห็ น ว3 า เปK น การขั ด กั น แลวยั งอาจมี ร ะดั บ ของความหนั กเบา
แตกต3างกัน อาจเห็นแตกต3างกันว3าเรื่องใดกระทําไดกระทําไม3ไดแตกต3างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝcาฝzน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว3าไม3เปKนไร เปKนเรื่องเล็กนอย หรืออาจเห็นเปKนเรื่องใหญ3 ตองถูกประณาม ตําหนิ ติฉิน
นินทา ว3ากล3าว ฯลฯ แตกต3างกันตามสภาพของสังคม
โดยพื้นฐานแลว เรื่องการขัดกันระหว3างประโยชนส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม เปKนกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม3พึงละเมิดหรือฝcาฝzน แต3เนื่องจากมีการฝcาฝzนกันมากขึ้น และบุคคลผูฝcาฝzนก็ไม3มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต3อการฝcาฝzนนั้น สังคมก็ไม3ลงโทษหรือลงโทษไม3เพียงพอที่จะมีผลเปKนการหามการกระทํา
ดังกล3าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล3าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันแห3งผลประโยชน7
มากขึ้น ๆ และเปKนเรื่องที่สังคมใหความสนใจมากขึ้นตามลําดับ
คู3มือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเพื่อมิใหดําเนินกิจการที่เปKนการขัดกันประโยชนส3วนตนและ
ประโยชน7ส3วนรวม ตามมาตรา 100 แห3งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกันและปราบปราม
การทุจริต ไดใหความหมายไว ดังนี้
“ประโยชน7ส3วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการต3าง ๆ เพื่อประโยชน7ส3วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพอง
หรื อของกลุ3มในสั งคมที่มีความสั มพั น ธ7กันในรูป แบบต3า ง ๆ เช3น การประกอบอาชี พ การทํา ธุ รกิ จ การคา
การลงทุน เพื่อหาประโยชน7ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปKนตน”
“ประโยชน7ส3วนรวมหรือประโยชน7สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่
เปKนเจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหน3งทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในหน3วยงานของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปKนการดําเนินการในอีกส3วนหนึ่งที่
แยกออกมาจากการดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ตามหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค7หรือมีเป[าหมายเพื่อประโยชน7ของส3วนรวม หรือการรักษาประโยชน7ส3วนรวมที่เปKน
ประโยชน7ของรัฐการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ7หรือมีการกระทําในลักษณะต3าง ๆ กันที่เหมือนหรือคลายกับการกระทําของ
บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต3การกระทําในสถานะที่เปKนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมี
ความแตกต3างกันที่วัตถุประสงค7 เป[าหมายหรือประโยชน7สุดทายที่แตกต3างกัน”
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“การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซอน (Conflict of
interests) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เปKนการดําเนินการ
ตามอํ า นาจหนาที่ ห รื อความรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การของรั ฐ หรื อองค7 กรของรั ฐ เพื่ อประโยชน7 ของรั ฐ หรื อเพื่ อ
ประโยชน7ของส3วนรวม แต3เจาหนาที่ของรัฐไดมีผลประโยชน7ส3วนตนเขาไปแอบแฝง หรือเปKนผูที่มีส3วนไดเสียใน
รูปแบบต3าง ๆ หรือนําประโยชน7ส3วนตนหรือความสัมพันธ7ส3วนตนเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของในการใชอํานาจ
หนาที่หรือดุยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการดังกล3าวนั้น เพื่อแสวงหา
ประโยชน7ในการทางเงินหรือประโยชน7อื่น ๆ สําหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสัมพันธ8ระหว4าง “การขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวม” “จริยธรรม”
และ “การทุจริต
“จริยธรรม” เปKนกรอบใหญ3ทางสังคมที่เปKนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว3างประโยชน7
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต การกระทําใดที่ผิดต3อกฎหมายว3าดวยการขัดกันระหว3างประโยชน7
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต ย3อมเปKนความผิดจริยธรรมดวย
แต3 ต รงกั น ขาม การกระทํ า ใดที่ ฝc า ฝz น จริ ย ธรรม อาจไม3 เ ปK น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น ระหว3 า ง
ประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมและการทุจริต เช3น มีพฤติกรรมส3วนตัวไม3เหมาะสม มีพฤติกรรมชูสาว เปKนตน
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รูปแบบของการขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนและประโยชน8ส4วนรวม
การขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมมีไดหลายรูปแบบไม3จํากัดอยู3เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย7สินเท3านั้น แต3รวมถึงผลประโยชน7อื่น ๆ ที่ไม3ไดอยู3ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย7สินดวย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกันระหว3าง
ประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม ออกเปKน 7 รูปแบบ คือ
๑) การรับผลประโยชน7ต3าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน7ต3าง ๆ ไม3ว3าจะเปKนทรัพย7สิน
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝƒกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้
และผลจากการรับผลประโยชน7ต3าง ๆ นั้น ไดส3งผลใหต3อการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่
๒) การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเปKนคู3สัญญา (Contracts) เปKนการที่เจาหนาที่ของรัฐ
โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขาไปมีส3วนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหน3วยงานที่ตนสังกัดโดยอาจจะเปKน
เจาของบริษัทที่ทําสัญญาเอง หรือเปKนของเครือญาติ สถานการณ7เช3นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง หรือเรียกไดว3าเปKน
ทั้งผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน
๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน3งหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment)
เปKนการที่เจาหนาที่ของรัฐลาออกจากหน3วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับหน3วยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ7จากที่เคยดํารงตําแหน3ง
ในหน3วยงานเดิมนั้น หาประโยชน7จากหน3วยงานใหกับบริษัทและตนเอง
๔) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลายลักษณะ
ไม3ว3าจะเปKนการที่เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ที่เปKนการแข3งขันกับหน3วยงานหรือองค7การสาธารณะ
ที่ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปKนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน3งในราชการสรางความน3าเชื่อถือว3า
โครงการของผูว3าจางจะไม3มีปGญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน3วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู3
๕) การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปKนสถานการณ7ที่เจาหนาที่ของรัฐใชประโยชน7จากการ
ที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหน3วยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชน7ใหกับตนเองหรือพวกพอง อาจจะไปหา
ประโยชน7โดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชน7เสียเอง
๖) การใชทรัพย7สินของราชการเพื่อประโยชน7ธุรกิจส3วนตัว (Using your employer’s property for
private advantage) เปKนการที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาทรัพย7สินของราชการซึ่งจะตองใชเพื่อประโยชน7ของทาง
ราชการเท3านั้นไปใชเพื่อประโยชน7ของตนเองหรือพวกพอง หรือการใชใหผูใตบังคับบัญชาไปทํางานส3วนตัว
๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน7ทางการเมือง (Pork - barreling) เปKนการที่
ผูดํารงตําแหน3งทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบานเกิดของตนเองหรือการใช
งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร3างพระราชบัญญัติว3าดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตน
กับประโยชน7ส3วนรวม พ.ศ. ....” ทําใหมีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล3าวมาแลวขางตนอีก 2 กรณี คือ
๘) การใชตําแหน3งหนาที่แสวงหาประโยชน7แก3เครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว3าระบบอุปถัมภ7พิเศษ เปKนการที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหน3วยงานของตน
เขาทําสัญญากับบริษัทของพี่นองของตน
๙) การใชอิทธิพลเขาไปมีผลต3อการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหน3วยงานของรัฐอื่น (influence)
เพื่อใหเกิดประโยชน7แก3ตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหน3งหนาที่ข3มขู3ผูใตบังคับ บัญชาให
หยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
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ตัวอย4างการขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวมในรูปแบบต4าง ๆ
1. การรับผลประโยชน8ต4าง ๆ
๑.๑ นายสุจริต ขาราชการชั้นผูใหญ3 ไดเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล3าว
นายรวย นายก อบต. แห3งหนึ่ง ไดมอบงาชางจํานวนหนึ่งคู3ใหแก3 นายสุจริต เพื่อเปKนของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช3วยใหบริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ3ของรัฐ
๑.๓ การที่บริษัทแห3งหนึ่งใหของขวัญเปKนทองคํามูลค3ามากกว3า 10 บาท แก3เจาหนาที่ในปgที่ผ3านมา
และปgนี้เจาหนาที่เร3งรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเปKนกรณีพิเศษ โดยลัดคิวใหก3อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว3าจะ
ไดรับของขวัญอีก
๑.๔ การที่ เ จาหนาที่ ข องรั ฐ ไปเปK น คณะกรรมการของบริ ษั ท เอกชน หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และไดรั บ
ความบันเทิงในรูปแบบต3าง ๆ จากบริษัทเหล3านั้น ซึ่งมีผลต3อการใหคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะที่เปKนธรรมหรือ
เปKนไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน7 ต3อบริษัทผูใหนั้น ๆ
๑.๕ เจาหนาที่ของรัฐไดรับชุดไมกอล7ฟจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เมื่อตองทํางานที่เกี่ยวของกับ
บริษัทเอกชนแห3งนั้น ก็ช3วยเหลือใหบริษัทนั้นไดรับสัมปทาน เนื่องจากรูสึกว3าควรตอบแทนที่เคยไดรับของขวัญมา
2. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปHนคู4สัญญา
2.1 การที่ เจาหนาที่ ในกระบวนการจั ดซื้ อจัด จางทํา สั ญญาใหหน3ว ยงานตนสังกั ดซื้ อคอมพิ ว เตอร7
สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุนส3วนอยู3
๒.2 ผูบริหารหน3วยงานทําสัญญาเช3ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเปKนของเจาหนาที่หรือบริษัท
ที่ผูบริหารมีหุนส3วนอยู3
2.3 ผูบริหารของหน3วยงาน ทําสัญญาจางบริษัทที่ภรรยาของตนเองเปKนเจาของมาเปKนที่ปรึกษาของ
หน3วยงาน
2.4 ผูบริหารของหน3วยงาน ทําสัญญาใหหน3วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสรางสํานักงานแห3งใหม3
๒.๕ ภรรยาอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ประมู ล ซื้ อ ที่ ดิ น ย3 า นถนนรั ช ดาภิ เ ษกใกลกั บ ศู น ย7 วั ฒ นธรรม
แห3 ง ประเทศไทย จากกองทุ นเพื่ อการฟz• นฟู และพั ฒนาระบบสถาบั นการเงิ นในการกํ ากั บดู แลของธนาคาร
แห3งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน3งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจาพนักงานมีหนาที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ไดลงนามยินยอมในฐานะคู3สมรสใหภรรยาประมูลซื้อที่ดินและทํา
สัญญาซื้อขายที่ดิน ส3งผลใหเปKนคู3สัญญาหรือมีส3วนไดส3วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล3าว อันเปKนการ
ขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนกับประโยชน7ส3วนรวม เปKนการฝcาฝzนต3อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน4งหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลแห3งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทํางานเปKนที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใชอิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหน3งในโรงพยาบาลดังกล3าว ใหโรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่
ตนเองเปKนที่ปรึกษาอยู3 พฤติการณ7เช3นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเปKนเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติอย3างใดในพฤติการณ7ที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อว3าตนมีตําแหน3งหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหน3ง
หรือหนาที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน7ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123
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๓.๒ การที่ผู บริหารหรือเจาหนาที่ ขององค7 กรดานเวชภั ณฑ7และสุ ขภาพออกจากราชการไปทํางานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ ผู บริ ห ารหรื อ เจาหนาที่ ของหน3 ว ยงานที่ เ กษี ย ณแลวใชอิ ทธิ พ ลที่ เ คยดํ า รงตํ า แหน3 ง ใน
หน3วยงานรัฐรับเปKนที่ปรึกษาใหบริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต3อประสานงาน โดยอางว3าจะไดติดต3อกับหน3วยงานรัฐ
ไดอย3างราบรื่น
๓.๔ การว3าจางเจาหนาที่ผูเกษียณมาทํางานในตําแหน3งเดิมที่หน3วยงานเดิมโดยไม3คุมค3ากับภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย
4. การทํางานพิเศษ
๔.๑ เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 6 สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส3วนภูมิภาค ไดจัดตั้งบริษัทรับจางทํา
บัญชีและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน7เกี่ยวของกับบริษัท โดยรับจางทําบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการใหผูเสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู3และจังหวัดใกลเคียง กลับมีพฤติการณ7ช3วยเหลือผูเสียภาษีให
เสียภาษีนอยกว3าความเปKนจริง และรับเงินค3าภาษีอากรจากผูเสียภาษีบางรายแลว มิไดนําไปยื่นแบบแสดง
รายการชําระภาษีให พฤติการณ7ของเจาหนาที่ดังกล3าว เปKนการไม3ปฏิบัติตามขอบังคับกรมสรรพากรว3าดวย
จรรยาขาราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ขอ 9 (7) (8) และอาศั ย ตํ า แหน3 ง หนาที่ ร าชการของตน
หาประโยชน7ใหแก3ตนเอง เปKนความผิดวินัยอย3างไม3รายแรงตามมาตรา 83 (3) แห3งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเปKนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก3ทาง
ราชการโดยรายแรง และปฏิบั ติ ห นาที่ ราชการโดยทุ จ ริต และยั งกระทํ า การอั นไดชื่ อว3 า เปK น ผู ประพฤติ ชั่ ว
อย3 า งรายแรงเปK น ความผิ ดวิ นั ย อย3 า งรายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห3 งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4.2 นิติกร ฝcายกฎหมายและเร3งรัดภาษีอากรคาง สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส3วนภูมิภาคหารายได
พิเศษโดยการเปKนตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ไดอาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหนาที่ เร3งรัดภาษีอากร
คางผู ประกอบการรายหนึ่ ง หาประโยชน7 ใหแก3 ต นเองดวยการขายประกั น ชี วิ ตใหแก3 หุ นส3 ว นผู จั ด การของ
ผูประกอบการดังกล3าว รวมทั้งพนักงานของผูประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกําลังดําเนินการเร3งรัด
ภาษีอากรคางพฤติการณ7ของเจาหนาที่ดังกล3าวเปKนการอาศัยตําแหน3งหนาที่ราชการของตนหาประโยชน7ใหแก3
ตนเอง เปK นความผิ ด วิ นัย อย3 า งไม3 รายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห3 งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
๔.3 การที่เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหน3งหนาที่ทางราชการรับจางเปKนที่ปรึกษาโครงการ เพื่อใหบริษัท
เอกชนที่ว3าจางนั้นมีความน3าเชื่อถือมากกว3าบริษัทคู3แข3ง
๔.4 การที่เจาหนาที่ของรัฐไม3ทํางานที่ไดรับมอบหมายจากหน3วยงานอย3างเต็มที่ แต3เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่น ๆ ที่อยู3นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหน3วยงาน
4.5 การที่ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปKนที่ปรึกษา หรือเปKนผูทําบัญชีใหกับบริษัทที่ตองถูก
ตรวจสอบ
5. การรูขอมูลภายใน
๕.๑ นายช3าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท7เคลื่อนที่ องค7การโทรศัพท7แห3งประเทศไทย ไดนําขอมูลเลขหมาย
โทรศัพท7เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายใหแก3ผูอื่น จํานวน 40 หมายเลข เพื่อนําไป
ปรับจูนเขากับโทรศัพท7เคลื่อนที่ที่นําไปใชรับจางใหบริการโทรศัพท7แก3บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย
ขอบังคับองค7การโทรศัพท7แห3งประเทศไทยว3าดวยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ขอ 44 และ 46
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๕.๒ การที่เจาหนาที่ของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมู3บาน จึงบอกใหญาติพี่นองไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล3าว เพื่อขายใหกับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจาหนาที่หน3วยงานผูรับผิดชอบโครงข3ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ7
ที่จะใชในการวางโครงข3ายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับบริษัทเอกชนที่ตนรูจัก เพื่อใหไดเปรียบในการ
ประมูล
5.4 เจาหนาที่พัสดุของหน3วยงานเป•ดเผยหรือขายขอมูลที่สําคัญของฝcายที่มายื่นประมูลไวก3อนหนา
ใหแก3ผูประมูลรายอื่นที่ใหผลประโยชน7ทําใหฝcายที่มายื่นประมูลไวก3อนหนาเสียเปรียบ
6. การใชทรัพย8สินของราชการเพื่อประโยชน8ส4วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย7ศาสตร7 ใชอํานาจหนาที่โดยทุจริต ดวยการสั่งใหเจาหนาที่นําเกาอี้พรอมผาปลอก
คลุมเกาอี้ เครื่องถ3ายวิดีโอ เครื่องเล3นวิดีโอ กลองถ3ายรูป และผาเต็นท7 นําไปใชในงานมงคลสมรสของบุตรสาว
รวมทั้ ง รถยนต7 รถตู ส3 ว นกลาง เพื่ อ ใชรั บ ส3 ง เจาหนาที่ เ ขาร3 ว มพิ ธี และขนยายอุ ป กรณ7 ทั้ ง ที่ บ านพั ก และ
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งลวนเปKนทรัพย7สินของทางราชการการกระทําของจําเลยนับเปKนการใชอํานาจ
โดยทุจริต เพื่อประโยชน7ส3วนตนอันเปKนการเสียหายแก3รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิดวินัยและ
อาญา ต3อมาเรื่องเขาสู3กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห7พยานหลักฐานโจทก7แลวเห็นว3าการกระทําของ
จําเลย เปKนการทุจริตต3อตําแหน3งหนาที่ฐานเปKนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย7ใด ๆ ใชอํานาจ
ในตํ าแหน3 งโดยทุจริ ตอั นเปKน การเสียหายแก3 รัฐ และเปK นเจาพนั กงานปฏิบั ติห นาที่โ ดยมิชอบ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาใหจําคุก 5 ปg และปรับ 20,000 บาท คําใหการรับสารภาพ
เปKนประโยชน7แก3การพิจารณาคดี ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุกจําเลยไว 2 ปg 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท
๖.๒ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีหนาที่ขับรถยนต7ของส3วนราชการ นําน้ํามันในรถยนต7ไปขาย และนํา
เงินมาไวใชจ3ายส3วนตัวทําใหส3วนราชการตองเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ํามันรถมากกว3าที่ควรจะเปKนพฤติกรรม
ดังกล3าวถือเปKนการทุจริต เปKนการเบียดบังผลประโยชน7ของส3วนรวมเพื่อประโยชน7ของตนเอง และมีความผิด
ฐานลักทรัพย7ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การที่เจาหนาที่รัฐ ผูมีอํานาจอนุมัติใหใชรถราชการหรือการเบิกจ3ายค3าน้ํามันเชื้อเพลิง นํารถยนต7
ของส3วนราชการไปใชในกิจธุระส3วนตัว
6.4 การที่เจาหนาที่รัฐนําวัสดุครุภัณฑ7ของหน3วยงานมาใชที่บาน หรือใชโทรศัพท7ของหน3วยงานติดต3อ
ธุระส3วนตน หรือนํารถส3วนตนมาลางที่หน3วยงาน
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน8ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค7การบริหารส3วนตําบลแห3งหนึ่งร3วมกับพวก แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ3อมแซมถนนคนเดินใหม3 ในตําบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม3ผ3านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ
งานทั้งที่ไม3ถูกตองตามแบบรูปรายการที่กําหนด รวมทั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จไดติดป[ายชื่อของตนและพวก
การกระทําดังกล3าวมีมูลเปKนการกระทําการฝcาฝzนต3อความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม3ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม3ชอบดวยอํานาจหนาที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย3างรายแรงและทางอาญา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหผูมี อํานาจแต3งตั้งถอดถอน
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนําโครงการตัดถนน สรางสะพานลงในจังหวัด
โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปKนชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง
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8. การใชตําแหน4งหนาที่แสวงหาประโยชน8แก4เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเวนไม3นําบันทึกการจับกุมที่เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุม ทําขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเขา
สํานวน แต3กลับเปลี่ยนบันทึกและแกไขขอหาในบันทึก การจับกุม เพื่อช3วยเหลือผูตองหาซึ่งเปKนญาติของตนให
รับโทษนอยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย3างรายแรง
9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลต4อการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐหรือหน4วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหน3งหนาที่ในฐานะผูบริหาร เขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ใหปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยระเบียบ และกฎหมายหรือฝcาฝzนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เปKนหัวหนาส3วนราชการแห3งหนึ่งในจังหวัด รูจักสนิทสนมกับ นายบี หัวหนาส3วนราชการ
อีกแห3งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใชความสัมพันธ7ส3วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เขารับราชการภายใต
สังกัดของนายบี
10. การขัดกันแห4งผลประโยชน8ส4วนตนกับประโยชน8ส4วนรวมประเภทอื่น ๆ
๑๐.๑ การเดิ น ทางไปราชการต3 า งจั ง หวั ด โดยไม3 คํ า นึ ง ถึ ง จํ า นวนคน จํ า นวนงาน และจํ า นวนวั น
อย3างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจํานวน 10 วัน แต3ใชเวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน
เปKนการเดินทางท3องเที่ยวในสถานที่ต3าง ๆ
๑๐.๒ เจาหนาที่ ผูปฏิบั ติไม3ใชเวลาในราชการปฏิ บัติ งานอย3า งเต็มที่ เนื่ องจากตองการปฏิบั ติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
๑๐.๓ เจาหนาที่ ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิไดอยู3 ปฏิบัติงานในช3วงเวลานั้ น
อย3างแทจริง แต3กลับใชเวลาดังกล3าวปฏิบัติกิจธุระส3วนตัว
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหว4างผลประโยชน8ส4วนตนกับผลประโยชน8ส4วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าดวยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๖
การขัดกันระหว4างประโยชน8ส4วนบุคคลกับประโยชน8ส4วนรวม
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจาพนั ก งานของรั ฐ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไวเปK น การเฉพาะแลว หามมิ ใ ห
กรรมการ ผูดํารงตําแหน3งในองค7กรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ดําเนินกิจการดังต3อไปนี้
(๑) เปKนคู3สัญญาหรือมีส3วนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหน3วยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ ในฐานะที่ เ ปK น เจาพนักงานของรั ฐซึ่ งมี อํา นาจไม3 ว3 าโดยตรงหรื อโดยออมในการกํ า กั บ ดู แล ควบคุ ม
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เปKนหุนส3วนหรือผูถือหุนในหางหุนส3วนหรือบริษัทที่เขาเปKนคู3สัญญากับหน3วยงานของรัฐที่เจาพนักงาน
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปKนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม3ว3าโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแต3จะเปKนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม3เกิน
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน3วยราชการ หน3วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส3วนทองถิ่น หรือเขาเปKนคู3สัญญากับรัฐ หน3วยราชการ หน3วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส3วนทองถิ่น
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อันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน หรือเปKนหุนส3วนหรือผูถือหุนในหางหุนส3วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เขาเปKนคู3สัญญาในลักษณะดังกล3าว ในฐานะที่เปKนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ ไม3ว3าโดยตรงหรือโดยออมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแต3จะเปKนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ไม3เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เขาไปมีส3วนไดเสีย ในฐานะเปKนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู3ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน3วยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น
สังกัดอยู3หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปKนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน7ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแยงต3อประโยชน7ส3วนรวม หรือประโยชน7ทางราชการ หรือกระทบต3อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานของรัฐผูนั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคู3สมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือว3า
การดํ า เนิ น กิจ การของคู3ส มรสเปKน การดํ าเนิน กิ จการของเจาพนักงานของรั ฐ เวนแต3 เ ปKน กรณี ที่คู3ส มรสนั้ น
ดําเนินการอยู3ก3อนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหน3ง
คู3สมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยู3กินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ7ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการไม3ใหมีลักษณะดังกล3าว ภายในสามสิบวัน
นับแต3วันที่เขาดํารงตําแหน3ง
มาตรา ๑๒๗ หามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหน3งในองค7กรอิสระ ผูดํารงตําแหน3งระดับสูงและผูดํารง
ตําแหน3งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปgนับแต3
วันที่พนจากตําแหน3ง
มาตรา ๑๒๘ หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดอันอาจคํานวณเปKนเงิน
ไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพย7สินหรือประโยชน7อันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห3งกฎหมาย เวนแต3การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ7
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใหใชบั งคั บ กั บ การรั บ ทรั พย7สิ น หรื อประโยชน7 อื่น ใดจากบุ พการี ผู สื บ สั น ดาน
หรือญาติที่ใหตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปKน
เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไม3ถึงสองปgดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทํ า อั น เปKน การฝc า ฝzน บทบั ญ ญั ติในหมวดนี้ ใหถื อว3 า เปKน การกระทํ า ความผิ ด
ต3อตําแหน3งหนาที่ราชการหรือความผิดต3อตําแหน3งหนาที่ในการยุติธรรม
ประกาศคณะกรรมการป=องกันและปราบปรามการทุจริตแห4งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ8การรับทรัพย8สินหรือประโยชน8อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543*
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห3งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว3าดวยการป[องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติจึงกําหนด
หลักเกณฑ7และจํานวนทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว
ดังนี้
ขอ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว3า การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสต3าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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“ญาติ” หมายความว3า ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองร3วมบิดามารดาหรือ ร3วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป[า นา อา คู3สมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคู3สมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน7อื่นใด” หมายความว3า สิ่งที่มูลค3า ไดแก3 การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝƒกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ 4 หามมิ ใหเจาหนาที่ ของรั ฐ ผู ใด รั บ ทรั พย7 สิ น หรื อประโยชน7 อื่น ใด จากบุ ค คลนอกเหนื อจาก
ทรั พย7 สิน หรือประโยชน7 อัน ควรไดตามกฎหมาย หรื อกฎ ขอบั งคั บ ที่ออกโดยอาศั ยอํ านาจตามบทบัญ ญั ติ
แห3งกฎหมายเวนแต3การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังต3อไปนี้
(1) รั บ ทรั พ ย7 สิ น หรื อ ประโยชน7 อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ใหโดยเสน3 ห าตามจํ า นวนที่ เ หมาะสม
ตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช3ญาติมีราคาหรือมูลค3าในการรับจาก
แต3ละบุคคล แต3ละโอกาสไม3เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดที่การใหนั้นเปKนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ 6 การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดจากต3างประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปKนของส3วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค3าเกินกว3าสามพันบาท ไม3ว3าจะระบุเปKนของส3วนตัวหรือไม3 แต3มีเหตุผลความจําเปKนที่จะตองรับไว
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ7อันดีระหว3างบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นว3า
ไม3 มีเ หตุ ที่ จ ะอนุ ญ าตใหเจาหนาที่ ผู นั้ น ยึ ด ถื อทรั พย7 สิ น หรื อประโยชน7 ดั งกล3 า วนั้ น ไวเปK น ประโยชน7 ส3 ว นตน
ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นส3งมอบทรัพย7สินใหหน3วยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดทันที
ขอ 7 การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดที่ไม3เปKนไปตามหลักเกณฑ7 หรือ มีราคาหรือมีมูลค3ามากกว3า
ที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปKนอย3างยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธ7อันดีระหว3างบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย7สิน
หรือประโยชน7นั้นต3อผูบังคับบัญชา ซึ่งเปKนหัวหนาส3วนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด
ของหน3วยงาน สถาบัน หรือองค7กรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยว3า
มีเหตุผลความจําเปKน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพย7สินหรือประโยชน7นั้นไว
เปKนสิทธิของตนหรือไม3
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน3วยงานหรือสถาบันหรือองค7กรที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งว3าไม3สมควรรับทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าว ก็ใหคืนทรัพย7สินหรือประโยชน7นั้นแก3ผูให
โดยทันที ในกรณีที่ไม3สามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นส3งมอบทรัพย7สินหรือประโยชน7ดังกล3าวใหเปKน
สิทธิของหน3วยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือว3าเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ไม3เคยไดรับทรัพย7สินหรือ
ประโยชน7ดังกล3าวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพย7สินไวตามวรรคหนึ่งเปKนผูดํารงตําแหน3งผูบังคับบัญชา ซึ่งเปKน
หัวหนาส3วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท3า หรือเปKนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปKน
กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหน3วยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย7สินหรือ
ประโยชน7นั้นต3อผูมีอํานาจแต3งตั้งถอดถอน ส3วนผูที่ดํารงตําแหน3งประธานกรรมการและกรรมการในองค7กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหน3งที่ไม3มีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงต3อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพย7สินตามวรรคหนึ่ง เปKนผูดํารงตําแหน3งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรื อสมาชิกวุ ฒิส ภา หรื อสมาชิ กสภาทองถิ่ น ใหแจงรายละเอีย ดขอเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บการรับ ทรัพย7 สิน หรื อ
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ประโยชน7เท3านั้นต3อประธาน สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เปKนสมาชิก แลวแต3กรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับแก3ผูซึ่งพนจากการเปKนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไม3ถึงสองปgดวย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
โดยที่ที่ผ3านมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญและ
รั บ ของขวั ญของเจาหนาที่ ของรั ฐไวหลายครั้ งเพื่ อเปK นการเสริ มสรางค3 านิ ยมใหเกิ ดการประหยั ด มิ ใหมี การ
เบียดเบียนขาราชการโดยไม3จําเปKนและสรางทัศนคติที่ไม3ถูกตองเนื่องจากมีการแข3งขันกันใหของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเปKนช3องทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวยและในการกําหนดจรรยาบรรณของ
เจาหนาที่ ของรัฐประเภทต3 าง ๆ ก็ มีการกําหนดในเรื่องทํ านองเดี ยวกั น ประกอบกั บคณะกรรมการป[ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ ไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ7และจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพย7สินหรือ
ประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล3านั้นและกําหนดเปKนหลักเกณฑ7การ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปKนการถาวรมีมาตรฐานอย3างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติใหเปKนผลอย3างจริงจัง
ทั้งนี้ เฉพาะในส3วนที่คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติไม3ไดกําหนดไว
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 11 (8) แห3 ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ3 น ดิ น
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังต3อไปนี้
ขอ 3 ในระเบียบนี้
"ของขวัญ"หมายความว3า เงิน ทรัพย7สิน หรือประโยชน7อื่นใดที่ใหแก3กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดที่ใหเปKนรางวัล ใหโดยเสน3หาหรือเพื่อการสงเคราะห7 หรือ
ใหเปKนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใช3เปKนสิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพย7สิน
หรื อการใหสิทธิ พิเ ศษในการไดรับ บริการหรือความบัน เทิงตลอดจนการออกค3าใชจ3 ายในการเดิ นทางหรื อ
ท3องเที่ยวค3าที่พัก ค3าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม3ว3าจะใหเปKนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด
การชําระเงินใหล3วงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง
"ปกติ ป ระเพณี นิ ย ม" หมายความว3 า เทศกาลหรื อ วั น สํ า คั ญ ซึ่ ง อาจมี ก ารใหของขวั ญ กั น และให
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการใหความช3วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย
"ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหน3วยงาน ที่แบ3งเปKนการภายในของ
หน3วยงานของรัฐและผูซึ่งดํารงตําแหน3งในระดับที่สูงกว3าและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับ
ดูแลดวย
"บุคคลในครอบครัว" หมายความว3า คู3สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองร3วมบิดามารดาหรือร3วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ขอ 4 ระเบียบนี้ไม3ใชบังคับกับกรณีการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยู3
ภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ 5 เจาหนาที่ ของรั ฐจะใหของขวั ญแก3ผู บังคับ บัญ ชาหรื อบุ คคลในครอบครัว ของผู บังคับ บัญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแก3กันมิได
การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคาหรือมูลค3า
เกินจํานวนที่คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพย7สินหรือ
ประโยชน7อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได
ภาคผนวก - เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ๑๔

เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย7สินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบใหหรือ
จัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไม3ว3ากรณีใด ๆ มิได
ขอ 6 ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปKนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเปKนผูอยู3ในบังคับบัญชามิได เวนแต3เปKนการรับของขวัญตามขอ 5
ขอ 7 เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปKนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใช3เปKนการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไวใน ขอ 8
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก3 ผูมาติดต3องานหรือผูซึ่งไดรับ
ประโยชน7จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ในลักษณะดังต3อไปนี้
(1) ผูซึ่งมีคําขอใหหน3วยงานของรัฐดําเนินการอย3างหนึ่งอย3างใด เช3นการขอใบรับรอง การขอใหออกคําสั่ง
ทางปกครอง หรือการรองเรียน เปKนตน
(2) ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส3วนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหน3วยงานของรัฐ เช3น การจัดซื้อจัดจาง หรือ
การไดรับสัมปทาน เปKนตน
(3) ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน3วยงานของรัฐเปKนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เช3น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย7 เปKนตน
(4) ผู ซึ่งอาจไดรั บประโยชน7ห รือผลกระทบจากการปฏิ บัติ หนาที่ หรื อละเวนการปฏิ บัติ หนาที่ ของ
เจาหนาที่ของรัฐ
ขอ 8 เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปKนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค3าไม3เกินจํานวนที่คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ
กําหนดไว สําหรับการรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ 9 ในกรณี ที่บุ ค คลในครอบครั ว ของเจาหนาที่ ข องรั ฐ รั บ ของขวั ญ แลวเจาหนาที่ ของรั ฐ ทราบ
ในภายหลังว3าเปKนการรับของขวัญโดยฝcาฝzนระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ที่คณะกรรมการ
ป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพย7สิน หรือประโยชน7อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค3าเกินกว3าที่กําหนดไว ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว3าดวยการป[องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ขอ 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝcาฝzน
ระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังต3อไปนี้
(1) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปKนขาราชการการเมือง ใหถือว3าเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม3เปKนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว3าดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง
(2) ในกรณี ที่เ จาหนาที่ ของรั ฐ เปK น ขาราชการประเภทอื่ น นอกจาก (1) หรื อพนั กงานขององค7 ก ร
ปกครองส3วนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือว3าเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปKนผูกระทําความผิดทางวินัย
และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดส3อง และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก3หน3วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียน ต3อสํานักงานปลัดสํานักนายรัฐมนตรีว3าเจาหนาที่ของรัฐ
ผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝcาฝzนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยัง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ 12 เพื่อประโยชน7ในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก3ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต3าง ๆ ตามปกติ
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ประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ
ใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ
ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางค3านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปKนแบบอย3าง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผูอยู3ในบังคับบัญชาใหเปKนไปในแนวทางประหยัด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าดวยการเรี่ยไรของหน4วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“การเรี่ ยไร” หมายความว3 า การเก็ บเงิ นหรื อทรั พย7 สิ น โดยขอรองใหช3 วยออกเงิ นหรื อทรั พย7 สิ น
ตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
โดยปริยายว3ามิใช3เปKนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แต3เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย7สิน
ที่ไดมาทั้งหมด หรือบางส3วนไปใชในกิจการอย3างใดอย3างหนึ่งนั้นดวย
“เขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความว3า เขาไปช3วยเหลือโดยมีส3วนร3วมในการจัดใหมีการ
เรี่ยไรในฐานะเปKนผูร3วมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปKนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือใน
ฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ขอ 6 หน3วยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต3เปKน
การเรี่ยไร ตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน3วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ
กคร.จังหวัด แลวแต3กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ7ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หน3 ว ยงานของรัฐ ซึ่ งจะตองไดรั บ อนุ ญ าตในการเรี่ ย ไรตามกฎหมายว3า ดวย การควบคุ มการเรี่ ย ไร
นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว3าดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหน3วยงานรัฐดังกล3าวใหสอดคลองกับกฎหมาย
ว3าดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได
ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน3วยงานของรัฐ เรียกโดยย3อว3า “กคร.” ประกอบดวย
รองนายกรัฐ มนตรี ที่น ายกรั ฐมนตรีมอบหมาย เปKน ประธาน กรรมการ ผูแทนสํา นักนายกรัฐ มนตรี ผู แทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต3งตั้ง
อีกไม3เกินสี่คนเปKนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปKนกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต3 งตั้ งขาราชการในสํ านั กงานปลั ด สํ านั กนายกรั ฐมนตรี จํ านวนไม3 เ กิ นสองคนเปK นผู ช3 ว ย
เลขานุการก็ได
ขอ 18 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแต3กรณีจะ
พิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้น จะตองมีลักษณะและวัตถุประสงค7อย3างหนึ่งอย3างใด ดังต3อไปนี้
(1) เปKนการเรี่ยไรที่หน3วยงานของรัฐเปKนผูดําเนินการเพื่อประโยชน7แก3หน3วยงานของรัฐนั้นเอง
(2) เปKนการเรี่ยไรที่หน3วยงานของรัฐเปKนผูดําเนินการเพื่อประโยชน7แก3การป[องกันหรือพัฒนา
ประเทศ
(3) เปKนการเรี่ยไรที่หน3วยงานของรัฐเปKนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน7
(4) เปKนกรณีที่หน3วยงานของรัฐเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว3าดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว
ขอ 19 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังต3อไปนี้ใหไดรับยกเวนไม3ตองขออนุมัติจาก
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแต3กรณี
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(1) เปKนนโยบายเร3งด3วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได
(2) เปK น การเรี่ ย ไรที่ รั ฐ บาลหรื อ หน3 ว ยงานของรั ฐ จํ า เปK น ตองดํ า เนิ น การ เพื่ อ ช3 ว ยเหลื อ
ผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ7ใดที่สําคัญ
(3) เปKนการเรี่ยไรเพื่อร3วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน
(4) เปKนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพย7สินไม3เกินจํานวนเงินหรือ
มูลค3าตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) เปKนการเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ 18 (4) ซึ่ง กคร. ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเวนใหหน3วยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไม3ตองขออนุมัติ
(6) เปK นการใหความร3 วมมื อกั บหน3 วยงานของรั ฐอื่ นที่ ไดรั บอนุ มั ติ หรื อไดรั บยกเวนในการ
ขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว
ขอ 20 ในกรณีที่หน3วยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือ
เขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหน3วยงานของรัฐดําเนินการ ดังต3อไปนี้
(1) ใหกระทําการเรี่ยไรเปKนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร3ต3อสาธารณชน
(2) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย7สินจากการเรี่ยไร
(3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย7สินใหแก3ผูบริจาคทุกครั้ง เวนแต3 โดยลักษณะ
แห3งการเรี่ยไรไม3สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล3าวได ก็ใหจัดทําเปKนบัญชีการรับเงินหรือทรัพย7สินนั้น
ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
(4) จัดทําบัญชีการรับจ3ายหรือทรัพย7สินที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ
ภายในเกาสิบวันนับแต3วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เปKนการเรี่ยไรที่กระทําอย3างต3อเนื่อง
และป•ดประกาศเป•ดเผย ณ ที่ทําการของหน3วยงานของรัฐที่ไดทําการเรี่ยไรไม3นอยกว3าสามสิบวันเพื่อใหบุคคล
ทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกล3าวไว ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถ
ใชในการคนหาและศึกษาขอมูลข3าวสารของราชการดวย
(5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งส3งบัญชีตาม (4) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต3วันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปKนการเรี่ยไรที่ไดกระทําอย3างต3อเนื่อง
ใหรายงานการเงินพรอมทั้ง ส3งบัญชีดังกล3าวทุกสามเดือน
ขอ 21 ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหน3วยงานของรัฐดําเนินการ
ดังต3อไปนี้
(1) กําหนดประโยชน7ที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใช3ประโยชน7ที่หน3วยงานของรัฐได
ประกาศไว
(2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพย7สินเปKนจํานวนหรือมูลค3าที่แน3นอน เวนแต3
โดยสภาพมีความจําเปKนตองกําหนดเปKนจํานวนเงินที่แน3นอน เช3น การจําหน3ายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตร
เขาร3วมการแข3งขัน เปKนตน
(3) กระทําการใด ๆ ที่เปKนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทําการ
ในลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยู3ในภาวะจํายอมไม3สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม3ช3วยทําการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม3ว3าโดยทางตรงหรือทางออม
(4) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร
ขอ 22 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีส3วนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว3าดวยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช3หน3วยงานของรัฐจะตอง
ไม3กระทําการดังต3อไปนี้
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(1) ใชหรือแสดงตําแหน3งหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม3ว3าจะเปKนการโฆษณาดวย
สิ่งพิมพ7ตามกฎหมายว3าดวยการพิมพ7หรือสื่ออย3างอื่น หรือดวยวิธีการอื่นใด
(2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดช3วยทําการเรี่ยไรให หรือ
กระทําในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยู3ในภาวะจํายอมไม3สามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะไม3ช3วยทําการเรี่ยไรใหได ไม3ว3าโดยทางตรงหรือทางออม
4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking)
แนวทางการแกปGญหาการทุจริตอย3างยั่งยืน ตองเริ่มตนแกไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิด
ของคนในสังคมแยกแยะใหไดว3า…
“เรื่องใดเปHนประโยชน8ส4วนตน...เรื่องใดเปHนประโยชน8ส4วนรวม”
ตองแยกออกจากกันใหไดอย3างเด็ดขาด ไม3นํามาปะปนกัน ไม3เอาประโยชน7ส3วนรวมมาเปKนประโยชน7
ส3 ว นตนไม3 เ อาผลประโยชน7 ส3 ว นรวมมาทดแทนบุ ญ คุ ณส3 ว นตน ไม3 เ ห็ น แก3 ป ระโยชน7 ส3 ว นตนและพวกพอง
เหนือกว3าประโยชน7ส3วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน7ขัดกันตองยึดประโยชน7ส3วนรวมเหนือกว3าประโยชน7ส3วนตน
โดยเฉพาะอย3างยิ่งในกลุ3ม “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่จะตองกระทําการหรือใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผลประโยชน7ของส3วนรวม หากปล3อยใหมีผลประโยชน7ส3วนตนหรือความสัมพันธ7
ส3ว นตนเขามามี ส3 ว นในการตั ด สิ น ใจแลว ย3 อมตองเกิด การขั ด กั น ระหว3 า งประโยชน7 ส3 ว นตนและประโยชน7
ส3วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซอน (Conflict of interests) ขึ้นแน3นอน และความเสียหายก็จะตกอยู3กับ
ประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง

ระบบคิดที่จะกล3าวต3อไปนี้… เปKนการนํามาประยุกต7ใชและเปรียบเทียบ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐนําไป
เปKน “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานใหสามารถแยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมไดอย3างเด็ดขาด คือ
“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” กับ “ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
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ทําไม จึงใชระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใชแยกแยะการแกทุจริต
เรามาทําความเขาใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ

จากที่กล3าวมา... เมื่อนําระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช
เปKนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นไดว3า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เปKนระบบการคิดวิเคราะห7ขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซอน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐ จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะนําประโยชน7ส3วนตนและ
ประโยชน7ส3วนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมออกจากกันไม3ได
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เปKนระบบการคิดวิเคราะห7ขอมูลที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเท3านั้น
คือ 0 (ศูนย7) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เช3น ใช3 กับ ไม3ใช3, เท็จ กับ จริง,
ทําไดกับ ทําไม3ได, ประโยชน7ส3วนตน กับ ประโยชน7ส3วนรวม เปKนตน จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิ บั ติ งานของเจาหนาที่ ของรั ฐ ที่ ต องสามารถแยกเรื่ องตํ าแหน3 งหนาที่ กับ เรื่ องส3 ว นตั ว ออกจากกั น ได
อย3างเด็ดขาดและไม3กระทําการที่เปKนการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง
แยกเรื่องตําแหน3งหนาที่กับเรื่องส3วนตนออกจากกันไม3ได นําประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมมาปะปน
กั น ไปหมด แยกแยะไม3 ออกว3 า สิ่ งไหนคื อประโยชน7 ส3 ว นตนสิ่ งไหนคื อประโยชน7 ส3 ว นรวม นํ า บุ ค ลากรหรื อ
ทรัพย7สินของราชการมาใชเพื่อประโยชน7ส3วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก3ประโยชน7ส3วนตน เครือญาติ หรือ
พวกพอง เหนือกว3าประโยชน7ของส3วนรวมหรือของหน3วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน7จากตําแหน3งหนาที่
ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว3างประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม จะยึดประโยชน7ส3วนตนเปKนหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิดที่
สามารถแยกเรื่ องตํา แหน3งหนาที่กับเรื่องส3 วนตนออกจากกั น แยกออกอย3า งชัด เจนว3 าสิ่งไหนถู กสิ่งไหนผิ ด
สิ่งไหนทําไดสิ่งไหนทําไม3ได สิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนตนสิ่งไหนคือประโยชน7ส3วนรวม ไม3นํามาปะปนกัน ไม3นํา
บุคลากรหรือทรัพย7สินของราชการมาใชเพื่อประโยชน7ส3วนตน ไม3เบียดบังราชการ เห็นแก3ประโยชน7ส3วนรวม
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หรือของหน3วยงานเหนือกว3าประโยชน7ของส3วนตน เครือญาติ และพวกพอง ไม3แสวงหาประโยชน7จากตําแหน3ง
หนาที่ราชการ ไม3รับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว3างประโยชน7
ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวม ก็จะยึดประโยชน7ส3วนรวมเปKนหลัก
5. บทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐ
หลักคิดการแยกประโยชน7ส3วนตนและประโยชน7ส3วนรวมอย3างเด็ดขาด ดังกล3าวนี้ สอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 ที่กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตอง
แยกเรื่องส3วนตัวออกจากตําแหน3งหนาที่ และยึดถือประโยชน7ส3วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว3าประโยชน7
ส3วนตน โดยอย3างนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม3นําความสัมพันธ7ส3วนตัวที่ตนมีต3อบุคคลอื่น ไม3ว3าจะเปKนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผูมีบุญคุณส3วนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปKนคุณหรือเปKนโทษแก3บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต3อบุคคลนั้น
ต3างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม3 ใชเวลาราชการ เงิ น ทรั พย7 สิ น บุ คลากร บริ การ หรื อสิ่ งอํ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน7ส3วนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแต3ไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไม3กระทําการใด หรือดํารงตําแหน3ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส3วนตัว ซึ่งก3อใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว3าจะขัดกับประโยชน7ส3วนรวมที่อยู3ในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกล3าวไวก3อนแลว
แจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาส3วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเปKนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหน3วยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ
องค7การมหาชน หรือหน3วยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชน7ของทางราชการเปKนหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแยงระหว3างประโยชน7ของทางราชการหรือประโยชน7ส3วนรวม กับประโยชน7ส3วนตนหรือส3วนกลุ3ม อัน
จําเปKนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชน7ของทางราชการและประโยชน7ส3วนรวมเปKนสําคัญ
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค7กรในระดับสากล
ต3างก็ใหความสําคัญ ดังจะเห็นไดจากจรรยาบรรณสากลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศขององค7การ
สหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว3าดวยการต3อตานการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่กําหนดใหการแยกเรื่องส3วนตัวออกจากตําแหน3งหนาที่เปKนมาตรฐาน
ความประพฤติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต3ละรัฐ และระหว3างรัฐ
จรรยาบรรณระหว4างประเทศสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว3 า งประเทศสํ า หรั บ เจาหนาที่ ของรั ฐ ที่ ร ะบุ ในภาคผนวกของมติ ส หประชาชาติ
ครั้งที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)
- ผลประโยชน8ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
4. เจาหนาที่ของรัฐไม3พึงใชอํานาจในตําแหน3งหนาที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน7ส3วนตน
หรือผลประโยชน7ทางการเงินอันไม3สมควรสําหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม3พึงประกอบธุรกรรมเขารับ
ตําแหน3งหรือหนาที่หรือมีผลประโยชน7ทางการเงิน การคา หรือผลประโยชน7อื่นใดในทํานองเดียวกันซึ่งขัดกับ
ตําแหน3งบทบาทหนาที่ หรือการปฏิบัติในตําแหน3ง หรือบทบาทหนาที่นั้น
5. เจาหนาที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่กําหนดโดยตําแหน3งหนาที่ของตนภายใตกฎหมายหรือ
นโยบายในการบริห าร พึ งแจงเกี่ ย วกั บผลประโยชน7 ทางธุ รกิ จ การคา และการเงิน หรือกิจ การอั นทํ าเพื่ อ
ผลตอบแทนทางการเงิ น ซึ่ ง อาจก3 อ ใหเกิ ด ผลประโยชน7 ขัด กั น ไดในสถานการณ7 ที่มี โ อกาสจะเกิ ด หรื อ ที่ ดู
เหมือนว3าไดเกิดกรณีผลประโยชน7ขัดกันขึ้นระหว3างหนาที่และผลประโยชน7ส3วนตนของเจาหนาที่ของรัฐผูใด
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวเพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน7ขัดกันนั้น
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6. เจาหนาที่ของรัฐไม3พึงใชเงิน ทรัพย7สิน บริการ หรือขอมูลซึ่งไดมาจากการปฏิบัติงาน หรือ
เปKนผลมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่นใดโดยไม3เกี่ยวของกับงานในตําแหน3งหนาที่โดยไม3สมควรอย3าง
เด็ดขาด
7. เจาหนาที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกําหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร
เพื่อมิใหผลประโยชน7จากตําแหน3งหนาที่เดิมของตนโดยไม3สมควรเมื่อพนจากตําแหน3งหนาที่ไปแลว
- การรับของขวัญหรือของกํานัล
9. เจาหนาที่ของรัฐไม3พึงเรียกรอง หรือรับของขวัญหรือของกํานัลอื่นไม3ว3าทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งอาจมีอิทธิพลต3อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตามหนาที่หรือการวินิจฉัยของตน
6. กรณีตัวอย4างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว4างประโยชน8ส4วนตนและประโยชน8ส4วนรวม

* หมายเหตุ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีประกาศใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริต
แห3งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ
พ.ศ. 2543 โดยไดมีประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริตแห3งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ7การรับ
ทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 เล3มที่ 137 ตอนที่ 20 ก
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ7 2563
ทั้งนี้ สามารถดาวน7โหลดประกาศคณะกรรมการป[องกันและปรามการทุจริตแห3งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ7การรับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
ไดที่เว็บไซต7 www.nacc.go.th
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ชุดวิชาที่ ๒ ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต
ปGญหาการทุจริต เปKนปGญหาที่สําคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปGญหาการทุจริตจะ
ทําใหเกิดความเสื่อมในดานต3าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปGญหาดังกล3าวก็จะรุนแรง
มากขึ้ น และมี รู ป แบบการทุ จ ริ ต ที่ ซับ ซอน ยากแก3 การตรวจสอบมากขึ้ น จากเดิ มที่ กระทํ า เพี ย งสองฝc า ย
ปG จ จุ บั น การทุ จ ริ ต จะกระทํ า กั น หลายฝc า ย ทั้ งผู ดํ า รงตํ า แหน3 งทางการเมื อง เจาหนาที่ ของรั ฐ และเอกชน
โดยประกอบดวยสองส3วนใหญ3ๆ คือ ผูใหผลประโยชน7กับผูรับผลประโยชน7 ซึ่งทั้งสองฝcายนี้จะมีผลประโยชน7
ร3วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน7สมเหตุสมผลต3อกัน ก็จะนําไปสู3ปGญหาการทุจริตได บางครั้งผูที่รับผลประโยชน7
ก็เปKนผูใหประโยชน7ไดเช3นกัน โดยผูรับผลประโยชน7และผูใหผลประโยชน7 คือ
1. ผูรับผลประโยชน8 จะเปKนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ หนาที่ในการกระทํา การดําเนินการต3างๆ
และรับประโยชน7จะเปKนไปในรูปแบบต3าง ๆ เช3น การจัดซื้อจัดจาง การเรียกรับประโยชน7โดยตรง การกําหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต3อตนเองและพวกพอง
2. ผูใหผลประโยชน8 เช3น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต3าง ๆ เช3น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ
เพื่อจูงใจใหนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือไม3กระทําการอย3างใดอย3างหนึ่งในตําแหน3งหนาที่
ซึ่งการกระทําดังกล3าวเปKนการกระทําที่ฝcาฝzนต3อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เปKนตน
ทุจริต คืออะไร
คําว3าทุจริต มีการใหความหมายไดมากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู3กับว3าจะมีการใหความหมายดังกล3าว
ไวว3 า อย3 า งไร โดยที่ คํา ว3 า ทุ จ ริ ต นั้ น จะมี ก ารใหความหมายโดยหน3 ว ยงานของรั ฐ หรื อการใหความหมาย
โดยกฎหมายซึ่งไม3ว3าจะเปKนการใหความหมายจากแหล3งใด เนื้อหาสําคัญของคําว3าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่
สอดคลองกันอยู3 นั่นคือ การทุจริตเปKนสิ่งที่ไม3ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน7ของส3วนรวมมาเปKนของส3วนตัว
ทั้งๆ ที่ต นเองไม3 ไดมีสิ ทธิ ในสิ่งๆ นั้น การยึด ถือเอามาดังกล3 าวจึงถือเปK นสิ่ งที่ ผิด ทั้งในแง3 ของกฎหมายและ
ศีลธรรม
ในแง3ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยไดมีการกําหนดถึงความหมายของการทุจริตไวหลักๆ ในกฎหมาย
2 ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน7ที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าดวยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖๑
มาตรา 4 คําว3า “ทุจริตต3อหนาที่” หมายความว3า ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอย3างใดในตําแหน3งหรือ
หนาที่หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอย3างใดในพฤติการณ7ที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อว3ามีตําแหน3งหรือหนาที่ทั้งที่
ตนมิไดมีตําแหน3งหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหน3งหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน7ที่มิควรไดโดย
ชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปKนความผิดต3อตําแหน3งหนาที่ราชการหรือความผิดต3อตําแหน3ง
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ คําว3าทุจริต ยังไดมีการบัญญัติใหความหมายเอาไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 โดยระบุไวว3าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉอโกง”
ในคําภาษาอังกฤษ คําว3าทุจริตจะตรงกับคําว3า Corruption (คอร7รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ
กล3าวถึงคําว3าคอร7รัปชันมากกว3าการใชคําว3าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใชไดกับทุกที่ไม3ว3าจะเปKนหน3วยงาน
ราชการ หน3วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน7ส3วนตนมากกว3าส3วนร3วม ไม3คํานึงถึงว3า
สิ่งๆ นั้นเปKนของของตนเอง หรือเปKนสิทธิที่ตนเองควรจะไดมาหรือไม3แลวนั้น ก็จะเรียกไดว3าเปKนการทุจริต เช3น
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การทุ จริ ตในการเบิ กจ3 ายเงิ น ไม3 ว3 าจะเกิ ดขึ้ นในหน3 วยงานของรั ฐหรื อของเอกชน การกระทํ าเช3 นนี้ ก็ ถื อเปK น
การทุจริต
อย3างไรก็ตาม เนื่องจากคอร7รัปชันมิไดเกิดเฉพาะในวงราชการเท3านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร7รัปชัน
จึงตองหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน7ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการใหสินบนหรือสิ่งตอบแทน
แก3 นั ก การเมื อ งหรื อ ขาราชการเพื่ อ ใหไดมาซึ่ ง ผลประโยชน7 ที่ ต นเองอยากไดในรู ป แบบของการประมู ล
การสัมปทาน เปKนตน รูปแบบเหล3านี้จะสามารถสรางกําไรใหแก3ภาคเอกชนเปKนจํานวนมาก หากภาคเอกชน
สามารถเขามาดําเนินงานได รวมถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐมีความตองการทรัพย7สิน ประโยชน7อื่นนอกเหนือจาก
สิ่งที่ไดรับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝcายสามารถบรรจบหากันได การทุจริตก็เกิดขึ้นได
จากนิยามของการทุจริตคอร7รัปชั นไม3เพียงแต3จะกินความถึงการทุจริตคอร7รัปชัน ในระบบราชการ
เท3านั้นแต3ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกดวย ซึ่งอาจกล3าว
ไดว3าการทุจริตคอร7รัปชัน คือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของขาราชการ
ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม3ซื่อสัตย7สุจริต การกระทําที่ผิดกฎหมาย เพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
ในการแข3งขัน การใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน7หรือใหไดรับสิ่งตอบแทน การใหหรือการรับ
สินบน การกําหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน7แก3ตนหรือพวกพองรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ3งได 3 ลักษณะ คือ แบ3งตามผูที่เกี่ยวของ แบ3งตามกระบวนการ
ที่ใชและแบ3งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
1) แบ3งตามผูที่เกี่ยวของ เปKนรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอํานาจและความสัมพันธ7แบบอุปถัมภ7
ระหว3างผูที่ใหการอุปถัมภ7 (ผูใหการช3วยเหลือ) กับผูถูกอุปถัมภ7 (ผูที่ไดรับการช3วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ
(1) การทุจริตโดยขาราชการ หมายถึงการกระทําที่มีการใชหน3วยงานราชการเพื่อมุ3งแสวงหา
ผลประโยชน7จากการปฏิบัติงานของหน3วยงานนั้น ๆ มากกว3าประโยชน7ส3วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยขาราชการสามารถแบ3งออกเปKน 2 ประเภทย3อย ดังนี้
ก) การคอร7รัปชันตามน้ํา (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจาหนาที่ของรัฐ
ตองการสินบนโดยใหมีการจ3ายตามช3องทางปกติของทางราชการ แต3ใหเพิ่มสินบนรวมเขาไวกับการจ3ายค3าบริการ
ของหน3วยงานนั้น ๆ โดยที่เงินค3าบริการปกติที่หน3วยงานนั้นจะตองไดรับก็ยังคงไดรับต3อไป เช3น การจ3ายเงิน
พิเศษใหแก3เจาหนาที่ในการออกเอกสารต3าง ๆ นอกเหนือจากค3าธรรมเนียมปกติที่ตองจ3ายอยู3แลว เปKนตน
ข) การคอร7รัปชันทวนน้ํา (corruption with theft) เปKนการคอร7รัปชันในลักษณะที่เจาหนาที่
ของรัฐจะเรียกรองเงินจากผูขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน3วยงานนั้นไม3ไดมีการเรียกเก็บเงินค3าบริการแต3อย3างใด
เช3น ในการออกเอกสารของหน3วยงานราชการไม3ไดมีการกําหนดใหตองเสียค3าใชจ3ายในการดําเนินการ แต3กรณีนี้
มีการเรียกเก็บค3าใชจ3ายจากผูที่มาใชบริการของหน3วยงานของรัฐ
(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เปKนการใชหน3วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุ3งแสวงหาผลประโยชน7ในทางการเงินมากกว3าประโยชน7ส3วนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเช3นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช3นเดียวกับการทุจริตโดยขาราชการ แต3จะเปKน
ในระดับที่สูงกว3า เช3น การทุจริตในการประมูลโครงการก3อสรางขนาดใหญ3 และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ
รับรัพย7สินหรือประโยชน7ต3างๆ จากภาคเอกชน เปKนตน
2) แบ3งตามกระบวนการที่ใชมี 2 ประเภทคือ
(1) เกิดจากการใชอํานาจในการกําหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เช3น การออกกฎหมาย และ
กฎระเบียบต3าง ๆ เพื่ออํานวยประโยชน7ต3อกลุ3มธุรกิจของตนหรือพวกพอง
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(2) เกิดจากการใชอํานาจหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน7จากกฎ และระเบียบที่ดํารงอยู3 ซึ่งมัก
เกิดจากความไม3ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล3านั้นที่ทําใหเจาหนาที่สามารถใชความคิดเห็นของตนไดและการ
ใชความคิดเห็นนั้นอาจไม3ถูกตองหากมีการใชไปในทางที่ผิดหรือไม3ยุติธรรมได
3) แบ3งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
(1) คอร7รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช3น การจัดซื้อสิ่งของใน
หน3วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต3กําหนดราคาซื้อไวเท3าเดิม
(2) คอร7รัปชันจากการใหสัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช3น การให
เอกชนรายใดรายหนึ่งเขามามีสิทธิในการจัดทําสัมปทานเปKนกรณีพิเศษต3างกับเอกชนรายอื่น
(3) คอร7รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช3น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย7สินไปเปKนสิทธิการครอบครองของต3างชาติ เปKนตน
(4) คอร7รัปชันจากการกํากับดูแล (Regulatory Corruption) เช3น การกํากับดูแลในหน3วยงาน
แลวทําการทุจริตต3าง เปKนตน
นักวิ ชาการที่ ไดศึ กษาเกี่ ยวกั บปG ญหาการทุ จริต ไดมี การกํ าหนดหรื อแบ3 งประเภทของการทุ จริตเปK น
รูปแบบต3าง ๆ ไว เช3น การวิจัยของรองศาสตราจารย7 ดร.นวลนอย ตรีรัตน7 และคณะ ไดแบ3งการทุจริตคอร7รัปชัน
ออกเปKน 3 รูปแบบ ไดแก3 1) การใชอํานาจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลด
ตนทุนการทําธุรกิจ 2) การใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชน7ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิใหแก3เอกชน
และ 3) การใชอํานาจในการสรางอุปสรรคในการใหบริการแก3ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ
ผลตอบแทนในระบบราชการต่ําเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางาน
นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ3งรูปแบบการทุจริตคอร7รัปชันออกเปKน
5 ประเภท ไดแก3
1) การทุจริตเชิงนโยบาย
เปKนรูปแบบใหม3ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ
ของคณะกรรมการเปKนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน7 ทําใหประชาชนส3วนใหญ3เขาใจผิดว3าเปKนการกระทํา
ที่ถูกตองชอบธรรม
2) การทุจริตต4อตําแหน4งหนาที่ราชการ
เปKนการใชอํานาจและหนาที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจาหนาที่ของรัฐเอื้อประโยชน7ใหแก3
ตนเองหรื อบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งหรือกลุ3มใดกลุ3 มหนึ่ง ปG จจุบั นมั กเกิดจากความร3วมมื อกั นระหว3 างนักการเมือง
พ3อคาและขาราชการประจํา
3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การทุจริตประเภทนี้ จะพบไดทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต3ขั้นตอนการออกแบบ กําหนด
รายละเอียดหรือสเปKกงาน กําหนดเงื่อนไข คํานวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับ
และเป•ดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทําสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจางลวนมีช3องโหว3
ใหมีการทุ จริตกันไดอย3างง3 าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเปKน หน3วยงาน
ราชการดวยกัน จึงไดรับการยกเวนและการไม3ถูกเพ3งเล็ง แต3ความจริงผลประโยชน7จากการรับงานและเงินที่ได
จากการรับงานไม3ไดนําส3งกระทรวงการคลัง แต3เปKนผลประโยชน7ของกลุ3มบุคคล ซึ่งไม3แตกต3างอะไรกับการจาง
บริษัทเอกชน
4) การทุจริตในการใหสัมปทาน
เปKนการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน7โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐไดอนุญาตหรือมอบ
ใหเอกชนดําเนิ นการแทนใหลั กษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ ง เช3น การทํ าสัญญาสัมปทาน
โรงงานสุรา การทําสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เปKนตน
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5) การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปKนการพยายามดําเนินการใหไดบุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ7กับผูดํารงตําแหน3งทางการเมืองในอันที่จะเขา
ไปดํ า รงตํา แหน3 งในองค7 กรอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งมีอํา นาจหนาที่ ในการตรวจสอบการใชอํ า นาจรั ฐ เช3 น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ เปKนตน ทําใหองค7กร
เหล3านี้มีความอ3อนแอ ไม3สามารถตรวจสอบการใหอํานาจรัฐไดอย3างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ7ดานการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย7 ไทยรุ3งโรจน7
ไดระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอร7รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้
(1) ปrจจัยส4วนบุคคล ไดแก3 พฤติ กรรมส3วนตั วของขาราชการบางคนที่ เปKนคนโลภมาก เห็นแก3ได
ไม3รูจักพอ ความเคยชินของขาราชการที่คุนเคยกับการที่จะได “ค3าน้ํารอนน้ําชา” หรือ “เงินใตโต™ะ” จากผูมาติดต3อ
ราชการ ขาดจิตสํานึกเพื่อส3วนรวม
(๒) ปrจจัยภายนอก ประกอบดวย
1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก3 รายไดของขาราชการนอยหรือต่ํามากไม3ไดสัดส3วนกับการครองชีพ
ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เนนการบริโภค สรางนิสัยการอยากได อยากมี เมื่อรายไดไม3เพียงพอ
ก็ตองหาทางใชอํานาจไปทุจริต
๒) ดานสังคม ไดแก3 ค3านิยมของสังคมที่ยกย3องคนมีเงิน คนร่ํารวย และไม3สนใจว3าเงินนั้น
ไดมาอย3างไรเกิดลัทธิเอาอย3าง อยากไดสิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม3เพียงพอก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ดานวั ฒนธรรม ไดแก3 การนิยมจ3ายเงิน ของนั กธุร กิจใหกับขาราชการที่ตองการความ
สะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว3าดวยการลดตนทุนที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
4) ดานการเมือง ไดแก3 การทุจริตของขาราชการแยกไม3ออกจากนักการเมือง การร3วมมือ
ของคนสองกลุ3มนี้เกิดขึ้นไดในประเด็นการใชจ3ายเงินการหารายไดและการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ
5) ดานระบบราชการ ไดแก3
- ความบกพร3องในการบริหารงานเป•ดโอกาสใหเกิดการทุจริต
- การใชดุลพินิจมากและการผูกขาดอํานาจจะทําใหอัตราการทุจริตในหน3วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทําใหผูที่ไปติดต3อตองเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว3างผูใหกับผูรับ
- การตกอยู3ใตสภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตมีทางเปKนไปไดที่ผูนั้นจะทําการ
ทุจริตดวย
- การรวมอํานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย7 ทําใหไม3มีระบบตรวจสอบที่เปKน
จริงและมีประสิทธิภาพ
- ตําแหน3งหนาที่ในลักษณะอํานวยต3อการกระทําผิด เช3น อํานาจในการอนุญาตการอนุมัติ
จัดซื้อจัดจาง ผูประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจาหนาที่เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ขาราชการผูใหญ3ทุจริตใหเห็นเปKนตัวอย3างแลวไม3ถูกลงโทษขาราชการชั้นผูนอย
จึงเลียนแบบกลายเปKนความเคยชิน และมองไม3เห็นว3าการกระทําเหล3านั้นจะเปKนการคอร7รัปชัน หรือมีความ
สับสนระหว3างสินน้ําใจกับคอร7รัปชันแยกออกจากกัน
6) กฎหมายและระเบียบ ไดแก3
- กฎหมายหลายฉบับที่ใชอยู3ยังมี “ช3องโหว3” ที่ทําใหเกิดการทุจริตที่ดํารงอยู3ได
- การทุจริตไม3ไดเปKนอาชญากรรมใหคู3กรณีทั้งสองฝcาย หาพยานหลักฐานไดยากยิ่งกว3านั้น
คู3กรณีทั้งสองฝcายมักไม3ค3อยมีฝcายใดยอมเป•ดเผยออกมา และถาหากมีฝcายใดตองการที่จะเป•ดเผยความจริงใน
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เรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผูใหสินบนเท3า ๆ กับ
ผูรับสินบน จึงไม3ค3อยมีผูใหสินบนรายใดกลาดําเนินคดีกับผูรับสินบน
- ราษฎรที่รูเห็นการทุจริตก็เปKนโจทย7ฟ[องรองมิไดเนื่องจากไม3ใช3ผูเสียหาย ยิ่งกว3านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ3งยากซับซอนจนกลายเปKนผลดีแก3ผูทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ3งยาก ซับซอน มีขั้นตอนมาก ทําใหเกิด
ช3องทางใหขาราชการหาประโยชน7ได
7) การตรวจสอบ ไดแก3
- ภาคประชาชนขาดความเขมแข็ง ทําใหกระบวนการต3อตานการทุจริตจากฝcายประชาชน
ไม3เขมแข็งเท3าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน3วยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบหรือกํากับดูแลอย3าง
จริงจัง
8) สาเหตุอื่น ๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผูหญิง เนื่องจากเปKนผูใกลชิดสามีอันเปKนตัวการสําคัญที่
สนับสนุนและส3งเสริมใหสามีของตนทําการทุจริตเพื่อความเปKนอยู3ของครอบครัว
- การพนัน ทําใหขาราชการที่เสียพนันมีแนวโนมจะทุจริตมากขึ้น
ระดับการทุจริตในประเทศไทย
1) การทุจริตระดับชาติ เปKนรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใชอํานาจในการบริหารราชการ
รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติ เปKนเครื่องมือในการออกกฎหมาย แกไขกฎหมาย การออกนโยบายต3างๆ โดยการอาศัย
ช3องว3างทางกฎหมาย
2) การทุจริตในระดับทองถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบทองถิ่นเปKนการกระจายอํานาจเพื่อ
ใหบริ การต3 างๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต3 อความตองการของประชาชนไดมากขึ้ น แต3 การดํา เนิ นการใน
รูปแบบของทองถิ่นก็ก3อใหเกิดปGญหาการทุจริตเปKนจํานวนมาก ผูบริหารทองถิ่นจะเปKนนักการเมืองที่อยู3ใน
ทองถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเปKนนักการเมือง และเมื่อเปKนนักการเมือง เปKนผูบริหารทองถิ่น
แลวก็เปKนโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน7สําหรับตนเองและพวกพองได
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ3งออกเปKนระดับชาติและระดับทองถิ่นส3วนใหญ3มักจะมีรูปแบบการทุจริต
ที่คลายกัน เช3น การจัดซื้อจัดจาง การประมูล การซื้อขายตําแหน3ง โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นที่มีข3าวจํานวนมาก
เกี่ยวกับผูบริหารทองถิ่นเรียกรับผลประโยชน7ในการปรับเปลี่ยนตําแหน3ง หรือเลื่อนตําแหน3ง เปKนตน โดยการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นอาจจะไม3ใช3การทุจริตที่เปKนตัวเงินใหเห็นไดชัดเจนเท3าใด แต3จะแฝงตัวอยู3ในรูปแบบต3าง ๆ หาก
ไม3พิจารณาใหดีแลวอาจมองไดว3าการกระทําดังกล3าวไม3ใช3การทุจริต แต3แทจริงแลวการกระทํานั้นเปKนการทุจริต
อย3างหนึ่ง และรายแรงมากพอที่จะส3งผลกระทบ และก3อใหเกิดความเสียหายต3อสังคม ประเทศชาติไดเช3นกัน
ตัวอย3างเช3น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผูบังคับบัญชาใหคะแนนประเมินพิเศษแก3ลูกนองที่ตนเองชอบ
ทําใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว3าความเปKนจริงที่บุคคลนั้นควรจะไดรับ เปKนตน การกระทําดังกล3าวถือเปKน
ความผิดทางวินัย ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนใหยึดถือ
ปฏิบัติอยู3แลว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล3าวขึ้นเท3ากับว3าเปKนการกระทําที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกดวย
ผลกระทบของการทุจริตต4อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต3อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน เปKนพื้นฐานที่ก3อใหเกิดความขัดแยงของคน
ในชาติ จากการเห็นประโยชน7ส3วนตนมากกว3าประโยชน7ของประเทศ ประชาชนไดรับบริการสาธารณะหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกไม3เต็มที่อย3างที่ควรจะเปKน เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู3ในกระเปšาของผูทุจริต และ
ผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แลว หากพิจารณาในแง3การลงทุนจากต3างประเทศเพื่อประกอบกิจการต3างๆ
ภายในประเทศ พบว3า นักลงทุนต3างประเทศจะมองว3าการทุจริตถือว3าเปKนตนทุนอย3างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจาก
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ต3างประเทศจะใชประการพิจ ารณาการลงทุน ประกอบกั บปG จจั ยดานอื่ น ๆ ทั้งนี้ หากตนทุน ที่ตองเสีย จาก
การทุจริตมีตนทุนที่สูง นักลงทุนจากต3างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส3งผลใหการจาง
งานการสรางรายไดใหแก3ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายไดลดลงก็จะส3งผลต3อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเปKน
รายไดของรัฐลดลง จึงส3งผลต3อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดสํารวจดัชนีสถานการณ7คอร7รัปชันไทยจากกลุ3มตัวอย3าง 2,400 ตัวอย3าง
จากประชาชนทั่วไป ผูประกอบการภาคเอกชน และขาราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว3 า
หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปGญหาการทุจริตในปGจจุบันกับปgที่ผ3านมา พบว3า ผูที่ตอบว3ารุนแรงเพิ่มขึ้น
มี 38% รุนแรงเท3าเดิม 30% ส3วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเป•ดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ
ที่เอื้อต3อการทุจริต อันดับสอง ความไม3เขมงวดของการบังคับใชกฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมือง
ขาดความโปร3งใส ตรวจสอบไดยาก ส3วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ3อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การใหสินบน
ของกํานัล หรือรางวัล อันดับสอง การใชช3องโหว3ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน7ส3วนตัว อันดับสาม การใช
ตําแหน3งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน7แก3พรรคพวก
สําหรับความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ3ายปg 2559 ที่ 2.72 ลานลานบาท
ว3า แมจะมีการจ3ายเงินใตโต™ะ แต3อัตราการจ3ายอยู3ที่เฉลี่ย 1 - 15% โดยหากจ3ายที่ 5% ความเสียหายจะอยู3ที่
59,610 ลานบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42%
แต3หากจ3ายที่ 15% คิดเปKนความเสียหาย 178,830 ลานบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผล
ทําใหเศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1% จะทําใหมูลค3าความเสียหายจาก
การทุจริตลดลง 10,000 ลานบาท
ในการป[องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน3วยงานหลักที่ดําเนินการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ สํานักงานคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ยังมีหน3วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกับสํานักงาน ป.ป.ช. เช3น สํานักงาน
การตรวจเงินแผ3นดิน สํานักงานผูตรวจการแผ3นดิน สํานักงานคณะกรรมการป[องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครั ฐ นอกจากนี้ยั งมี หน3 วยงานภาคเอกชนที่ ใหความร3 วมมือในการป[ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต
อีกหลายหน3วยงาน และสําหรับหน3วยงานภาครัฐในปGจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชยุทธศาสตร7ชาติ
ว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปKนมาตรการ แนวทางการ
ดําเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
ทิศทางการป=องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยไดมีความพยายามในการแกไขปGญหาการทุจริตมาอย3างต3อเนื่อง โดยอาศัยความร3วมมือทั้ง
หน3วยงานของรัฐ หน3วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร3วมมือป[องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงไดมีการออกกฎหมายลงโทษผูที่กระทําความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําการทุจริต นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดยุทธศาสตร7ชาติว3าดวยการ
ป[องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปGจจุบันเปKนฉบับที่ 3 มีกําหนดใชตั้งแต3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
วิสัยทัศน7ว3า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ
คือ สรางวัฒนธรรมต3อตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส3วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป[องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร8ชาติว4าดวยการป=องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุ ทธศาสตร7 ชาติ ฯ ระยะที่ 3 ประกอบดวยยุ ทธศาสตร7 จํ านวน 6 ยุ ทธศาสตร7 เปK นการดํ าเนิ นการ
ป[องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต3การป[องกันการทุจริตโดยใชกระบวนการปลูกฝGงคุณธรรม
จริยธรรม ผ3านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป[องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการ
ดําเนินการในส3วนการตรวจสอบทรัพย7สิน ที่เปKนการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย7สินและหนี้สินของ
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เจาหนาที่ ของรัฐ ว3 า จะมี แนวทางในการดํ า เนิน งานอย3 า งไร และดานการปราบปรามการทุจ ริ ต เพื่ อใหการ
ดําเนินการดานปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปKนการยกระดับค3า CPI ใหไดคะแนน
50 คะแนน ตามที่ตั้งเป[าหมายไว โดยมีรายละเอียดแต3ละยุทธศาสตร7 ดังนี้
ยุทธศาสตร8ที่ 1 : สรางสังคมที่ไม4ทนต4อการทุจริต
มีวัตถุประสงค7ในการปรับฐานความคิดทุกช3วงวัยใหมีค3านิยมร3วมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว3างผลประโยชน7ส3วนตนและผลประโยชน7ส3วนรวม และสรางกระบวนการกล3อมเกลา
ทางสังคมในการป[องกันและปราบปรามการทุจริตอย3างเปKนระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส3วนร3วม
ของทุกภาคส3วนในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไม3ทนต3อการทุจริต
ยุทธศาสตร8ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต4อตานการทุจริต
มีวัตถุประสงค7เพื่อใหเจตจํานงทางการเมืองในการต3อตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติให
เกิดผลอย3างเปKนรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแกไขปGญหาการทุจริตใหเปKนส3วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลในแต3ละช3วง
ยุทธศาสตร8ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค7เพื่อใหกระบวนการนโยบายเปKนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน7
สู3ประชาชนอย3างเปKนธรรม และไม3มีลักษณะของการขัดกันแห3งผลประโยชน7และเพื่อแกไขปGญหาการทุจริต
เชิงนโยบายทุกระดับ
ยุทธศาสตร8ที่ 4 : พัฒนาระบบป=องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวัตถุประสงค7เพื่อพัฒนากลไกการป[องกันการทุจริตใหเท3าทันต3อสถานการณ7การทุจริต พัฒนากระบวนการ
ทํา งานดานการป[องกั นการทุ จริ ต ใหสามารถป[ องกั นการทุ จริ ตใหมี ประสิทธิภ าพเพื่อใหเกิ ดความเขมแข็ ง
ในการบูรณาการการทํางานระหว3างองค7กรที่เกี่ยวของกับการป[องกันการทุจริต และเปKนการป[องกันไม3ใหมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร8ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวัตถุประสงค7เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท3าทันต3อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จริ ตมี ประสิ ทธิ ภาพบู รณาการกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ตของหน3 วยงานที่ เกี่ ยวของ
ทั้งระบบและเพื่อใหผูกระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอย3างเปKนรูปธรรมและเท3าทันต3อสถานการณ7
ยุทธศาสตร8ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
มีวัต ถุประสงค7เ พื่อยกระดั บคะแนนดัช นีการรั บรู การทุจริ ตของประเทศไทยใหมีร ะดับ รอยละ 50
ขึ้นไป เปKนเป[าหมายที่ตองการยกระดับคะแนนใหมีค3าสูงขึ้น หากไดรับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้น
มีการทุจริตนอย ดังนั้น ยุทธศาสตร7ที่ 6 นี้ จึงถือเปKนเป[าหมายสําคัญในการที่จะตองมุ3งมั่นในการดําเนินการ
ป[องกันและปราบปรามการทุจริต
กรณีตัวอย4างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต3เดิมภารกิจดานการดับเพลิงเปKนภารกิจของตํารวจดับเพลิง มีฐานะเปKนกองบังคับการตํารวจดับเพลิง
ปฏิบัติงานทางดานป[องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั้งไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสราง
ของสํานักงานตํารวจแห3งชาติ ซึ่งเปKนหน3วยงานตนสังกัดของกองบังคับการตํารวจดับเพลิง ใหมีขนาดเล็กลง
โดยมีแนวคิดที่จะโอนภารกิจที่ไม3ใช3หนาที่ของตํารวจโดยตรงใหไปอยู3ในความรับผิดชอบของหน3วยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง งานดานดับเพลิงและกูภัย ถือเปKนภารกิจหนึ่งที่มิใช3หนาที่โดยตรงของสํานักงาน
ตํารวจแห3งชาติ จึงเห็นควรที่จะโอนภารกิจดังกล3าวใหกรุงเทพมหานคร รับไปดําเนินการ โดยเมื่อปg พ.ศ. 2546
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานตํารวจแห3งชาติถ3ายโอนภารกิจป[องกันและระงับอัคคีภัยใหกรุงเทพมหานคร
มีสถานะเปKนสํานัก ชื่อว3า สํานักป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผูเกี่ยวของทั้งเจาหนาที่ของรัฐ และเอกชน
โดยเอกชนที่เขามาทําธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท
สไตเออร7เดมเลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7จํากัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc.
ของสหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต3ยังคงเปKนบริษัทถูกตองตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร7เดม
เลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7 จํากัด ว3าจางบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเปKนผูรับจาง
จั ด หาผลิ ต และประกอบรถดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ7 บ รรเทาสาธารณภั ย (ยกเวนเรื อ ดั บ เพลิ ง ) ใหกั บ
กรุงเทพมหานคร โดยไดรับค3าจางผลิต ราว 28 ลานยูโร หรือราว 1,400 ลานบาท บริษัท สไตเออร7ฯ จึงไม3ใช3
ผูผลิตและประกอบสินคาเพื่อเสนอขายโดยตรง แต3เปKนเพียงนายหนาและบริหารจัดการในการจัดหาสินคา
ใหกับกรุงเทพมหานครเท3านั้น
ในช3วงเดือนมิถุนายน 2546 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรี
ว3าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ7บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร7เดม
เลอร7พุคสเปเชียลฟาห7รซอยก7 จํากัด โดยเปKนขอเสนอใหดําเนินการในลักษณะรัฐต3อรัฐ และบริษัท สไตเออร7ฯ
ไดเชิญนาย ป. รัฐมนตรีช3วยว3าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง
ให บริษัท สไตเออร7ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผูว3าราชการกรุงเทพมหานคร ไดอนุมัติ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ7เพื่อใชในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผูอํานวยการสํานักป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอ ไดแก3 รถดับเพลิงชนิดต3าง ๆ และรถบรรทุกน้ํา รวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ลํา
ตลอดจนอุ ป กรณ7 ส าธารณภั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ตรงกั น กั บ รายการในใบเสนอราคาของบริ ษั ท สไตเออร7 ฯ ผ3 า น
เอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดทํา A.O.U. (Agreement of
Understanding) และ ขอตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย7แห3งสาธารณรัฐ
ออสเตรียยื่นร3าง A.O.U. ใหแก3 พล.ต.ต. อ. ซึ่งนําเสนอต3อนาย ส. โดยตรงโดยไม3ผ3านปลัดกรุงเทพมหานคร
นาย ส. ลงนามรับทราบบันทึกและ เสนอต3อนาย ภ. รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ไดมีการ
ลงนามร3วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดส3งร3างขอตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ7ดับเพลิง
ระหว3างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท สไตเออร7ฯ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ดําเนินการ
ก3อหนี้ผูกพันขามปgงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน 6,687,489,000 บาท และอนุมัติ
วงเงินเพิ่มเติม เพื่อเปKนค3าธรรมเนียมในการเป•ด Letter of Credit (L/C) อีกจํานวน 20,000,000 บาท หรือ
ตามจํานวนที่จ3ายจริง รวมทั้งใหกระทรวงพาณิชย7เร3งรัดดําเนินการเกี่ยวกับการคาต3างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 20 ก.ค. 2547 โดยใหเนนไก3ตมสุกเปKนสินคาที่จะดําเนินการเปKนลําดับแรก
ในปg พ.ศ. 2547 ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูว3าราชการกรุงเทพมหานครเปKนนาย อ. และก3อนมอบหมายงาน
ในหนาที่ใหกับผูว3าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม3 นาย ส. ซึ่งเปKนผูว3าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมไดมี
หนังสือถึงผูจัดการธนาคารกรุงไทย ขอเป•ด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรใหกับบริษัท สไตเออร7ฯ โดย
กรุงเทพมหานครชําระค3าธรรมเนียม เปKนเงิน 20,000,000 บาท และมอบอํานาจให พล.ต.ต.อ. ผูอํานวยการ
สํา นั กป[ องกั น และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครเปKน ผู ดํา เนิน การและลงนาม ในปg พ.ศ. 2548
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการไต3สวนการดําเนินการดังกล3าวของกรุงเทพมหานคร และยื่นฟ[องต3อศาลฏีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน3งทางการเมือง จากการกระทําดังกล3าว ที่เกิดขึ้นก3อใหเกิดผลกระทบที่
เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคาที่สูงมาก ส3งผลใหรัฐ
สูญเสียงบประมาณไปอย3างน3าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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จากตารางขางตน แสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจาก
จะสามารถแสดงเปKนตัวเลขใหไดเห็นว3าสูญเสียงบประมาณจํานวนเท3าไร แต3การสูญเสียดังกล3าวแทนที่รัฐ และ
ประชาชนจะไดใชประโยชน7จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเปKนสิ่งจําเปKนที่ช3วยในการป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัยไดเปKนอย3างดี แต3เมื่อมีการทุจริตแลวยังส3งผลใหไม3สามารถนํารถและเรือดับเพลิงมาใชงานได
เท3ากับว3าสูญเสียงบประมาณแลวยังไม3สามารถนําสิ่งเหล3านี้มาใชประโยชน7ไดอีก ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น
อุปกรณ7ต3าง ๆ ที่มีอยู3อาจไม3เพียงพอต3อการใชงาน ส3งผลใหเกิดความเสียหายอย3างต3อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก
ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต
การสรางสังคมที่ไม3ทนต3อการทุจริต เปKนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไม3ทนต3อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต3กระบวนการกล3อมเกลาทางสังคมในทุกช3วงวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมต3อตานการทุจริต และปลูกฝGง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย7สุจริต ความเปKนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ3านทางสถาบันหรือกลุ3มตัวแทนที่ทํา
หนาที่ในการกล3อมเกลาทางสังคม เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญ3 เกิดพฤติกรรมที่ละอายต3อการกระทําความผิด
การไม3ยอมรับและต3อตานการทุจริตทุกรูปแบบ
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ความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต คืออะไร
คําว3า “ความละอาย” และ “ความไม3ทน” ไดมีการใหความหมายไว ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคําว3าละอาย หมายถึง การรูสึกอายที่จะทําในสิ่งที่ไม3ถูก
ไม3ควร เช3น ละอายที่จะทําผิด ละอายใจ
ความละอาย เปKนความละอายและความเกรงกลัวต3อสิ่งที่ไม3ดี ไม3ถูกตอง ไม3เหมาะสม เพราะเห็นถึง
โทษหรือผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไม3กลาที่จะกระทํา ทําใหตนเองไม3หลงทําในสิ่งที่ผิด นั่นคือ
มีความละอายใจ ละอายต3อการทําผิด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคําว3า ทน หมายถึง การอดกลั้นได ทานอยู3ได เช3น
ทนด3า ทนทุกข7 ทนหนาว ไม3แตกหักหรือบุบสลายง3าย
ความอดทน คือ การรูจักรอคอยและคาดหวัง เปKนการแสดงใหเห็นถึงความมั่นคง แน3วแน3ต3อสิ่งที่รอคอย
หรือสิ่งที่จูงใจใหกระทําในสิ่งที่ไม3ดี
ไม3ทน หมายถึง ไม3อดกลั้น ไม3อดทน ไม3ยอม
ดังนั้น ความไม3ทน หมายถึง การแสดงออกต3อการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของหรือ
สังคมในลักษณะที่ไม3ยินยอม ไม3ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม3ทนสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะทั้งใน
รูปแบบของกริยาท3าทางหรือคําพูด
ความไม3ทนต3อการทุจริตหรือการกระทําที่ไม3ถูกตอง ตองมีการแสดงออกอย3างใดอย3างหนึ่งเกิดขึ้น เช3น
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเปKนการกระทําที่ไม3ถูกตอง ผูถูกแซงคิวจึงตองแสดงออกใหผูที่แซงคิวรับรูว3า
ตนเองไม3พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล3าวใหทราบ เพื่อใหผูที่แซงคิวยอมที่จะต3อทายแถว กรณีนี้แสดงให
เห็นว3าผูที่ถูกแซงคิว ไม3ทนต3อการกระทําที่ไม3ถูกตอง และหากผูที่แซงคิวไปต3อแถวก็จะแสดงใหเห็นว3าบุคคลนั้น
มีความละอายต3อการกระทําที่ไม3ถูกตอง เปKนตน
ความไม3ทนต3อการทุจริต บุคคลจะมีความไม3ทนต3อการทุจริตมาก – นอย เพียงใด ขึ้นอยู3กับจิตสํานึกของ
แต3ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ แลวมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระทําจะมีหลายระดับ เช3น การว3ากล3าวตักเตือน การประกาศใหสาธารณชนรับรู การแจงเบาะแส
การรองทุกข7กล3าวโทษ การชุมนุมประทวงซึ่งเปKนขั้นตอนสุดทายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคน
จํานวนมากและสรางความเสียหายอย3างมากเช3นกัน
ความไม3ทนของบุคคลต3อสิ่งต3าง ๆ รอบตัวที่ส3งผลในทางไม3ดีต3อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นไดง3าย
ซึ่งปกติแลวทุกคนมักจะไม3ทนต3อสภาวะ สภาพแวดลอมที่ไม3ดีและส3งผลกระทบต3อตนเองแลว มักจะแสดง
ปฏิกิริยาออกมา แต3การที่บุคคลจะไม3ทนต3อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเปKนเรื่องยาก เนื่องจาก
ปGจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมยอมรับการทุจริต เพื่อใหตนเองไดรับประโยชน7หรือใหงานสามารถดําเนินต3อไปสู3
ความสําเร็จซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม3เวนแม3แต3เด็กและเยาวชน และมองว3าการทุจริตเปKนเรื่องไกลตัว
และไม3มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
ลักษณะของความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ3งได 2 ระดับ คือ ความละอายระดับตน หมายถึง ความละอาย
ไม3กลาที่จะทําในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว3 าเมื่อตนเองไดทําลงไปแลวจะมีคนรับรู หากถูกจับไดจะไดรับการ
ลงโทษหรือไดรับความเดือดรอนจากสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป จึงไม3กลาที่จะกระทําผิด และในระดับที่สองเปKน
ระดับที่สูง คือแมว3าจะไม3มีใครรับรูหรือเห็นในสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป ก็ไม3กลาที่จะทําผิด เพราะนอกจากตนเอง
จะไดรับผลกระทบแลว ครอบครัว สังคมก็จะไดรับผลกระทบตามไปดวย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว
ก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเปKนสิ่งเล็กๆ นอยๆ เช3น การลอกขอสอบ อาจจะไม3มีใครใส3ใจหรือ
สังเกตเห็น แต3หากเปKนความละอายขั้นสูงแลว บุคคลนั้นก็จะไม3กลาทํา
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สําหรับความไม3ทนต3อการทุจริต จากความหมายที่ไดกล3าวมาแลว คือ เปKนการแสดงออกอย3างใดอย3างหนึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อใหรับรูว3าจะไม3ทนต3อบุคคลหรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหเกิดการทุจริต ความไม3ทนต3อการทุจริต
สามารถแบ3งระดับต3าง ๆ ไดมากกว3าความละอาย ใชเกณฑ7ความรุนแรงในการแบ3งแยก เช3น หากเพื่อนลอก
ขอสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม3ยินยอมใหเพื่อนทุจริตในการลอกขอสอบ เราก็ใชมือหรือกระดาษมาบังส3วน
ที่เปKนคําตอบไว เช3นนี้ก็เปKนการแสดงออกถึงการไม3ทนต3อการทุจริต นอกจากการแสดงออกดวยวิธีดังกล3าวที่ถือ
เปKนการแสดงออกทางกายแลว การว3ากล3 าวตักเตื อนต3อบุ คคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุ ม
ประทวง ถือว3าเปKนการแสดงออกซึ่งการไม3ทนต3อการทุจริตทั้งสิ้น แต3จะแตกต3างกันไปตามระดับของการทุจริต
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยทายบทนี้ไดยกตัวอย3างกรณีศึกษาที่มี
สาเหตุมาจากการทุจริตทําใหประชาชนไม3พอใจและรวมตัวต3อตาน
ความจําเปKนของการที่ไม3ทนต3อการทุจริตถือเปKนสิ่งสําคัญ เพราะการทุจริตไม3ว3าระดับเล็กหรือใหญ3
ย3อมก3อใหเกิดความเสียหายต3อสังคม ประเทศชาติ ดังเช3นตัวอย3างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสรางความเสียหายไวอย3างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม3สามารถนํามาใชได รัฐตองสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล3าประโยชน7 และประชาชนเองก็ไม3ไดใชประโยชน7ดวยเช3นกัน หากเกิดเพลิงไหมพรอมกัน
หลายแห3ง รถ เรือ และอุปกรณ7ดับเพลิงจะไม3มีไม3เพียงพอที่จะดับไฟไดทันเวลา เพียงแค3คิดจากมูลค3าความเสียหาย
ที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม3ไดคิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดรอนหากเกิดเพลงไมแลวถือเปKน
ความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล3อยใหมีการทุจริต ยินยอมใหมีการทุจริตโดยเห็นว3าเปKนเรื่องของ
คนอื่น เปKนเรื่องของเจาหนาที่รัฐ ไม3เกี่ยวของกับตนเองแลว สุดทายความสูญเสียที่จะไดรับตนเองก็ยังคงที่จะ
ไดรับผลนั้นอยู3แมไม3ใช3ทางตรงก็เปKนทางออม
ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริตได จําเปKนอย3างยิ่งที่จะตองสรางให
เกิดความตระหนักและรับรูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเปKนสังคม
ที่มีความละอายและความไม3ทนต3อการทุจริตแลว จะทําใหเกิดสังคมที่น3าอยู3 และมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน
การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
คําว3า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว3า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคําว3า
“Social Sanction”
พจนานุกรมศัพท7สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ไดใหความหมายของ
คําว3า “Social Sanctions” เปKนภาษาไทยว3า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู3ว3าจะลงโทษหรือการสัญญา
ว3าจะใหรางวัลตามที่กลุ3มกําหนดไวสําหรับ การประพฤติปฏิบั ติของสมาชิกเพื่อชักนําใหสมาชิกกระทําตาม
ขอบังคับและกฎเกณฑ7
Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว3าเปKนปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย3างหนึ่งและเปKนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เปKนดานตรงกันขามระหว3างการเห็นชอบกับการไม3เห็นชอบพูด
อีกอย3างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งดานบวกและดานลบอยู3
ภายใน ความหมายของตัวเองสําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู3ในรูป
ของการใหการสนั บ สนุ น หรื อการสรางแรงจู ง ใจฯลฯ ใหแก3 ปG จ เจกบุ ค คลและสั งคมใหประพฤติ ป ฏิ บั ติใ ห
สอดคลองกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบดวยว3าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจ
เปKนการสรางแรงจูงใจใหแก3สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับทองถิ่นใหไปสอดคลองกับปทัสถาน
ใหม3ในระดับระหว3างประเทศ
Whitmeyer (2002 : 630-632) กล3าวว3า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เปKนการ
ทํางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเปKนมาตรการควบคุมทางสังคมที่ตองการใหสมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ7ที่สังคมยอมรับร3วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการใหรางวัล
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เปKนแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม3ปฏิบัติตามกฎเกณฑ7ของสังคมและจะแสดงการไม3ยอมรับสมาชิกคนหนึ่ง
หรือกลุ3มคนกลุ3มหนึ่ง
โดยสรุปแลว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เปKนมาตรการ
ควบคุมทางสังคมที่ตองการใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ7ที่สังคมกําหนด โดยมี
ทั้งดานลบและดานบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เปKนการลงโทษ โดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต3อตานพฤติกรรมของบุคคลที่ไม3ปฏิบัติตามกฎเกณฑ7ของสังคม ทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหนา สําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุนสังคมเชิงบวก (Positive Social
Sanction) เปKนการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือใหรางวัลเปKนแรงจูงใจ เพื่อใหบุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ7ของสังคม
การลงโทษทางสังคม เปKนการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝcาฝzนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ที่ปฏิบัติต3อๆ กันมาในชุมชน มักใชในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว3าเชิงบวก การฝcาฝzนดังกล3าว
อาจจะไม3ผิดกฎหมาย แต3ดวยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต3อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝcาฝzน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะนําไปสู3การต3อตานจากคนในชุมชน แมว3าการฝcาฝzนดังกล3าวจะไม3ผิดกฎหมายก็ตาม
และที่สําคัญไปกว3านั้น หากการกระทําดังกล3าวผิดกฎหมายดวยแลว อาจสรางใหเกิดความไม3พอใจขึ้นไดไม3
เพียงแต3ในชุมชนนั้น แต3อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบขาง หรือเปKนชุมชนที่ใหญ3ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้ง
ประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งดานบวกและดานลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู3ในรูปของการใหการสนับสนุนหรือ
การสรางแรงจูงใจ หรือการใหรางวัล ฯลฯ แก3บุคคลและสังคม เพื่อใหประพฤติปฏิบัติสอดคลองกับปทัสถาน
(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู3ในรูปแบบของการใชมาตรการ
ต3าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช3น การว3ากล3าวตักเตือน ซึ่งเปKนมาตรการขั้นต่ําสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต3อตาน (Resistance) และการประทวง (Protest) ในรูปแบบ
ต3าง ๆ ไม3ว3าจะโดยปGจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสรางใหเกิดการลงโทษต3อบุคคลที่ถูกกระทํา การลงโทษประเภทนี้
เปKนลงโทษเพื่อใหหยุดกระทําในสิ่งที่ไม3ถูกตอง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม3กลาที่จะทําในสิ่งนั้นอีก
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต3างกัน ตั้งแต3 การว3ากล3าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขั บ ไล3 ซึ่ งเปK น การแสดงออกถึ ง การไม3 ท น ไม3 ย อมรั บ ต3 อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลอื่ น ไดกระทํ า ไป ดั ง นั้ น เมื่ อมี ใ ครที่ ทํ า
พฤติกรรมเหล3านั้นขึ้น จึงเปKนการสรางใหเกิดความไม3พอใจแก3บุคคลรอบขาง หรือสังคม จนนําไปสู3การต3อตาน
ดังกล3าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือนอย ก็ขึ้นอยู3กับการกระทําของบุคคลนั้นว3ารายแรง
ขนาดไหน หากเปKนเรื่องเล็กนอยจะถูกต3อตานนอย แต3หากเรื่องนั้นเปKนเรื่องรายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจํา หรือ
มีผลกระทบต3อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นดวย เช3น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจนําไปเปKน
ประเด็นทางสังคมจนนําไปสู3การต3อตานจากสังคมได เพราะการทุจริตถือว3าเปKนสิ่งที่ไม3ถูกตอง ผิดกฎหมาย
และผิดต3อศีลธรรม บ3อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเปKนสาเหตุของการชุมนุมประทวง เพื่อกดดัน ขับไล3ให
บุคคลนั้นหยุดการกระทําดังกล3าว หรือการออกจากตําแหน3งนั้น ๆ หรือการนําไปสู3การตรวจสอบและลงโทษ
โดยกฎหมาย โดยในหัวขอสุดทายของชุดวิชานี้ ไดนําเสนอตัวอย3างที่ไดแสดงออกถึงความไม3ทนต3อการทุจริตที่
มีการชุมนุมประทวงบางเหตุการณ7ผูที่ถูกกล3าวหาไดลาออกจากตําแหน3ง ซึ่งการลาออกจากตําแหน3งนั้นถือเปKน
ความรับผิดชอบอย3างหนึ่งและเปKนการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองไดกระทํา
ตัวอย4างความละอายและความไม4ทนต4อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต3อการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดความเสียหายอย3างมากในดานต3างๆ หากนําเอา
เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส3วนอื่น ความเจริญหรือการไดรับโอกาสของผูที่ดอยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ํา
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ทางดานโอกาส ทางดานสังคม ทางดานการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดนอยลง ดังที่เห็นใน
ปGจจุบันว3าความเจริญต3าง ๆ มักอยู3กับคนในเมืองมากกว3าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส3วนหนึ่ ง
ของประเทศ แต3เพราะอะไรทําไมประชาชนเหล3านั้นถึงไม3ไดรับโอกาสใหทัดเทียมหรือใกลเคียงกับคนในเมือง
ปGจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล3าวมาแลวขางตน แต3ทําอย3างไรถึงทําใหมี
การทุจริตไดมาก อย3างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย3อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เปKนสาเหตุให
บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช3องทางดังกล3าวในทางทุจริตได แมว3าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อ
ป[องกั นการทุจริต ปราบปรามการทุ จริต แต3นั่น ก็คือตั วหนั งสือที่ ไดเขี ยนเอาไว แต3การบังคั บใชยั งไม3จ ริงจั ง
เท3าที่ควร และยิ่งไปกว3านั้นหากประชาชนเห็นว3าเรื่องดังกล3าวไม3เกี่ยวของกับตนเองก็มักจะไปอยากเขาไป
เกี่ยวของ เนื่องจากตนเองก็ไม3ไดรั บผลกระทบที่เกิดขึ้น แต3การคิดดังกล3าวเปKนสิ่งที่ผิด เนื่องจากว3าตนเอง
อาจจะไม3 ไดรั บ ผลกระทบโดยตรงต3 อการที่ มีคนทุ จ ริ ต แต3 โ ดยออมแลวถื อว3 าใช3 เช3 น เมื่ อมี การทุ จ ริ ต มาก
งบประมาณของประเทศที่จะใชพัฒนาหรือลงทุนก็นอย อาจส3งผลใหประเทศไม3สามารถจางแรงงานหรือลงทุนได
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเปKนการทุจริตในโครงการใหญ3 ๆ แลว ปริมาณเงินที่ทุจริตย3อม
มีมากความเสียหายก็ย3อมมีมากตามไปดวย โดยในบทนี้ไดยกกรณีตัวอย3างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไวในทายบท
ซึ่งจะเห็นไดว3าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค3ามากมาย และนี้เปKนเพียงโครงการเดียวเท3านั้น หากรวมเอาการ
ทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเขาดวยกัน จะพบว3าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล
ดังนั้น เมื่อเปKนเช3นนี้แลว ประชาชนจะตองมีความตื่นตัวในการที่จะร3วมมือในการป[องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต การร3 ว มมือกั น ในการเฝ[ า ระวั งเหตุ การณ7 สถานการณ7ที่อาจเกิ ด การทุ จริ ตได เมื่ อประชาชนรวมถึ ง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความตื่นตัวที่จะร3วมมือกันในการแกไขปGญหาดังกล3าว ปGญหาการทุจริตจะถือเปKน
ปGญหาเพียงเล็กนอยของประเทศไทย เพราะไม3ว3าจะทําอย3างไรก็จะมีการสอดส3อง ติดตาม เฝ[าระวังเรื่องการ
ทุจริตอย3างต3อเนื่อง ดังนั้นแลวสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น คือ ความตระหนักรูถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุ จ ริ ต สรางใหเกิ ด ความตื่ น ตั ว ต3 อการปราบปราบการทุ จ ริ ต การไม3 ทนต3 อการทุ จ ริ ต ใหเกิ ด ขึ้ น
ในสังคมไทย
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว3า “ไม3ทนต3อการทุจริต” แลว จะทําใหเกิดกระแสการต3อตาน
ต3อการกระทําทุจริต และคนที่ทําทุจริตก็จะเกิดความละอายไม3กลาที่จะทําทุจริตต3อไป เช3น หากพบเห็นว3ามี
การทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ7หรือลักษณะการกระทํา แลวแจงขอมูลเหล3านั้นไปยังหน3วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพื่อร3วมกันตรวจสอบการกระทําที่เกิดขึ้น และยิ่งในปGจจุบันเปKนสังคมสมัยใหม3 และกําลังเดินหนา
ประเทศไทยกาวสู3ยุคไทยแลนด7 4.0 แต3การจะเปKน 4.0 ใหสมบูรณ7แบบไดนั้น ปGญหาการทุจริตจะตองลดนอย
ลงไปดวย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต3อการที่ไม3ทนต3อการทุจริตแลว ผลที่เกิดขึ้นจะเปKนอย3างไร ตัวอย3าง
ที่จะนํามากล3าวถึงต3อไปนี้เปKนกรณีที่เกิดขึ้นในต3างประเทศ แสดงใหเห็นถึงความไม3ทนต3อการทุจริตที่ประชาชน
ไดลุกขึ้นมาต3อสู ต3อตานต3อนักการเมืองที่ทําทุจริต จนนําในที่สุดนักการเมืองเหล3านั้นหมดอํานาจทางการเมือง
และไดรับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
1. ประเทศเกาหลีใตเกาหลีใตถือเปKน
ประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในดานของ
การป[องกันและปราบปรามการทุจริต แต3ก็
ยังคงมีปGญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู3บาง เช3น
เมื่อปgพ.ศ. 2559 มีข3าวกรณีของ
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตําแหน3งเพราะ
เขาไปมีส3วนเกี่ยวของในการเอื้อประโยชน7ให
พวกพอง โดยการถูกกล3าวหาว3าใหเพื่อนสนิท
ของครอบครัวเขามาแทรกแซงการบริหารประเทศ
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รวมถึงใชความสัมพันธ7ที่ใกลชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน7ส3วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดําเนินคดีและ
ตั้งขอหาว3าพัวพันการทุจริตและใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน7ใหแก3พวกพอง กรณีที่เกิดขึ้นนี้
ประชาชนเกาหลีใตไดมีการรวมตัวกันประทวงกว3าพันคนเรียกรองใหประธานาธิบดีคนดังกล3าวลาออกจากตําแหน3ง
หลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่จะกล3าวถึงเพื่อเปKนตัวอย3างการต3อตานการกระทําที่ไม3ถูกตอง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม3ได
สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล3าวมีคุณสมบัติไม3
ตรงกับการคัดเลือกโควตานักกีฬาที่กําหนดไวว3าจะตองผ3าน
การแข3งขันประเภทเดี่ยว แต3นักศึกษาคนดังกล3าวผ3านการ
แข3 งขั นประเภทที ม เท3 ากั บว3 าคุ ณสมบั ติ ไม3 ถู กตองแต3 ได
รับเขาเรียนในมหาวิ ทยาลัยดั งกล3 าว การกระทําเช3นนี้ จึ ง
เปK นสาเหตุ หนึ่ งของการนํ าไปสู3 การประทวง ต3 อตานจาก
นั กศึ กษาและอาจารย7 ของมหาวิ ทยาลั ยดั งกล3 าว ซึ่ งทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ม3 ส ามารถใหคํ า ตอบที่ ชั ด เจนแก3 ก ลุ3 ม
ผูประทวงได จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล3าว
จึงลาออกจากตําแหน3ง
2. ประเทศบราซิล ปลายปg พ.ศ. 2559 ประชาชน
ในประเทศบราซิ ล ไดมี ก ารชุ ม นุ ม ประทวงการทุ จ ริ ต ที่
เกิ ดขึ้ นเปK นการแสดงออกถึ งความไม3 พอใจต3 อวั ฒนธรรม
การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีป ระชาชน
จํานวนหลายหมื่นคนเขาร3วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการ
แสดงภาพหนู เ พื่ อ เปK น สั ญ ลั ก ษณ7 ใ นการประณามต3 อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประทวงดังกล3าวยังถือว3ามีขนาดเล็ก
กว3าครั้งก3อน เพราะที่ผ3านมาไดมีการทุจริตเกิดขึ้นและมี
การประทวง จนในที่สุดประธานาธิบดีไดถูกปลดจากตําแหน3ง
เนื่องจากการกระทําที่ละเมิดต3อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ
จากตัวอย3างขางตนแสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต3อตานต3อการทุจริต ไม3ว3าจะ
เปKนการทุจริตในระดับหน3วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เปKนการแสดงออกซึ่งการไม3ทนต3อการทุจริต การไม3ทน
ต3อการทุจริตสามารถแสดงออกมาไดหลายระดับตั้งแต3การเห็นคนที่ทําทุจริตแลวตนเองรูสึกไม3พอใจ มีการส3ง
เรื่องตรวจสอบ รองเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประทวง ตามตัวอย3างที่ไดน ามาแสดงใหเห็นขางตน ตราบใด
ที่สามารถสรางใหสังคมไม3ทนต3อการทุจริตได เมื่อนั้นปGญหาการทุจริตก็จะลดนอยลง แต3หากจะใหเกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จะตองสรางใหเกิดความละอายต3อการทุจริต ไม3กลาที่จะทําทุจริต โดยนําเอาหลักธรรมทางศาสนามา
เปKนเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต3อการ
ไม3ทนต3อการทุจริตจะตองเกิดขึ้น และมีการเป•ดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตใหกับสาธารณะชนไดรับทราบอย3างทั่วถึง
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป[องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดีรวมถึงการสรางใหสังคมเปKน
สังคมที่ไม3ทนต3อการทุจริต มีความละอายต3อการทําทุจริตแลว ปGญหาการทุจริตจะลดนอยลง ประเทศชาติจะ
สามารถพัฒนาไดมากขึ้น
สํ า หรั บ ระดั บ การทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม3 ว3 า จะเปK น ในระดั บ ใดลวนแลวแต3 ส3 งผลกระทบต3 อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ ทั้งสิ้น บางครั้ งการทุจริต เพียงนิดเดี ยวอาจนําไปสู3การทุจริ ตอย3า งอื่นที่ มากกว3าเดิ มได การมี
วัฒนธรรม ค3านิยม หรือความเชื่อที่ไม3ถูกตองก็ส3งผลใหเกิดการทุจริตไดเช3นกัน เช3น การมอบเงินอุดหนุนแก3
สถานศึกษาเพื่อใหบุตรของตนไดเขาศึกษาในสถานที่แห3งนั้น หากพิจารณาแลวอาจพบว3าเปKนการช3วยเหลือ
ภาคผนวก - เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ๓๕

สถานศึกษาเพื่อที่ สถานศึ กษาแห3งนั้น จะไดนํา เงิน ที่ไดไปพัฒนาสภาพแวดลอม การเรี ยนการสอนของทาง
สถานศึกษาต3อไป แต3การกระทํ าดังกล3าวนี้ไม3 ถูกตองเปKนการปลูกฝGงสิ่งที่ไม3 ดีใหเกิดขึ้นในสั งคม และต3อไป
หากกระทําเช3นนี้เรื่อย ๆ จะมองว3าเปKนเรื่องปกติที่ทุกคนทํากันไม3มีความผิดแต3อย3างใด จนทําใหแบบแผนหรือ
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระทําที่ไม3เหมาะสมเหล3านี้ ตัวอย3างการมอบเงินอุดหนุนแก3
สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย3างต3อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให
บุตรของตนเขาศึกษาในสถานที่แห3งนั้น แต3ดวยขอจํากัดที่ไม3สามารถรับนักเรียนนักศึกษาไดทั้งหมด จึงทําให
ผูปกครองบางคนตองใหเงินกับสถานศึกษา เพื่อใหบุตรของตนเองไดเขาเรียน

ชุดวิชาที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
เมื่อวัน ที่ 9 มิ ถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุล ยเดชไดเสด็ จขึ้ น
เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเปKนเวลา 70 ปg ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงครองราชย7 ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะใหประชาชนชาวไทยไดประโยชน7และความสุขของอย3าง
ทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เปKนศูนย7กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปGญหาต3างๆ
อาทิ ปGญหาดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เปKนตน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
สามารถพึ่งพาตนเองอย3างมั่นคงและยั่งยืนต3อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดําริหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก3นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมี ใ จความตอนหนึ่ ง ว3 า “...การพั ฒ นาประเทศจํ า เปK น ตองทํ า
ตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนส3วนใหญ3เปKนเบื้องตนก3อน โดยใช
วิธีการและใชอุปกรณ7ที่ประหยัดแต3ถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว
จึงค3อยสรางค3อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต3อไป หากมุ3งแต3จะทุ3มเทสรางความเจริญ
ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแต3ประการเดียว โดยไม3ใหแผนปฏิบัติการสัมพันธ7กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไม3สมดุลในเรื่องต3าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเปKนความยุ3งยากลมเหลวได
ในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปGญหาทางเศรษฐกิจอย3างรุนแรงอยู3ในเวลานี้...”
ซึ่งเปKนแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก3ราษฎรมานานกว3า
40 ปg เพื่อใหราษฎรสามารถดํารงชีวิตดวยการพึงพาตนเอง มีสติอยู3อย3างประมาณตนสามารถดํารงชีพปกติสุข
อย3างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค7การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟgอันนัน
เลขาธิการองค7การสหประชาชาติไดทูลเกลาทูลกระหม3อม ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย7
ของโครงการพัฒนาแห3งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award)
เพื่อเทิดพระเกียรติเปKนกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปg โดยนายโคฟgอันนันไดกล3าว
สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล3าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว3า
เปKนหลักการที่มุ3งเนนการกลั่ นกรองในการบริ โภคเนนความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวสามารถ
ตานทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน7 "ทางสายกลาง" จึงเปKนการตอกย้ําแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ3งเนน
คนเปKนศูนย7กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต3อมาในปg พ.ศ. 2550 สํานักงานโครงการพัฒนา
แห3งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ไดกล3าวถึง
ภาคผนวก - เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ๓๖

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ7ในรายงานประจําปg 2007 เพื่อเผยแพร3ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว3า 150 ประเทศทั่วโลก
จิตพอเพียงต4อตานการทุจริต
ยุทธศาสตร7ชาติว3าดวยการป[องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมี
การวิเคราะห7ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปgขางหนาไวว3า หากยุทธศาสตร7ชาติฯ ไดรับ
ความร3วมมือร3วมใจจากทุกภาคส3วนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต3อการ
ทุจริตมากขึ้น มีการใหความสนใจต3อข3าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต3อประเทศมากขึ้น
มีการแสดงออกซึ่งการต3อตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ3านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน7ต3าง ๆ ประชาชนในแต3ละช3วงวัยไดรับกระบวนการกล3อมเกลาทางสังคมว3าการทุจริตถือเปKนพฤติกรรม
ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายต3อประเทศแลว ยังเปKนพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม3ไดรับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรูการปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะระหว3าง
ผลประโยชน7ส3วนตนกับผลประโยชน7ส3วนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู3บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะหล3อหลอมใหประชาชนไม3กระทําการทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต3อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และไม3ยอมใหผูอื่นกระทําการทุจริตอันส3งผลใหเกิดความเสียหายต3อสังคมส3วนรวม
เพื่อใหภาพอนาคตดังกล3าวสามารถบรรลุผลไดจริง หน3วยงานทุกภาคส3วนตองใหความสําคัญอย3างแทจริง
กับการปรับประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบกับหลักการต3อตานการทุจริตอื่นๆ เพื่อ
สรางฐานคิดจิตพอเพียงต3อตานการทุจริตใหเกิดขึ้นเปKนพื้นฐานความคิดของปGจเจกบุคคล โดยประยุกต7หลัก
“STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต” ซึ่งคิดคนโดย รองศาสตราจารย7 ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปg พ.ศ. 2560
มาเปKนแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน3วยงาน

คําอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชนนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต7เปKนหลักความพอเพียงในการทํางาน การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเอง
และส3 ว นรวม รวมถึ งการป[ องกั นการทุ จ ริต อย3 า งยั่ งยื น ความพอเพี ย งต3 อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ของมนุ ษย7แมว3 า จะ
แตกต3างกันตามพื้นฐาน แต3การตัดสินใจว3าความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยู3บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งตองไม3
เบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และส3วนรวมความพอเพียงดังกล3าวจึงเปKนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไม3กระทําการทุจริต
ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (knowledge) และปลุกใหตื่นรู (realise)
๒) T (transparent) : ความโปร3งใส ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชนตองปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร3งใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย
ดานความโปร3งใส ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (knowledge) และปลุกใหตื่นรู (realise)
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๓) R (realize) : ความตื่นรู ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน มีความรูความเขาใจ
และตระหนักรูถึงรากเหงาของปGญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรูจะบังเกิดเมื่อไดพบเห็นสถานการณ7ที่เสี่ยงต3อการทุจริต ย3อมจะมีปฏิกิริยาเฝ[าระวังและไม3ยินยอมต3อ
การทุจริตในที่สุดซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ7การทุจริตที่เกิดขึ้น ความรายแรง
และผลกระทบต3อระดับบุคคลและส3วนรวม
๔) O (onward) : มุ3งไปขางหนา ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน มุ3งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส3วนรวมใหมีความเจริญกาวหนาอย3างยั่งยืน บนฐานความโปร3งใส ความพอเพียงและ
ร3วมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นอย3างไม3ย3อทอ ซึ่งตองมีความรูความเขาใจ (knowledge) ในประเด็น
ดังกล3าว
๕) N (knowledge) : ความรู ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องค7กรและชุมชน ตองมีความรูความเขาใจ
สามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห7 สังเคราะห7 ประเมินไดอย3างถ3องแทในเรื่องสถานการณ7การทุจริต
ผลกระทบที่ มี ต3 อ ตนเองและส3 ว นรวม ความพอเพี ย งตานทุ จ ริ ต การแยกแยะผลประโยชน7 ส3 ว นตั ว และ
ผลประโยชน7ส3วนรวมที่มีความสําคัญยิ่งต3อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม3กลาทําทุจริตและ
ความไม3ทนเมื่อพบเห็นว3ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสรางสังคมไม3ทนต3อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้ําใจ ต3อกันบนฐานของ
จิตพอเพียงตานทุจริต ไม3เอื้อต3อการรับหรือการใหผลประโยชน7หรือต3อพวกพอง
S (sufficient) ความพอเพียง
พระราชดํา รั สพระราชทานแก4บุคคลต4า ง ๆ ที่เ ขาเฝ=า ฯ ถวายชั ยมงคลเนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร8ที่ 4 ธันวาคม 2541
“...คําว3าพอเพียง มีความหมายกวางออกไปอีก ไม3ไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของตัวเองมีความหมาย
ว3าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยู3ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปg ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปgใช3ไหม วันนั้น
ไดพูดถึงว3า เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว3าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแต3ละคนพอมี
พอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเปKนไม3พอมี พอกิน บางคนก็
มีมากบางคนก็ไม3มีเลย สมัยก3อนนี้พอมี พอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม3พอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได...”
“...คําว3าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมี
ความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม3ใช3เศรษฐกิจ มีความคิดว3าทําอะไร
ตองพอเพียง หมายความว3า พอประมาณ ไม3สุดโต3ง ไม3โลภอย3างมาก คนเราก็อยู3เปKนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมี ของหรู หราก็ ได แต3ว3 า ตองไม3ไปเบีย ดเบีย นคนอื่ น ตองใหพอประมาณ พู ดจาก็ พอเพี ยงทํ า อะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย3างเคยพูดเหมือนกันว3า ท3านทั้งหลายที่นั่งอยู3ตรงนี้ ถาไม3พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเกาอี้ของ
ผูที่อยู3ขาง ๆ อั นนั้นไม3พอเพียงและทําไม3ไดถาอยากนั่งอย3างนั้นก็เดือดรอนกันแน3เพราะว3า อึดอัด จะทําให
ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม3มีประโยชน7เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว3าทําอะไรพอเพียง...”
“...ถาใครมีความคิดอย3างหนึ่งและตองการใหคนอื่นมีความคิดอย3างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม3ถูก อันนี้ก็
ไม3พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล3อยใหอีกคนพูดบางและมา
พิจารณาว3าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเขาเรื่อง ถาไม3เขาเรื่องก็แกไขเพราะว3าถาพูดกันโดยที่
ไม3รูเรื่องกันก็จะกลายเปKนการทะเลาะ จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปKนการทะเลาะดวยกาย ซึ่งในที่สุดก็
นํามาสู3ความเสียหาย เสียหายแก3คนสองคนที่เปKนตัวการ เปKนตัวละครทั้งสองคน ถาเปKนหมู3ก็เลยเปKนการตีกัน
อย3างรุนแรง ซึ่งจะทําใหคนอื่นอีกมากเดือดรอน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว3า ความพอประมาณและความมี
เหตุผล...”
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ไดประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร3 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แกไขและทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหม3อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา
โดยมีใจความว3า
“เศรษฐกิจพอเพียง เปKนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู3และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต3ระดับ
ครอบครั ว ระดั บ ชุมชน จนถึ งระดั บรั ฐ ทั้งในการพั ฒนาและบริ หารประเทศใหดํ าเนิ น ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันต3อโลกยุคโลกาภิวัตน7 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมี เหตุผ ล รวมถึงความจํา เปK นที่จ ะตองมีร ะบบภูมิคุมกัน ในตัว ที่ดี พอสมควร ต3 อการมี ผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัด
ระวังอย3างยิ่งในการนําวิชาการต3าง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย7สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปGญญา และความรอบคอบ เพื่ อใหสมดุ ลและพรอมต3อการรองรับ การเปลี่ ยนแปลงอย3างรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปKนอย3างดี”
คุณลักษณะที่สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 ห4วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการ
ดําเนินชีวิตใหอยู3บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพนจากภัยและวิกฤติการณ7ต3างที่
เกิดขึ้นก3อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย3างมั่นคงและยั่งยืน
•
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต3อความจําเปKนไม3มากเกินไป ไม3นอยเกินไปและตอง
ไม3เบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต3าง ๆ อย3างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
•
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปGจจัยที่เกี่ยวของอย3างถี่ถวน โดยคํานึงถึงผล
ที่คาดว3าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย3างรอบคอบ
•
มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่จะเกดขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอย3างทันท3วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการต3าง ๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน
ความรอบคอบที่ จ ะนํ า ความรู เหล3 า นั้ น มาพิ จ ารณาใหเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย7สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปGญญาในการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปKนแนวทางดําเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รูจักประมาณตนอย3างมี
เหตุ ผ ล อยู3 บ นพื้ น ฐานความรู และคุ ณ ธรรมในการพิ จ ารณา ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งดํ า เนิ น การไม3 ไ ด
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต3เพียงอย3างเดียวแต3ยังครอบคลุมไปถึงการดําเนินชีวิตดานอื่น ๆ ของมนุษย7
ใหอยู3ร3วมกันในสังคมไดอย3างปกติสุข อย3างเช3น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม3ทุจริต คดโกง ไม3ลักขโมยของ
เบียดเบียนผูอื่น ก็จะส3งผลใหผูอื่นไม3เดือดรอน สังคมก็อยู3ไดอย3างปกติสุข
นายสุ นทร ชนะศรี โยธิน เจาของรานสูท “วินสั น เทเลอร7” ไดบอกเล3า พระราชจริยวั ตรในดาน
“ความพอเพียง” ที่พระองค7ท3านทรงปฏิบัติมาอย3างต3อเนื่อง ว3า “นายตํารวจนํามาใหผมซ3อม เปKนผารัดอก
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สําหรับเล3นเรือใบสภาพเก3ามากแลว นายตํารวจท3านนั้นบอกว3าไม3มีรานไหนยอมซ3อมใหเลย ผมเห็นว3ายังแกไข
ไดก็รับมาซ3อมแซมใหไม3คิดเงิน เพราะแค3นึกอยากบริการแกไขใหดีใหลูกคาประทับใจ แต3ไม3รูมาก3อนว3าเขาเปKน
เจาหนาที่ในพระราชสํานักตอนนั้นผมบอกไม3คิดค3าตัดบอกเขาว3าไม3รับเงิน แกไขแค3นี้ ผมมีน้ําใจ ผมเป•ดราน
เสื้อเพราะตองการใหมีชื่อเสียงดานคุณภาพและบริการลูกคามากกว3า แกไขนิดเดียวก็อยากทําใหเขาดีๆ ไม3ตอง
เสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว3า แลวจะเอามาใหทําอีกไดไหม เราก็บอกไดเลยผมบริการให จากนั้นเราก็รับแกชุด
ใหนายตํารวจท3านนี้เรื่อย ๆ เขาขอใหคิดเงินก็ไม3คิดให พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท3านเอาผามา 4 - 5 ผืน จะใหตัดถามผม
ว3า เท3าไหร3ๆ แลวก็รีบควักนามบัตรมาใหผม ท3านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตําแหน3งเขียนว3า เปKนนายตํารวจ
ประจําราชสํานัก ท3านบอกว3า “สิ่งที่เถาแก3ทําใหเปKนของพระเจาอยู3หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท3วมหัว ดีใจที่
ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทแลว” นายสุนทรเล3าดวยน้ําเสียงตื้นตันใจแต3ละฉลองพระองค7ที่ไดรับมาใหซ3อมแซม
ถาเปKนคนอื่นผาเก3าขนาดนั้นเขาไม3ซ3อมกันแลว เอาไปทิ้งหรือใหคนอื่นๆ ไดแลว แต3พระเจาอยู3หัวรัชกาลที่ 9
ทรงมีความมัธยัสถ7แต3ละองค7ที่เอามาเก3ามาก เช3น เสื้อสูทสีฟ[าชัยพัฒนา ผาเก3าสีซีดมากแลว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมดผมเอามาแกะหมดเลยใหโรงงานปGกใหม3ใหเหมือนแบบเดิม เพราะเขาใจ
ว3าท3านอยากไดฉลองพระองค7องค7เดิม แต3เปลี่ยนตราใหดูใหม3 ถาสมมุติวันนี้มีเจาหนาที่มาส3งซ3อม พรุ3งนี้เย็นๆ
ผมก็ทําเสร็จส3งคืนเขาไป เจาหนาที่ที่มารับฉลองพระองค7ชอบถามว3า ทําไมทําไว ผมตอบเลยว3า เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู3ผืนแผ3นดินไทย ใตร3มพระบารมีของพระองค7 ผมก็อยากไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง
ผมเปKนแค3ช3างตัดเสื้อ ไดรับใชขนาดนี้ผมก็ปลื้มปgติที่สุดแลว
“ผมถือโอกาสนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค7ท3านมาใชตลอด เสื้อผาเก3าๆ ที่ไดรับมาวันแรกทํา
ใหรูว3าพระองค7ทรงอยู3อย3างประหยัด มัธยัสถ7 ทรงเปKนแบบอย3างความพอเพียงใหแก3ประชาชน และเมื่อได
ถวายงานบ3อยครั้งทําใหผมตระหนักว3าคนเราวันหนึ่งตองคิดพิจารณาตัวเองว3าสิ่งไหนบกพร3องก็ตองแกไขสิ่งนั้น
ทุกคนตองแกไขสิ่งที่บกพร3องก3อน งานถึงจะบรรลุเป[าหมาย และเมื่อประสบความสําเร็จแลวอย3าลืมตั้งใจทําสิ่ง
ดี ๆ ใหประเทศชาติตลอดไป” ขอคิดและขอปฏิบัติดี ๆ ที่ไดจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัวของช3างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป€ ช4างซ4อมฉลองพระบาท รอยเทาในหลวง ร. 9 รอยเทาของความพอเพียง
นายศรไกร แน3นศรีนิลหรือช3างไก3 ช3างนอกราชสํานักผูถวายงานซ3อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9
มานานกว3า 10 ปg ปGจจุบันยังเปKนเจาของรานซ3อมรองเทา ก.เปรมศิลป บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประมาณปg 2546 มีลูกคาสวมชุดพระราชสํานักมา 2 คน เดินประคองถุงผาลายสก™อต ดานในเปKนรองเทา
เขามาในราน พอวางรองเทาลงก็กมลงกราบ เลยถามว3า เอาอะไรมาให ลูกคารายนั้นตอบว3า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัว ไดยินเท3านั้น ทําตัวไม3ถูก ขนลุก พูดอะไรไม3ถูก ในใจคิดแต3เพียงว3าโชคดีแลว
ไม3นึกไม3ฝGนว3าจะมีโอกาสไดซ3อมรองเทาของเจาฟ[าเจาแผ3นดินช3างไก3 เล3าว3า รองเทาคู4แรกที่ในหลวง ร. 9
ทรงนํามาซ4อม เปHนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู แบรนด8ไทย เปHนฉลองพระบาทคู4โปรดของพระองค8 เบอร8 43
เท4าที่สังเกตสภาพชํารุดทรุดโทรม ราวกับใส4ใชงานมาแลวหลายสิบปZ ภายในรองเทาผุกร4อนหลุดลอกหลาย
แห4งถาเปHนคนทั่วไปจะแนะนําใหทิ้งแลวซื้อใหม4
“จริง ๆ ผมใชเวลาซ3อมรองเทาคู3นั้นไม3ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต3ดวยความที่อยากใหรองเทาคู3นั้นอยู3
ในบานใหนาน เลยบอกเจาหนาที่ว3า ใชเวลาซ3อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู3นี้ ทรงโปรดใชทรงดนตรี”
นับจากนั้นเปKนตนมาช3างไก3ยังมีโอกาสไดถวายงานซ3อมฉลองพระบาทอีกหลายคู3 ซึ่งคู3ที่ 2 และคู3ที่ 3
เปKนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู คู3ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส3ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู3นี้
มีรอยพระบาทติดมากับแผ3นรองเทา ช3างไก3เก็บแผ3นรองเทาไวที่รานเพื่อความเปKนสิริมงคล ส3วนฉลองพระบาท
คู3ที่ 5 ทรงนํามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู3ที่ 6 เปKนรองเทาเป•ดสน ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแลว
ทั้งหมด 6 คู3
“ผมซ3อมฉลองพระบาททุกคู3อย3างสุดความสามารถ ซึ่งรองเทาของพระองค7จะนําไปวางปนกับของลูกคา
คนอื่นไม3ได เลยซื้อพานมาใส3พรอมกับผาสีเหลืองมารอง แลวนําไปวางไวที่สูงที่สุดในราน เพราะท3านคงทรงโปรดมาก
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สภาพรองเทาชํารุดมาก ซับในรองเทาหลุดออกมาหมด ถาเปKนเศรษฐีทั่วไปคงจะไม3นํามาใชแลว แต3นี่พระองค7
ยังทรงใชคู3เดิมอยู3”
ประการสําคัญที่ ทําใหชายผูนี้ไดเรียนรูจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คื อ
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก3ายังส3งมาซ3อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค7ท3าน ชีวิต
ไม3ฟุ[งเฟ[อจะเปKนสุขกันมากกว3านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค7 ท3า น ทรงเปKน ผูนํ าอย3า งแทจริง ดู แค3 ฉลองพระบาทเปK นตน พวกตามเสด็จ ฯ ทั้งหลาย
ใส3รองเทานอก และยิ่งมาจากต3างประเทศใส3แลวนุ3มเทาดี พระองค7กลับทรงรองเทาที่ผลิตในเมืองไทยคู3ละ
รอยกว3าบาท สีดําเหมือนอย3างที่นักเรียนใส3กัน แมกระทั่งพวกเรายังไม3ซื้อใส3เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนขอพระกร
วันงานเป•ดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ3อทํา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีที่พ3อทําพอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผูฟGงว3า พวกเรามีเสื้อผาคนละกี่ชุด ใส3นาฬิกาเรือนละเท3าไหร3 หลายคนแย3ง
กันตอบและพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล3าว3า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว3า พระองค7ท3านใส3
นาฬิกายี่หออะไร จนพระองค7ท3านรูสึกไดว3าผมพยายามอยากจะดูยี่หอ ท3านจึงยื่นขอพระหัตถ7มาใหดูตรงหนา
จึงทราบว3าพระองค7ท3านใส3นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท3านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง
แมกระทั่งฉลองพระองค7ก็ทรงมีไม3กี่ชุด ทรงใชจนเปzuอยซีด แต3พวกเรามักคิดว3า การมีแบบเหลือกินเหลือใชจึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม3เอาเกษตรกรรม แต3เลือกที่จะทําอุตส3าหากรรม (เปKนศัพท7ที่บัญญัติขึ้นเอง) สุดทาย
อนาคตก็จะอดกิน"
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว3า คนในหองนี้มีรองเทาคนละกี่คู3 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว3า รอยกว3าคู3
ดร.สุเมธ จึงถามต3อว3า วันนี้ใส3มากี่คู3 ถาจะใชใหคุม ท าไมไม3เอามาแขวนคอดวย (ทําเอาบรรยากาศในหองเงียบ
สงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก3อนจะบอกว3า พระองค7ทรงฉลองพระบาทคู3ละ 300 - 400 บาท ขณะที่ขาราชบริพาร
ใส3รองเทาคู3ละ 3 - 4 พัน แต3เวลาที่พระองค7ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห3างไกล ที่สุดแลวขาราชบริพารก็เดิน
ตามพระองค7ไม3ทันอยู3ดี เวลาเดินคนเราใส3รองเทาไดคู3เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค7ยังถูกนําส3งไป
ซ3อมแลวซ3อมอีก
ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจาอยู4หัว
ดิ นสอธรรมดาซึ่ งคนทั่ วไปอาจหาซื้ อไดดวยราคาเพี ยงไม3 กี่ บาทนี้ เปK นดิ นสอชนิ ดเดี ยวที่ ปรากฏอยู3 บน
พระหั ตถ7 ของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู3 หั ว ขณะทรงงานอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ต3 างๆ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไมธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว3าในปgหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใชเพียง
12 แท3ง โดยทรงใชดินสอเดือนละ 1 แท3งเท3านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใชกระดาษมามวนต3อปลายดินสอใหยาว
เพื่อใหเขียนไดถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใชไม3ไดแลวเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดําริที่เปKนเหตุ เปKนผล ดินสอ 1 แท3ง ท3านไม3ไดมองว3าเราตองประหยัดเงินใน
กระเปšาแต3ท3านมองว3าดินสอ 1 แท3ง ตองใชทรัพยากรหรือพลังงานเท3าไหร3 ตองใชทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม
แร3ธาตุที่ทําไสดินสอ การนําเขาวัตถุดิบที่นําเขาต3างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส3ง ดังนั้น
การผลิตดินสอทุกแท3งมีผลต3อการรายรับรายจ3ายของประเทศ เปKนส3วนหนึ่งมูลค3าสินคานําเขาดานวัตถุดิบและ
เปKนการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดมาใชใหเกิดประโยชน7สูงสุด ความประหยัดไม3ใช3หมายถึงการไม3ใช
แต3ยังรวมถึงการใชสิ่งต3าง ๆ อย3างมีสติและมีเหตุผล อันเปKนสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”
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“ท3านผูหญิงบุตรี” บอกผมมาว3า ปgหนึ่งท3านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท3ง เดือนละแท3ง ใชจนกระทั่งกุด
ใครอย3าไดไปทิ้งของพระองค7ท3านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย3าง ทรงเปKนตนแบบทุกอย3าง ของทุกอย3าง
มีค3าสําหรับพระองค7ท3านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค7 จะทรงใชอย3างระมัดระวัง ทรงสั่งใหเราปฏิบัติงานดวย
ความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต8
หลอดยาสีพระทนต7ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คลายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ¢มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เปKนเช3นนี้
เพราะพระองค7ท3านทรงใชดามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มศาสตราจารย7พิเศษ ทันตแพทย7หญิง
ท3านผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย7ประจําพระองค7 อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร7 จุฬาลงกรณ7
มหาวิทยาลัย ไดเขียนเล3าในว3า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย7ประจําพระองค7 กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย7ทันตแพทย7
จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย บางคนมีค3านิยมในการใชของต3างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม3มีทรัพย7พอซื้อหาก็ยัง
ขวนขวาย เช3ามาใชเปKนการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท3าที่ทราบมา มีความแตกต3างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใชกระเปšาที่ผลิตภายในประเทศเช3นสามัญชนทั่วไป ทรงใชดินสอสั้นจนตองต3อดาม แมยาสีพระทนต7
ของพระองค7ท3าน ก็ทรงใชดามแปรงพระทนต7รีดหลอดยาจนแบนจนแน3ใจว3าไม3มียาสีพระทนต7หลงเหลืออยู3ใน
หลอดจริงๆ"
"เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัวทรงรับสั่งว3า ของพระองค7ท3านก็เหมือนกัน และยัง
ทรงรับสั่งต3อไปอีกดวยว3า เมื่อไม3นานมานี้เองมหาดเล็กหองสรง เห็นว3ายาสีพระทนต7ของพระองค7คงใชหมดแลวจึง
ไดนํ าหลอดใหม3 มาเปลี่ ยนใหแทน เมื่อพระองค7ไดทรงทราบ ก็ไดขอใหเขานํ ายาสีพระทนต7 หลอดเก3 ามาคืนและ
พระองค7ท3านยังทรงสามารถใชต3อไปไดอีกถึง 5 วัน จะเห็นไดว3าในส3วนของพระองค7ท3านเองนั้น ทรงประหยัด
อย3างยิ่ง ซึ่งตรงกันขามกับพระราชทรัพย7ส3วนพระองค7ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผูยากไรอยู3เปKนนิจ"
"พระจริยวัตรของพระองค7ไดแสดงใหเห็นอย3างแจ3มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดใน
การใชของอย3างคุมค3า หลังจากนั้นทันตแพทย7ประจําพระองค7ไดกราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต7หลอดนั้น เพื่อนําไปใหศิษย7ไดเห็นและรับใส3เกลาเปKนตัวอย3างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต3อๆ ไป"
"ประมาณหนึ่งสัปดาห7หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัวไดพระราชทานส3งหลอดยาสีพระทนต7
เปล3าหลอดนั้นมาใหถึงบาน ทันตแพทย7ประจําพระองค7รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปKนลนเกลายิ่ง เมื่อได
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต7เปล3าหลอดนั้นแลวทําใหเกิดความสงสัยว3า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต7
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คลายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ¢มลึกลงไป
เกื อบถึ งเกลีย วคอหลอด เมื่อไดมี โอกาสเขาเฝ[ า ฯ อี กครั้งในเวลาต3อมา จึ งไดรับ คํา อธิบ ายจากพระองค7 ว3 า
หลอดยาสีพระทนต7ที่เห็นแบนเรียบนั้นเปKนผลจากการใชดามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มที่
เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอนําไปแสดงใหศิษย7ทันตแพทย7ไดเห็นเปKนอุทาหรณ7 จึงไดขอพระราชานุญาต ซึ่ง
พระองค7ท3านก็ไดทรงพระเมตตาดวยความเต็มพระราชหฤทัย"
ภาพหลอดยาสี พระทนต7ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยู3 หัว มีที่มาจากทัน ตแพทย7 ประจํา พระองค7
(ท3า นผู หญิ งเพ็ ชรา เตชะกั มพุ ช ) ไดกราบถวายบั งคมทู ล พระองค7 ท3า นเรื่องลู กศิษย7 บ างคนมี ค3า นิ ย มใชของ
ต3างประเทศ และของมี ราคาแพง แมบางรายไม3มีเงินพอที่จ ะซื้อหาก็ ยังขวนขวายไปเช3 ามาชั่ วครั้ งชั่ว คราว
ซึ่งเท3าที่ทราบมาแตกต3างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใชกระเปšาที่ผลิตภายในประเทศเช3น
สามัญชนทั่วไป ทรงใชดินสอสั้นจนตองต3อดาม แมจนยาสีฟGนพระทันต7ของพระองค7ท3านก็ใชดามแปรงพระทนต7
รี ด หลอดยาจนแบน จนแน3 ใ จว3 า ไม3 มี ย าสี พ ระทนต7 ห ลงเหลื อ อยู3 ใ นหลอดจริ ง ๆ เมื่ อ กราบบั ง คมทู ล เสร็ จ
พระเจาอยู3หัวทรงตรัสว3า “...ของเราก็มี วันก3อนยังใชไม3 หมด มหาดเล็ กมาทํ าความสะอาดหองสรง คิดว3 า
หมดแลวมาเอาไป แลวเปลี่ยนหลอดใหม3มาให เราบอกใหไปตามกลับมา เรายังใชต3อไดอีก ๕ วัน...” จึงได
กราบพระบาทของทูล ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต7หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต7ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู3หัว ทรงใชจนแบนราบเรียบโดยตลอด คลายแผ3นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏ
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รอยบุ¢มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งไดรับคําอธิบายจากพระองค7ภายหลังว3า หลอดยาสีพระทนต7ที่เห็น
แบนเรียบนั้นเปKนผลจากการใชดามแปรงสีพระทนต7ช3วยรีดและกดจนเปKนรอยบุ¢มอย3างที่เห็นนั่นเอง
รถยนต8พระที่นั่ง
นายอนั น ต7 ร3 ม รื่ น วาณิ ช กิ จ ช3 า งดู แลรถยนต7 พระที่ นั่ ง ไดใหสั มภาษณ7 ร ายการตี สิ บ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว3า "ครั้งหนึ่งผมตองซ3อมรถตูเชฟโรเลต ซึ่งเปKนรถที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัว
พระราชทานแก3สมเด็จพระเทพรัตน7ฯ สมัยท3านเรียนจบที่จุฬาฯ และเปKนคันโปรดของท3านดวยก3อน ซ3อมขาง
ประตูดานที่ท3านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ําหยด แต3หลังจากที่ซ3อมแลว วันหนึ่งท3านก็รับสั่งกับสารถีว3า วันนี้รถดู
แปลกไป น้ําไม3หยด อย3างนี้ก็ไม3เย็นน3ะสิ แต3ก็ดีเหมือนกันไม3ตองเอากระปšองมารอง"
นายอนันต7เป•ดเผยว3า ภายในรถยนต7พระที่นั่งของแต3ละพระองค7นั้น เรียบง3ายมากไม3มีอะไรเลยที่เปKน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีแต3ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท3านั้น ส3วนการไดมีโอกาสดูแลรถยนต7พระที่นั่ง ทําให
ไดเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัวดวยนั้น นายอนันต7กล3าวว3า ครั้งหนึ่งมีรถยนต7
พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใชในพระราชกรณียกิจมาทํา เห็นว3าพรมใตรถมีน้ําแฉะขังอยู3และมีกลิ่นเหม็นดวย แสดงว3า
พระองค7ท3านทรงนํารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ําท3วม แถมน้ํายังซึมเขาไปในรถพระที่นั่งดวย แสดงว3า
น้ําก็ตองเปgยกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว3า ทําไมไม3รีบเอารถมาซ3อม ก็ไดคําตอบว3าตองรอใหเสร็จ
พระราชกรณียกิจก3อน เมื่อพิธีกรถามว3า จากการที่ไดมีโอกาสรับใชเบื้องพระยุคลบาท ไดเห็นถึงความพอเพียง
ของพระองค7อย3างไร นายอนันต7 ตอบว3า "ปกติถาทรงงานส3วนพระองค7 ท3านก็ใชรถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ํามัน
และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว3ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว3าที่ท3านจะนํามาทําสีใหม3ก็รอบคันแลวแต3
คนใชรถอย3างเราแค3รอยนิดเดียวก็รีบเอามาทําสีแลว และครั้งหนึ่งระหว3างที่ผมกําลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่ง
ของสมเด็จพระเทพรัตน7ฯ ก็มีวิทยุของขาราชบริพารบอกกันว3ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน7ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ[าไปแลว
หองทรงงาน
หองทรงงานพระตําหนักจิตรลดารโหฐานไม3ไดหรูหราประดับดวยของแพงแต3อย3างใด เวลาทรงงาน
จะประทับบนพื้นพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มิไดประทับพระเกาอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต3างๆ
ไดสะดวก หองทรงงานเปKนหองเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในหองทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน7 โทรสาร
โทรศัพท7 คอมพิวเตอร7 เทเล็กซ7เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ7 อากาศ เพื่อจะไดทรงสามารถแกปGญหาต3างๆ
ไดทันท3วงที โดยผนังหองทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
หองทรงงานของพระองค7ก็เปKนอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยไดอย3างมาก โต™ะทรงงานหรือเกาอี้โยก
รูปทรงหรูหราไม3เคยมีปรากฏในหองนี้ ดังพระราชดํารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่ง
ที่ว3า “...สํานักงานของท3าน คือหองกวาง ๆ ไม3มีเกาอี้ มีพื้น และท3านก็กมทรงงานอยู3กับพื้น...” นั่นเองนับเปKน
แบบอย3างของความพอดี ไม3ฟุ[งเฟ[อโดยแท
“หองทรงงาน” เปKนเพียงหองขนาดธรรมดา กวางยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร3งๆ โล3งๆ พื้นที่เปKน
ไมปาร7เกต7 ผมกราบบังคมทูลและถวายตํารา จากนั้นไดทรงสอบถามรายละเอียดของตําราพรอมทั้งเรื่องราว
ความคืบหนางานอื่นที่กําลังดําเนินเปKนเวลากว3าหนึ่งชั่วโมง
เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค7ธรรมดา หอยกลองถ3ายภาพไวที่พระศอ
มิทรงโปรดการสวมใส3เครื่องประดับอื่น เช3น แหวน สรอยคอหรือของมีค3าต3างๆ เวนแต3นาฬิกาบนขอพระกร
เท3านั้น ซึ่งก็ไม3ไดมีราคาแพงแต3อย3างใด
“...เครื่องประดับ พระองค7ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส3สักชิ้น นอกเสียจากว3าจะทรงแต3งองค7เพื่อเสด็จฯ
ไปงานพระราชพิธีต3าง ๆ หรือตอนรับแขกบานแขกเมืองเท3านั้น...”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”
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“...เมื่อปg ๒๕๒๔ ที่ไดรับแต3งตั้งจากรัฐบาลใหไปถวายงาน ผมตื่นเตนมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ
ตัวไปเสียทุกอย3 าง มองไปที่ขอพระหัตถ7ว3า ทรงใชนาฬิกาอะไร มองจนพระองค7ทรงยื่นขอพระหัตถ7มาใหดู
ทรงตรัสอย3างมีพระอารมณ7ขันว3า “ยี่หอใส3แลวโก” ผมจําแบบไว เพราะอยากรูว3าพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัว
ทรงใชนาฬิกาเรือนละเท3าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ราน ก็ทราบว3ามีราคาเพียงแค3 ๗๕๐ บาท...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล3าไวใน “ประสบการณ7สนองพระราชดําริเรียนรูหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัว”
พระตําหนักจิตรลดา
พระตําหนักจิตรลดา “...ไม3มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา
ที่เต็มไปดวยบ3อเลี้ยงปลา และไร3นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมดวยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดไดเต็มปากว3า
ในประเทศไทยไม3มีช3องว3างระหว3างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย7 ผูทรงทํางานอย3าง "หลังสูฟ[าหนาสูดิน”
ดวยพระองค7เอง”
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
“โครงการส3วนพระองค7 สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค7ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัว
ภายหลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต3าง ๆ ดวยทรงปรารถนาจะไดเห็นประชาชนอยู3
ดีมีสุขตามสมควรแก3อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพดานเกษตรกรรม ซึ่งถือเปKนอาชีพหลักของประเทศ จึงทําใหเกิด
โครงการส3วนพระองค7เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเปKน
พระราชฐานที่ประทับในปg พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มตนจาก “นาขาวทดลอง” และ “ปcาไมสาธิต” ต3อมากิจกรรม
การเกษตรอื่น ๆ จึงค3อย ๆ ทยอยหยั่งรากฝGงลึกภายใตร3มเงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต3าง ๆ เริ่มประสบ
ความสําเร็จ จึงจัดทําโครงการตัวอย3าง เพื่อใหประชาชนที่สนใจสามารถเขามาศึกษา และนํากลับไปดําเนินการ
เองได โดยโครงการต3าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนจิตรลดา เปKนโครงการที่ไม3หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ทําให
วันนี้โครงการส3วนพระองค7 สวนจิตรลดา กลายเปKนแหล3งรวมนวัตกรรมดานการเกษตรของแผ3นดินที่เป•ดพรอม
สําหรับประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรูกิจกรรมการเกษตรตามพระราชดําริ
ซองเอกสารต4างๆ ที่จะส4งขึ้นทูลเกลา
“... แต3หากเปKนเรื่อง “งานในราชการ” แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยู3หัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
มายังขาราชบริพารในพระองค7ว3า “เอกสารต3าง ๆ ที่จะส3งขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย หากเปKนซองแลวก็ขอใหติดกาว
เฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเปKนตองใชเทปกาวติด ก็ใหติดแค3สองนิ้วก็พอ ไม3ใช3ป•ดทั้งหมดเพราะเปKนการเปลือง
เทปและเป•ดยาก” พระองค7จะไม3พอพระราชหฤทัย เพราะไม3เปKนการประหยัด ซึ่งตรงนี้เปKนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้
กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม3ใช3เอกสารสําคัญ ก็ควรใชกระดาษรีไซเคิลแต3หากเปKนจดหมายลับหรือ
สําคัญก็สามารถใชของใหม3ได”
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ชุดวิชาที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต4อสังคม
ความหมายและที่มาของคําศัพท8ที่เกี่ยวของกับพลเมือง
คําว3า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง3มุม และมีการนําไปใชเทียบกับคําอื่น ๆ อาทิ ประชากร
ประชาชน ปวงชน และราษฎร7 ฯลฯ แต3หากพิจารณาใหละเอียดจะสามารถทําความเขาใจความหมายของคําต3าง ๆ
ที่คลายกัน ไดดังนี้
ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม3ใช3ผูปกครอง เปKนสามัญชนอยู3ภายใตรัฐ เช3น
ประชาชนทุกคนมีหนาที่ตองรูกฎหมาย ใครจะปฏิเสธว3าไม3รูไม3ได
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใชในกรณีพิจารณาถึงจํานวน
ราษฎร คําว3า "ราษฎร" เปKนคําเก3าแก3ที่มีใชกันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมาย
ตราสามดวง ก็มีการใชคําว3า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต3ว3า “ราษฎร” เปKนคําที่ใชในช3วงสมัยรัชกาลที่ 5
เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเปKนไพร3หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช3วงรัชกาลที่ 5 ไดมีการ
เปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารราชการแผ3 น ดิ น ครั้ ง ใหญ3 และไดทํ า การเลิ ก ทาสเลิ กไพร3 ทํ าใหประชาชนเหล3 า นั้ น
กลายเปKนราษฎรหรือเสรีชนที่ไม3ตองเปKนขารับใชมูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท3าเทียมกัน จึงเรียกอดีต
ไพร3 ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม3 ๆ ว3า “ราษฎร” ในความหมายของ ผูที่ตองเสียภาษีใหกับรัฐและตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมืองเช3นเดียวกันหมด
ปGจจุบันคําว3าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต3ประชาชน สื่อถึงการเปKน
เจาของประเทศ และเจาของอํานาจอธิปไตย มากกว3าราษฎร ส3วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบคนที่ดอยกว3า
อยู3ดวยและมีนัยความหมายเปKนทางการนอยกว3าคําว3า ประชาชนเช3น แมเราจะเปKนราษฎรธรรมดา แต3ถา
ผูบริหารประเทศคดโกงฉอราษฎร7บังหลวง เราก็ตองไปคัดคาน ที่ผ3านมาขาราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น
ราษฎร แปลว3า คนของรัฐเดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม3ใช3ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู3คน
ที่มิใช3ขาราชการ
พลเมือง คําว3า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ3ในฝรั่งเศส เริ่มตนเมื่อปg ค.ศ. 1789
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาลมลางระบอบการปกครองของพระเจาหลุยส7ที่ 16 ลมลางระบบชนชั้นต3าง ๆ ขณะนั้น
ไดแก3 พระราชวงศ7 ขุนนางขาราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร3 ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส
ทุกคน ต3อมาคําว3า "Citoyen" จึงแปลเปKน "Citizen" ในภาษาอังกฤษ
สําหรับประเทศไทย คําว3า “พลเมือง” น3าจะถูกนํามาใชสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
เนื่องจากผูนําคณะราษฎรบางท3านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงไดนําเอาคํานี้มาใส3ไวในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต3อมากลายเปKนวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะตอง
เรียนควบคู3กับวิชาศีลธรรม กลายเปKนวิชา "หนาที่พลเมืองและศีลธรรม" ในส3วนที่เปKนหนาที่พลเมืองก็ลอกมา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปg 2475 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปg 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
และเลิกใชเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต7 ทําการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 แต3วิชาหนาที่พลเมือง
ก็ยังคงเรียนและสอนกันต3อมาอีกหลายปgจึงเลิกไปพรอม ๆ กับคําว3า "พลเมือง" โดยต3อมาก็ใชคําว3า "ปวงชน"
แทนคําว3าราษฎรคงเปKนการใชแทนคําว3า “ประชาชน” หรือคําว3า People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจาก
อิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน7เกตทีสเบิร7กของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล7น ที่ใหคําจํากัดความ
ของรัฐบาลประชาธิปไตยไวว3า เปKน "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน" แต3แทนที่เราจะใช
คําว3า "ประชาชน" แทนคําว3า "ราษฎร" เรากลับใชคําว3า "ปวงชน" แทน อย3างไรก็ตาม คําว3าปวงชนก็ใชแต3ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต3าง ๆ เท3านั้น แต3ไม3ติดปากที่จะใชกันทั่วไปในที่อื่น ๆ ไม3ว3าในหนาหนังสือพิมพ7หรือในสื่อ
อื่น ๆ ยังนิยมใชคําว3า "ประชาชน" มากกว3าคําว3า "ปวงชน"
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อย3างไรก็ตาม คําว3า "พลเมือง" ไดมาปรากฏอีกครั้งในร3างรัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบัน เริ่มตั้งแต3หมวดที่ 2
ประชาชน ส3วนที่ 1 ความเปKนพลเมืองและหนาที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไวว3า "ประชาชนชาวไทย
ย4อมมีฐานะเปHนพลเมือง" ที่น3าสังเกตก็คือ ในมาตรานี้ใชคําว3า "ประชาชน" ชาวไทย แทนคําว3า "ปวงชน" ชาวไทย
ที่เขียนไวในมาตรา 3 "อํานาจอธิปไตยเปKนของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม3ว3าเหล3ากําเนิด
เพศหรื อศาสนาใด ย3 อมอยู3 ในความคุ มครองแห3 งรั ฐธรรมนู ญเสมอกั น" ซึ่ งร3 างรั ฐธรรมนู ญมี ทั้งคํ าว3 า "ปวงชน"
"ประชาชน" และ "พลเมือง" ในที่ต3าง ๆ แทนคําว3า "ปวงชน" เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ (วีรพงษ7 รามางกูร, 2558)
สําหรับคําว4า “พลเมือง” มีนักวิชาการใหความหมาย สรุปไดพอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เปKนใหญ3 ดังนั้น คําว3า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ
เปKนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตปฏิบัติตน
ตามกฎหมายดํารงตนเปKนประโยชน7ต3อสังคม โดยมีการช3วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก3อใหเกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ใหเปKนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย3างแทจริง
วราภรณ7 สามโกเศศ อธิบายว3า ความเปKนพลเมือง หมายถึง การเปKนคนที่รับผิดชอบไดดวยตนเอง
มีความสํานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล3าวว3า ความเปKนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพ ควบคู3กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู3กับ “หนาที่ ”
จากความหมายของนักวิชาต3าง ๆ พอสรุปไดว3า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษี
และปฏิบัติตามกฏหมายบานเมืองแลว ยังตองมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย3างนอยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต3ยิ่ง
ไปกว3านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต3างๆ ต3อทางการหรือรัฐได ทั้งยังมีสิทธิเขาร3วมในกิจกรรมต3าง ๆ
กับรัฐและอาจเปKนฝcายรุกเพื่อเรียกรองกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพอง พลเมืองนั้นจะเปKน
คนที่รูสึกเปKนเจาของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือรนอยากมีส3วนร3วม เอาใจใส3การทํางานของรัฐ และเปKน
ประชาชนที่สามารถแกไขปGญหาส3วนรวมไดในระดับหนึ่ง โดยไม3ตองรอใหรัฐมาแกไขใหเท3านั้น
อย3างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต3างระหว3างความเปKนราษฏร และความเปKนพลเมือง ดังตาราง
(อางจาก จดหมายข3าวสถาบันพระปกเกลา ปgที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) (ความเปKนราษฎร, ม.ป.ป.)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต3างระหว3างความเปKนราษฏร และความเปKนพลเมือง
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กล3าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต3างจากคําว3า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว3า พลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการรักษาสิทธิต3างๆ ของตน รวมถึงการมีส3วนร3วมทางการเมืองโดยการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปKนพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะทอนใหเห็น
ถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต3อรัฐ ต3างจากคําว3า ประชาชน ที่กลายเปKน
ผูรับคําสั่ง ทําตามผูอื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจึงอยู3ที่การเปลี่ยนใหประชาชนคนธรรมดา กลายเปKน
พลเมืองที่มีสิทธิกําหนดทิศทางของประเทศได
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางความเปHนพลเมือง
ความหมายของพลเมืองศึกษา
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ7เรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรี ยนใหเปK นพลเมื องดี ของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเปKนพลเมืองตนเอง มีสิ ทธิมีเสี ยง สนใจต3 อ
ส3วนรวม และมีส3วนร3วมในกิจการบานเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรูเกี่ยวกับ
รัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการ
บริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ
คุณลักษณะของพลเมือง
“พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ
1) มีอิสรภาพและพึ่งตนเองไดหมายความว3า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเปKน
เจาของอํานาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเปKนเจาของประเทศเปKนเจาของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทําใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทําใหประชาชนมีอิสรภาพ คือ
เปKนเจาของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเปKนไท คือ เปKนอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได และไม3ยอมตกอยู3ภายใตอิทธิพลอํานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ7” ของผูใด
2) เห็นคนเท3าเทียมกัน หมายความว3า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อํานาจสูงสุดในประเทศ
เปK นของประชาชน ดังนั้น ไม3 ว3า ประชาชนจะแตกต3า งกั น อย3 างไรทุ กคนลวนแต3เ ท3า เที ย มกั นในฐานะที่เ ปK น
เจาของประเทศ “พลเมือง” จึงตองเคารพหลักความเสมอภาคและจะตองเห็นคนเท3าเทียมกัน คือ เห็นคนเปKน
แนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท3าเทียมกับคนอื่น ทุกคนลวนมีศักดิ์ศรีของความเปKนเจาของประเทศอย3าง
เสมอกัน ถึงแมจะมีการพึ่งพาอาศัยแต3จะเปKนไปอย3างเท3าเทียม
3) ยอมรั บความแตกต3 าง หมายความว3 า ประชาธิ ปไตย คื อ ระบอบการปกครองที่ ประชาชนเปK น
เจาของประเทศ ประชาชนจึงมี เสรี ภาพ ระบอบประชาธิ ปไตยจึงใหเสรี ภาพและยอมรับ ความหลากหลาย
ของประชาชน ประชาชนจึงแตกต3างกันไดไม3ว3าจะเปKนเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อมิใหความแตกต3างนํามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงตองยอมรับและเคารพความแตกต3างของกันและกัน เพื่อใหสามารถอยู3ร3วมกันได และจะตอง
ไม3มีการใชความรุนแรงต3อผูที่เห็นแตกต3างไปจากตนเอง
4) เคารพสิทธิผูอื่น หมายความว3า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเปKนเจาของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
แต3ถาทุกคนใชสิทธิโดยคํานึงถึงแต3ประโยชน7ของตนเอง หรือเอาแต3ความคิดของตนเองเปKนที่ตั้ง โดยไม3คํานึงถึง
สิทธิผูอื่นหรือไม3สนใจว3าจะเกิดความเดือดรอนแก3ผูใดย3อมจะทําใหเกิดการใชสิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน สิทธิ
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจําเปKนตองมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใชสิทธิไดเท3าที่ไม3ละเมิดสิทธิผูอื่น “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเคารพสิทธิผูอื่นและจะตองไม3ใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผูอื่น
5) รับผิดชอบต3อสังคม หมายความว3า ประชาธิปไตยมิใช3ระบอบการปกครองตามอําเภอใจหรือใคร
อยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม3คํานึงถึงส3วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะตองใชสิทธิ
เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต3อสังคมดวยดวยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิไดดีขึ้นหรือแย3ลง โดยตัวเอง
หากสังคมจะดีขึ้นไดก็ดวยการกระทําของคนในสังคม
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6) เขาใจระบอบประชาธิปไตยและมีส3วนร3วม หมายความว3า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน
ใชกติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผูแทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได
ก็ต3อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เขาใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง
หลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย ถามีความ
ขัดแยงก็เคารพกติกาและใชวิถีทางประชาธิปไตยในการแกปGญหาโดยไม3ใชกําลังหรือความรุนแรง
องค8ประกอบของการศึกษาความเปHนพลเมือง
สําหรับนักวิชาการต3างประเทศ ไดเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง อาทิ
John Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบาย
การศึ ก ษาความเปK น พลเมื อ งว3 า มี 3 ประเด็ น ที่ เ ชื่ อ มกั บ มิ ติ พ ลเมื อ ง การเมื อ ง และสั ง คม ทั้ ง นี้ พลเมื อ ง
ประกอบดวย สิทธิจําเปKนสําหรับความเปKนอิสระ เสรีภาพระดับปGจเจกบุคคล การเมืองประกอบดวยสิทธิในการ
มีส3วนร3วมในการใชอํานาจทางการเมือง ส3วนสังคมประกอบดวยสิทธิที่มีต3อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความ
มั่งคงที่มีต3อสิทธิที่จะร3วมมือกัน และเพื่ออาศัยอยู3ในชีวิตของความศิวิไล
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
การเรียนรูของเด็กจะเริ่มตนจากความไวใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู3เหนือหองเรียน การเรียนรูของเด็กควรทําหรือแสดงบทบาทในกลุ3มหรือมีส3วนร3วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
2) ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)
การเรียนรูผ3านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเปKนพลเมือง มันไม3จํากัดเวลาของ
เด็กที่โรงเรียน แต3ควรรับรูในฐานะเปKนกลุ3มอาสาสมัครที่ไม3เปKนการเมือง
3) ความสามารถในการอ4านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy)
การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการทําให ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ3านความรู ทักษะ และ
ค3านิยม คําว3า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใชในความรูสึกที่กวางที่สุดเพื่อที่จะลอมรอบความรูที่สมเหตุสมผลของการ
มีส3วนร3วมในการแกปGญหาความขัดแยง และเกี่ยวของกับการตัดสินใจต3อเศรษฐกิจหลักและปGญหาสังคมของ
ทุกวันรวมทั้งแต3ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมสําหรับโลกของการจางงาน 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 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเปKนพลเมืองประกอบดวย 4 อย3าง คือ 1) ประชา
สังคมและระบบ 2) องค7ประกอบขอปฏิบัติพลเมือง 3) การมีส3วนร3วมพลเมือง และ 4) อัตลักษณ7พลเมือง
ส3วนขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรูจัก การวิเคราะห7และการใหเหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ7
คือ ความเชื่อ ค3านิยม ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม
JaapScheerens เขียนบทความเรื่อง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat
School” มีสาระว3าเป[าหมายของการศึกษาสําหรับความเปKนพลเมืองมี 3 มิติ คือ มิติ 1 การรับรูเขาใจกับการ
นับถือความรูเกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย มิติ 2 เนนการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ7ความรูสึกของ
การกระทํา และการไดรั บประสบการณ7 และมิติ 3 เกี่ ยวกั บอารมณ7 ในศั พท7ของการผูกติ ดกั บสังคมและชุ มชน
ซึ่งอันหนึ่งเปKนเจาของสมรรถนะการสื่อสารและสังคม
John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education for
Citizenship in a Democracy” ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ที่ว3านิยามตามองค7ประกอบ
การศึกษาความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันไดแก3
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1) ความรูของความเปKนพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
2) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3) ทักษะการมีส3วนร3วมของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเปKนพลเมืองแบบ
มีส3วนร3วม)
4) แนวโนมที่จะกระทําการบางอย3างของความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียง
ของพลเมือง)
Joel Westheimerและ Joseph Kahne (2004) ไดเขียนบทความเรื่อง “What kind of Citizen ?
The Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว3านักการศึกษาและผูกําหนดนโยบายไดติดตามแผนงาน
เพิ่มขึ้นที่ว3าไดมีจุดมุ3งหมายทําใหประชาธิปไตยเขมแข็งผ3านการศึกษาความเปKนพลเมือง การเรียนรูการบริการและ
การสอน ทั้งนี้ Westheimer และ Kahne ไดใหแนวคิดที่สําคัญ 3 แนวคิดของความเปKนพลเมืองที่ดี คือ การมุ3งเนน
ความรั บผิ ดชอบระดั บบุ คคล การมี ส3 วนร3 วม และความยุ ติ ธรรมที่ เนนย้ํ าโดยนั ยทางการเมื องของการศึ กษา
ประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเปKนตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4 ประเภทของความเปKนพลเมือง
แนวทางการปฏิบัติตนเปHนพลเมืองดี
ณัฐนันท7 ศิริเจริญ (2555) ไดกล3าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเปKนพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
ดานสังคม ไดแก4
1) การแสดงความคิดอย3างมีเหตุผล
2) การรับฟGงขอคิดเห็นของผูอื่น
3) การยอมรับเมื่อผูอื่นมีเหตุผลที่ดีกว3า
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4) การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกว3าอารมณ7
5) การเคารพระเบียบของสังคม
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก3ประโยชน7ของส3วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ดานเศรษฐกิจ ไดแก4
1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
2) การซื่อสัตย7สุจริตต3ออาชีพที่ทํา
3) การพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา
4) การใชเวลาว3างใหเปKนประโยชน7ต3อตนเองและสังคม
5) การสรางงานและสรางสรรค7สิ่งประดิษฐ7ใหม3 ๆเพื่อใหเกิดประโยชน7ต3อสังคมไทยและสังคมโลก
6) การเปKนผูผลิตและผูบริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย7 ยึดมั่นในอุดมการณ7ที่ดีต3อชาติเปKนสําคัญ
ดานการเมืองการปกครอง ไดแก4
1) การเคารพกฎหมาย
2) การรับฟGงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต3อความขัดแยงที่เกิดขึ้น
3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว3า
4) การซื่อสัตย7ต3อหนาที่โดยไม3เห็นแก3ประโยชน7ส3วนตน
5) การกลาเสนอความคิดเห็นต3อส3วนรวมกลาเสนอตนเองในการทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
6) การทํางานอย3างเต็มความสามารถเต็มเวลา
ดังนั้น ความเปKนพลเมืองสามารถแยกพิจารณาทําความเขาใจ ว3า ประกอบดวย 3 ส3วนคือ ส3วนที่ 1 คุณค3า
ค3านิยม ส3วนที่ 2 ความรู และส3วนที่ 3 ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จาก www.thaiciviceducation.org)
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ตารางที่ 5 องค7ประกอบของความเปKนพลเมือง
แนวทางการสรางเสริมสํานึกความเปHนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย
จากรายงานการศึกษาแนวทางการสรางเสริ มสํ านึกความเปK นพลเมืองแก3เยาวชน โดยสภาพั ฒนา
การเมืองสถาบันพระปกเกลา ร3วมมือกับหน3วยงานในพื้นที่จัดทํารายงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช3น
กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลําปาง
1) กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เยาวชนในจังหวัดลําปาง
ภาพรวมของการจั ดกิ จ กรรมสรางเสริมสํ า นึ กความเปK น พลเมื องแก3เ ยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส3งเสริมจากภาคส3วนต3าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัด
ลํา ปาง ส3 ว นใหญ3เ ปK น การดํ า เนิ นการจั ด กิจ กรรมเพื่ อการแกไขปGญ หาและพั ฒ นาเด็กและเยาวชน ไม3 ไดตั้ ง
วั ต ถุ ป ระสงค7 เ พื่ อสรางเสริ มสํ า นึ กความเปK น พลเมื องแก3 เ ยาวชนโดยตรง เหมื อ นเช3 น โครงการที่ ไดรั บ การ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลาที่ไดดําเนินการในโรงเรียนบางแห3งของจังหวัดลําปาง แต3อย3างไรก็ตามการจัด
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต3าง ๆ ที่ไดดําเนินการในจังหวัดลําปางนั้นทายที่สุดแลวก็จะส3งผลหนุนเสริม
เติมเต็มสํานึกความเปKนพลเมืองของเด็กและเยาวชนไดเช3นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส3วนต3าง ๆ ที่ดําเนินการ
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สนับสนุนส3งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชน
ซึ่ ง ประกอบไปดวย กลุ3 ม ผู ปฏิ บั ติ ก าร กลุ3 ม ผู สนั บ สนุ น งบประมาณ กลุ3 ม ผู สนุ บ สนุ น วิ ช าการองค7 ค วามรู
กลุ3มผูสนับสนุนบุคลากรวิทยากร กลุ3มผูสนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ7 และกลุ3มผูมีส3วนไดส3วนเสียกับ
การจัดกิจกรรมต3าง ๆ มีความร3วมมือระหว3างกัน ตามภาระหนาที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ7ของภาคส3วน
ต3าง ๆ เหล3านี้
2) ปrญหาอุปสรรคและปrจจัยสู4ความสําเร็จในการสรางเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและ
เยาวชน
การดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัดลําปาง มีปGญหาอุปสรรค
และความสําเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึกษาขอมูลผ3านเวทีสะทอนในการประชุมกลุ3มย3อย สามารถสรุปปGจจัย
สําคัญที่เปKนปGจจัยปGญหาอุปสรรคของการดําเนินงานสรางเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เยาวชน เกิดจาก
3 ปGจจัย คือ ปGจจัยครอบครัว พ3อ แม3 ผูปกครอง ปGจจัยการสนับสนุนของหน3วยงานองค7กรที่เกี่ยวของกับงาน
ดานเด็กและเยาวชน และปGจจัยโอกาสการเขาถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส3วนปGจจัยสําคัญที่เปKนปGจจัย
แห3งความสําเร็จนั้น เกิดจาก 4 ปGจ จัย คื อ ปGจจั ยพลังเด็กและเยาวชน ปG จจัยครอบครัว พ3อ แม3 ผูปกครอง
ปGจจัยบุคคล หน3วยงาน องค7กร ชุมชน และปGจจัยเครือข3ายการทํางาน
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเปKนงานที่ตองอาศัยเวลาและตองมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคลอง
กั บ บริ บ ทการทํ า งานของแต3 ล ะพื้ น ที่ ซึ่ งจํ า เปK น ตองมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมอยู3 อ ย3 า งต3 อเนื่ องเพื่ อ ให
เหมาะสมทันต3อสภาวการณ7ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส3งผลกระทบต3อเด็ก
และเยาวชนอย3างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว3า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสรางเสริมสํานึกความ
เปKนพลเมืองแก3เยาวชนในจังหวัดลําปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเนนการมีส3วนร3วมของเด็กและเยาวชน
การบูรณาการกิจกรรมในพื้นที่ระดับตําบล การพัฒนาเครือข3ายการทํางานดานเด็กและเยาวชน และการสื่อสาร
สรางความรูความเขาใจในพื้นที่อย3างทั่วถึง
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร
1) กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
ในรอบ 3 ปgที่ผ3านมา เปKนการดําเนินกิจกรรมของหน3วยงานทั้งภาครัฐ องค7กรพัฒนาเอกชน ที่ทํางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต3พบว3าเปKนกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการดําเนินงานที่เปKนลักษณะ
นโยบายส3วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช3น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย7แต3ถาเปKน
กิจกรรมเด3น ๆ ที่เกิดจากมุมมองในปGญหาของเด็กและเยาวชนและผูที่ทํางานกับเด็กและเยาวชนจริง ๆ จะเห็น
ว3ายังไม3ไดเกิดในหน3วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสรางสํานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของการ
พัฒนาการสรางสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ3มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค3าย
ที่ใหโอกาสเด็กและเยาวชนไดคิดสรางสรรค7กิจกรรมดี ๆ และหลากหลาย โดยอยู3ภายใตการดูแลใหคําแนะนํา
และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูใหญ3ใจดี เช3น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลปกิจกรรมของกลุ3มเด็กฮักถิ่น
สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ3มย3อยในการสรางสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
มีสาระสําคัญ คือ การใหนิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผูใหญ3ไม3ไดแตกต3างกัน ส3วนสํานึกพลเมืองเด็ก
และเยาวชนในปGจจุบันควรจะมีตนแบบสํานึกพลเมืองจากผูใหญ3 ส3วนสํานึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น
ไดเรียนรูผ3านกิจกรรมค3ายที่มุ3งเนนการพัฒนาจิตอาสา
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2) ปrญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เยาวชน
ในจังหวัดสกลนคร
ปGจจัยที่เปKนปGญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางสํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
สรุปไดดังนี้ 1) การขาดโอกาสในการเรียนรูความเปKนพลเมืองของเด็กและเยาวชน 2) พ3อแม3ผูปกครอง ผูใหญ3
ในสังคม ไม3เปKนตนแบบที่ดีแก3ลูกหลานขาดตนแบบผูใหญ3ที่ดี 3) สถาบันการศึกษาขาดความเขาใจในการสราง
สํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ผ3านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ 4) หน3วยงานที่ดูแลดานเด็กและ
เยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการสรางสํานึกพลเมืองและทํางานซ้ําซอน
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผูใหญ4 และ มุมมองของเด็กและเยาวชน
มุมมองของผูใหญ3การสรางตนแบบใหกับเด็กและเยาวชนผ3านสื่อต3าง ๆ การส3งเสริมตนแบบคนดีโดยมี
เวทีแสดงความดีเชิงประจักษ7 เชิดชูความดีคนดีเพื่อเปKนกําลังใจแก3คนทําดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัวและการ
พัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมคําสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรการเสริมสราง
สํานึกพลเมืองแก3เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติมุมมองของเด็กและ
เยาวชน รู ปแบบกิจกรรมเพื่ อเสริ มสรางสํานึ กพลเมืองที่ อยากเห็นและตองการคือการใหโอกาสไดเขาร3ว ม
กําหนดกรอบแนวทางเพื่อสรางสํานึกพลเมืองกับหน3วยงานที่เกี่ยวของ โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สาธารณะใหแก3เด็กและเยาวชนอย3างต3อเนื่องและยั่งยืน
กรณีภาคใต : จังหวัดยะลา
บริบทปGญหาส3วนใหญ3ที่คุกคามหรือส3งเสริมการสรางสํานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว3างงาน
เยาวชนเล3นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย7ในการศึกษา
แต3ที่สําคัญจากผลการวิจัย พบว3า ปGญหาสําคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด และเยาวชนไดรับ
การศึกษานอย
สําหรับที่ผ3านมา การดําเนินงานดานการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากขอมูลประเด็นยุทธศาสตร7
ของจังหวัดยะลา สรุปไดว3า โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสรางงานโครงการจางงานนักเรียน นักศึกษาในช3วงป•ดภาค
ฤดูรอน โครงการฝƒกอาชีพแก3เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเป•ดโลกการศึกษาและอาชีพ
เพื่อการมีงานทําโครงการศูนย7ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู3สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ7สานฝGนสู3อามานดามัน
และโครงการครอบครัวป[องกันภัยแก3ไขปGญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการทูบีนับเบอร7วัน เปKนตน อาจกล3าวไดว3า การสรางเยาวชนใหมีสํานึกพลเมือง เริ่มตนจากการอบรม
ดูแล เอาใจใส3ศึกษาใหความรูของครอบครัว พ3อแม3 และญาติพี่นอง การไดรับการศึกษาจากสถาบันที่เยาวชน
ศึกษาและหน3วยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย7
จังหวัดยะลา และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
1) กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปHนพลเมืองแก4เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- จัดโครงการสอนภาษาไทยใหผูไม3รูหนังสือหรือผูอ3านภาษาไทยไม3ได เพื่อสรางความภาคภูมิใจ
ในความเปKนคนไทยมีความเปKนเจาของประเทศมากขึ้น
- โครงการสอนภาษามลายูใหแก3ทหารพรานเพื่อใหสามารถสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชน
- โครงการสํานึกรักษ7ทองถิ่นเสริมสรางความสมานฉันท7 เพื่อใหเยาวชนทํากิจกรรมร3วมกันและ
เปKนโครงการที่ส3งเสริมปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนรักบานเกิด รูสึกความเปKนเจาของ
- โครงการนําเยาวชนสู3สันติเพื่อเรียนรูวิธีการสรางสันติภาพการจัดการความขัดแยง
- โครงการค3ายเอดส7และยาเสพติด
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- จัดตั้งศูนย7บริการที่เปKนมิตรแก3เยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรูสึกว3า
ตนเองมีความสําคัญทําใหมีความรักต3อประเทศชาติ
- จัดเวทีประชาคมหมู3บานเพื่อใหเยาวชนมีส3วนร3วมกับทุกฝcายในการพัฒนาหรือแกไขปGญหา
ในชุมชนทําใหเยาวชนภูมิใจและมีความรักต3อชุมชน
- โครงการส3งเสริมอาชีพแก3เยาวชน เพื่อใหเยาวชนเห็นช3องทางอาชีพในอนาคต ใชเวลาว3าง
ใหเปKนประโยชน7 มีความคิดสรางสรรค7 มีความรับผิดชอบมากขึ้น
- กิจกรรมนันทนาการเช3น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูรอน และกิจกรรมออเครสตราเพื่อสะทอน
การอยู3ร3วมกัน
- โครงการสานพลังเยาวชนนําสังคมเขมแข็ง
- โครงการส3งเสริมอาชีพใหเด็กและเยาวชน เช3น ปลูกผัก เลี้ยงไก3 ซ3อมรถจักรยานยนต7
2) ปrญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึก ความเปHนพลเมืองแก4เยาวชนใน
จังหวัดยะลา
ปGญหาส3วนใหญ3ที่คุกคามหรือส3งเสริมการสรางสํานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความรับผิดชอบ
ในการร3วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและในการทําโครงการ ปGญหาความไม3เขาใจในวัตถุประสงค7ของการ
ทํากิจกรรม เยาวชนขาดจิ ตอาสาจิ ตสาธารณะ ปGญหาดานยาเสพติ ด งบประมาณในการพัฒนาศั กยภาพของ
เยาวชนในการทําโครงการไม3ต3อเนื่อง การใชงบประมาณไม3โปร3งใส ขาดความเปKนอิสระ
3) แนวทางในการพั ฒนารู ปแบบกิ จ กรรมการสรางเสริ มสํ า นึ ก ความเปH น พลเมื องแก4 เ ด็ ก และ
เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปKนพลเมืองแก3เด็กและเยาวชน ควรดําเนินการทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน เนนกิจกรรมการมีส3วนร3วมและสรุปบทเรียนร3วมกัน เพื่อก3อใหเกิดการเรียนรู
และย้ําสํานึกพลเมืองบ3อย ๆ เพื่อใหกลายเปKนวัฒนธรรมของชุมชนต3อไป
- กิจ กรรมนอกหลั กสูต ร ที่ทํานอกเหนื อกิจ กรรมในชั้ นเรีย น นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการให
หน3วยงานราชการภาคีที่มีหนาที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนดําเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร3วม
รับรู เปKนสักขีพยานการทํางานของโครงการ โดยเนนวางระบบการทํางานแบบเปKนทางการและลายลักษณ7
อักษร มีกําหนดการทํางานที่ชัดเจนและมีคณะบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของมาร3วมติดตาม
การศึกษาเกี่ยวกับความเปHนพลเมืองในบริบทต4างประเทศ
ในหลายประเทศมี การส3 ง เสริ ม เรื่ อ งการศึ ก ษาเรื่ อ งความเปK น พลเมื อง ซึ่ งแต3 ล ะประเทศ
มีแนวคิดและประเด็นในการศึกษาที่แตกต3างกัน โดยเอกสารนี้จะนําเสนอแนวคิด พรอมทั้งประเด็นการปฏิบัติ
ที่น3าสนใจที่เกิดขึ้นจากการส3งเสริมดานความเปKนพลเมือง โดยเนื้อหาหลักนํามาจากบทความของเสิศพงษ7 อุดมพงศ7
เรื่อง การศึกษาเพื่อความเปKนพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส3งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางที่ยั่งยืนผ3านประสบการณ7จากต3างประเทศ (2558) ซึ่งมีประเทศที่น3าสนใจ
ดังนี้
ประเทศญี่ปุ‡น
ญี่ปุc น เปK น ประเทศที่ อยู3 ในทวี ป เอเชี ย มี รู ป แบบของรั ฐ เปK น รั ฐ เดี่ ย วและปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีองค7พระจักรพรรดิหรือกษัตริย7ทรงเปKนประมุข มีนายกรัฐมนตรีเปKนผูนําในการ
บริหารประเทศ เช3นเดียวกับประเทศไทย (ชํานาญ จันทร7เรือง, 2554) ในปg คศ. 2013 ไดรับการจัดอันดับ
ดานความเปKนประชาธิปไตย (Democracy Ranking) เปKนอั นดับ 20 ของโลก (แคมปเบลล7 และคณะ
Campbell et.al., 2013) นับเปKนประเทศประชาธิปไตยในฝGuงเอเชียเพียงไม3กี่ประเทศที่ไดรับการประเมินอยู3
ในอันดับตนๆ ของโลก
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การศึกษาเพื่อความเปKนพลเมื องในประเทศญี่ ปุcน คือ การพั ฒนาพลเมืองผูซึ่ งจะสรางสังคม
ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางออมความ เปKนพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและ
รัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามคํานี้ใหมีความหมายที่ครอบคลุมไดในระดับนโยบายเรื่อง
การศึกษาเพื่อความเปKนพลเมืองนั้นอยู3ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร7 กีฬา และเทคโนโลยี
โดยที่รัฐบาลมีการกําหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปg คศ. 2003 โดยได
กล3าวถึงหลักการสําคัญ 4 ขอ สําหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเปKนพลเมืองของญี่ปุcน ประกอบดวย
1) สนับสนุนความเปKนอิสระทางสังคม
2) สนับสนุนใหไดรับประสบการณ7ตามความตองการของแต3ละบุคคล
3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือรนของสังคม
4) กระตุนใหเกิดบรรยากาศที่เปKนอิสระและมีการอภิปรายไดอย3างเป•ดกวางในสังคม
ในปg คศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุcน ซึ่งนับตั้งแต3ปg คศ. 1947
ที่ ยั ง ไม3 เ คยมี ก ารปฏิ รู ป แต3 ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ยั งคงไวอยู3 ใ นพระราชบั ญ ญั ติ โ ดยที่ มิ ไดมี ก าร
เปลี่ยนแปลง มีใจความสําคัญในวรรคแรกว3า เป[าหมายของการศึกษาที่สําคัญ คือ การศึกษาจะก3อใหเกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ7 พยายามอย3างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสร3างกายที่สมบูรณ7
เปKนผูซึ่งรักในความถูกตองและความยุติธรรม เคารพในคุณค3าของตนเอง เคารพผูใชแรงงาน มีความตระหนัก
ต3อความสํานักรับผิดชอบอย3างลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เปKนอิสระในฐานะเปKนผูสรางสันติภาพแห3งรัฐและ
สังคม ซึ่งเป[าหมายที่กําหนดขึ้นนั้น เปKนประเด็นสําคัญที่จะสนับสนุนใหประชาชนเปKนพลเมืองอย3างแทจริง
มีการส3งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งนําไปสู3การมีส3วนร3วมอย3างอิสระในการสรางสังคมพรอมทั้ง
การพัฒนาทัศนคติที่มีต3อความตองการรับผิดชอบต3อการเติบโตของสังคม ซึ่งปGจจุบันทําใหประชาชนในประเทศ
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นไดในหลาย ๆ เหตุการณ7ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุcน
การศึกษาความเปKนพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต3ในระดับประถมศึกษา
เนื้ อ หาวิ ช าพลเมื อ งเปK น ศู น ย7 ก ลางของการสรางความเปK น พลเมื อ ง โดยอาศั ย ฐานของการตระหนั ก ใน
ประชาธิปไตยและความรูความเขาใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ7ระหว3าง
ประเทศ “สรางความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สรางใหนักเรียนมีความตระหนักว3ามนุษย7เปKนจุดเริ่มตน
ที่สําคั ญของสังคม สรางใหนั กเรี ยนมี ความคิด เกี่ย วกับความสัมพั นธ7ร ะหว3 างเรื่องส3 วนตั วและสังคมความมี
ศักดิ์ศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร3วมสมัย ความเท3าเทียมทางเพศ และสรางใหเยาวชนตระหนักถึง
ความสําคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความสํานึกรับผิดชอบของ
แต3ละบุคคล”
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ‡น
สําหรับประเทศญี่ปุcนเปKนประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ3อยครั้ง แต3ละครั้งมีความรุนแรงและ
สรางความเสียหายต3อชีวิตและทรัพย7สินเปKนจํานวนมาก แต3จากความยากลําบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ไดเกิดสิ่งที่
น3าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปKนพลเมือง ทั้งในส3วนของความรับผิดชอบต3อสังคม จิตสาธารณะ
ความมีวินัย และอื่นําๆ โดยจะนําเสนอเปKนเรื่องราวสั้น ๆ เพื่อง3ายต3อการทําความเขาใจ ดังนี้ โดยเนื้อหานํามา
จากบทความเรื่อง “เรื่องราวดี ๆ ของคนญี่ปุcนยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, 2554)
กรณี ที่ 1 ที่ ส วนสนุ กแห3 งหนึ่ ง เกิด เหตุ การณ7 ซึ่งทําใหนั กท3 องเที่ ยวจํ า นวนมากไม3ส ามารถออกไป
ขางนอกได และทางรานขายของก็ไดเอาขนมมาแจกนักท3องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ3มหนึ่งไปเอามา
เปKนจํานวนมาก ซึ่งมากเกินกว3าที่จะบริโภคหมด ขาพเจารูสึกทันทีว3า “ทําไมเอาไปเยอะ” แต3วินาทีต3อมากลายเปKน
ความรูสึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ3มนั้นเอาขนมไปใหเด็ก ๆ ซึ่งพ3อแม3ไม3สามารถไปเอาเองไดเนื่องจากตองอยู3
ดูแลลูก
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จากเหตุการณ7นี้แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟz•อ การช3วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต3อผูอื่น
กรณีที่ 2 ในซุปเปอร7มาร7เก็ตแห3งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพราะแรงแผ3นดินไหว แต3คนที่เขา
ไปซื้อของไดช3วยกันเก็บของขึ้นไวบนชั้น แลวก็หยิบส3วนที่ตนอยากซื้อไปต3อคิวจ3ายเงิน
จากเหตุ ก ารณ7 นี้ แ สดงใหเห็ น ถึ ง ความเปK น ระเบี ย บเรี ย บรอย การช3 ว ยเหลื อซึ่ ง กั น และกั น และมี
ความรับผิดชอบต3อผูอื่น
กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ3นดินไหวบานเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู3ก็ไดเปรย
ออกมาว3า ต3อจากนี้ไปจะเปKนอย3างไร เด็กหนุ3ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว3า “ไม3เปKนไรครับ ไม3ตองห3วง ต3อจากนี้
ไปเมื่อเปKนผูใหญ3 พวกผมจะทําใหมันกลับมาเหมือนเดิมแน3นอน
จากเหตุการณ7นี้แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบต3อชุมชนบานเกิด มีความคิดที่จะสรางชุมชนบานเกิด
กลับมาใหเหมือนเดิม ไม3ย3อทอต3อความยากลําบาก
กรณีที่ 4 หลังจากเกิดเหตุการณ7สึนามิครั้งใหญ3 อาคารบานเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม3มีที่อยู3อาศัย
และอาหารไม3เพียงพอต3อการบริโภค มีการแจกจ3ายอาหาร ประชาชนไม3มีการแย3งอาหารกัน ประชาชนต3อแถว
เพื่อรับอาหารอย3างเปKนระเบียบเรียบรอย
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐ เกาหลี (เกาหลี ใต) ตั้งอยู3ทางใตของคาบสมุ ทรเกาหลี มี ร ะบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใหเปKน
หัวหนาฝcายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการแต3งตั้งโดยประธานาธิบดีผ3านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กระทรวงการต3างประเทศ, 2556) เกาหลีใตเปKนประเทศในเอเชียเพียงไม3กี่ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับ
ดานความเปKนประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด 1 ใน 30 ของโลก โดยไดเปKนอันดับ 26 จากการ
ประเมินปg คศ. 2013 (แคมปเบลล7และคณะ Campbell et.al., 2013) อาจกล3าวไดว3า ประเทศเกาหลีใต
มีพัฒนาการของความเปKนประชาธิปไตยดีขึ้นมาเปKนลําดับ ทั้งความกาวหนาในดานระบบการเลือกตั้งและความ
เจริญทางวัฒนธรรมดัชนีความเปKนประชาธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกปg มีคะแนนสูงในทุกดานโดยเฉพาะอย3างยิ่ง
ดานสิ ท ธิ ท างการเมื อ งและดานเสรี ภ าพของพลเมื อ ง จนไดรั บ การจั ด อั น ดั บ ใหอยู3 ใ นกลุ3 ม ประเทศที่ เ ปK น
ประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ7 เ ต็ ม ใบ ในดานการพั ฒ นาเยาวชนดานการศึ ก ษาเพื่ อ ความเปK น พลเมื อ งนั้ น มี ก าร
ดําเนินการมาอย3างต3อเนื่อง มีการกําหนดค3านิยม/สิ่งที่ดีงามพื้นฐานที่เปKนองค7ประกอบของทักษะชีวิต 4 ดาน
ดานละ 5 ลักษณะย3อย ไดแก3
1) การใชชีวิตส3วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย7 ความเปKนอิสระ และการยับยั้ง
ชั่งใจ
2) การใชชีวิตร3วมกันในครอบครัว เพื่อนบาน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติ
หนาที่ของลูกต3อพ3อแม3 จรรยามารยาทการอยู3ร3วมกัน และความรักต3อโรงเรียนและบานเกิด
3) การใชชีวิ ตในสั งคม : การปฏิ บั ติ ตนตามกฎหมายการสนใจต3 อผู อื่ นการอนุ รั กษ7สิ่ งแวดลอม
ความยุติธรรม และการสรางจิตสานึกสาธารณะ
4) การใชชีวิตในระดับชาติและชาติพันธุ7 : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคง มีสติ
สัมปชัญญะ การสรางความสันติภายหลัง การแบ3งแยกและความรักในมนุษยชาติ
ลักษณะสําคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝGงมาตั้งแต3ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส3งเสริมการปลูกฝGง
ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะที่จําเปKนต3อ
การแกไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจําวันอย3างถูกตองและมีเหตุผลโดยสรุป แนวคิดสําหรับการศึกษาเพื่อสราง
ความเปKนพลเมืองของเกาหลีใต หมายถึง การฝƒกฝนความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ7ที่เกี่ยวของ
กับการเมือง และมีวัตถุประสงค7ที่จะใหความรูเกี่ยวกับปรากฏการณ7ทางการเมืองระดับชาติและทองถิ่น ในฐานะ
ที่เปKนพลเมืองผูถืออํานาจอธิปไตย (sovereign citizen) และสําหรับการใหการศึกษาแก3เยาวชนเกี่ยวกับการมี
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ส3วนร3วมทางการเมือง จะใหความสําคัญกับการฝƒกฝนทักษะและสอนใหรูบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมืองที่มี
ความสํานึกรับผิดชอบ (responsible citizen)
วัฒนธรรมของคนเกาหลีใตสอนใหคนมีระเบียบวินัย หากไดเคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใตจะรับรูได
ไม3 ว3 า จะเปK น ทั้ งทางดานการศึ กษา กี ฬา หรื อ การใชชี วิ ต และหากดู วิ วั ฒ นาการของเกาหลี ใ ตนั้ น ประสบ
ความสําเร็จในหลากหลายดานในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใตสอนใหมีการตื่นตัวกับสิ่งต3าง ๆ อยู3เสมอ มีการ
ปลูกฝGงความรักชาติ ซึ่งเปKนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย3างยาวนาน
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร7รี่ของเกาหลีใตที่ชื่อเซวอลซึ่งจมลงระหว3างการเดินทางจากกรุงโซล
ไปยังเกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล3มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซี๊ยก (Lee Joon-seok)
และผูช3วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายคําสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกูภัยที่ยังคง
ดําเนินอยู3ซึ่งพบศพผูโดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจํานวนผูโดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมด 476 คน ผูเสียชีวิตและสูญหายส3วนใหญ3เปKนนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School
ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน
รอยเอกนายแพทย7ยงยุทธ มัยลาภ ไดเขียนเรื่องที่น3าสนใจประเด็นหนึ่งไว คือ การปฏิบัติของนักเรียน
ที่อยู3บนเรือ หลังจากมีคําสั่งจากลูกเรือไปยังผูโดยสารเมื่อเกิดเหตุแลวก็คือ “ใหนั่งอยู3กับที่หามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะที่ เ จาหนาที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การแกไขปG ญ หากั น อยู3 ซึ่ ง ผู โดยสารจํ า นวนมากก็ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ”
จนกระทั่งเรือเอียงและจมลงแมว3าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว3าก3อนที่เรือจะจมซึ่งผูโดยสารน3าจะมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถช3วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือไดซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวินัยของเด็ก ๆ นักเรียนที่ฟGงคําสั่งของ
“ผูใหญ3” และสะทอนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟGงคําสั่งแมตนทราบดีว3าอันตรายใกลตัวเขามา
มากแลว แต3ครั้งนี้“ผูใหญ3” คงประเมินสถานการณ7ผิดพลาดอย3างรายแรง มีรายงานว3าลูกเรือไดพยายาม
กระจายคําสั่งสละเรือในช3วงครึ่งชั่วโมงต3อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต3เขาใจว3าคําสั่งนี้กระจายไปไม3ทั่วถึง และ
เชื่อว3าผูโดยสารจํานวนมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ก็ยังคงนั่งอยู3กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.)
กรณีที่ 2 ประเด็น เรื่ องของความรับ ผิด ชอบ เห็น ไดจากการลาออกและฆ3 าตั ว ตายของขาราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้ง ๆ ที่อาจจะไม3เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต3อยู3ในภาระหนาที่ที่ดูแล
เช3น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพื่อรับผิดชอบต3อการล3มของเรือเซลวอนและไม3สามารถ
ช3วยเหลือไดอย3างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม3ใช3คนขับเรือและก็ไม3ใช3คนที่เขาไปช3วยเหลือ
เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห7 จุนยัง ผูบัญชาการตํารวจเกาหลีใต ไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน3ง
เพื่อรับผิดชอบกรณีที่ตํารวจปราบปรามกลุ3มผูประทวงจนถึงแก3ความตายกรณีเจาหนาที่ตํารวจทุบตีกลุ3มเกษตรกร
ที่มารวมตัวประทวงเรื่องการเป•ดเสรีขาวในกรุงโซล จนเปKนเหตุใหมีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพรอมกับขอโทษต3อกรณี
ดังกล3าว (เมธา มาสขาว, 2557)
เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห3งเกาหลีใต ประกาศลาออกจากตําแหน3งภายหลัง
จากที่เขาแอบไปร3วมตีกอล7ฟกับกลุ3มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แมจะเปKนวันหยุดของ
เกาหลีใต แต3ก็ฟGงไม3ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศกํ าลังประสบปGญหาเนื่องจากการประทวงของพนักงานรถไฟ
(เมธา มาสขาว,2557)
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