รายงานผลการกากับติดตามและให้คาปรึกษา
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช.

คานา
รายงานผลการกากับติดตามและให้คาปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดทาขึ้นโดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจในการน าหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปปรับ ใช้ การรั บ ทราบถึ งผลการ
ด าเนิ น การและปั ญ หาที่ พ บระหว่ า งด าเนิ น การ รวมถึ งแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็ จ ด าเนิ น การโดยลงพื้ น ที่ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าครวมทั้ งกรุงเทพมหานคร
โดยคั ด เลื อ กจากหน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปใช้ หรื อ หน่ ว ยงานที่ น าหลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้แล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามายังสานักงาน ป.ป.ช.
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ทาการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ประกอบด้วย หน่วยงานที่
เกี่ย วข้องกับ หลักสู ตรอุดมศึกษา หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกากับติดตามและให้คาปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ฉบั บนี้จะเป็ นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างวัฒ นธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทยต่อไป

สานักต้านทุจริตศึกษา
สานักงาน ป.ป.ช.
มีนาคม ๒๕๖3

๒

สารบัญ
หน้า
บทนา
บทที่ ๑

7
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

บทที่ ๒

10
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)

บทที่ ๓

๒8
ผลการกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ภาคผนวก
- เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
- โครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- กาหนดการ

๓

บทนา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948-19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
มติ เห็ น ชอบหลั กสู ตรหรื อชุ ดการเรี ยนรู้ และสื่ อประกอบการเรี ยนรู้ ด้ านการป้ องกั นการทุ จริต 5 หลั กสู ตร
ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ หลักสูตรสร้าง
วิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช รวมทั้งเห็นชอบให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ เมื่ อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็ น ชอบหลั กสู ตรต้ านทุ จริตศึ กษา (AntiCorruption Education) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นาเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าว
ไปพิ จ ารณาปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายโดยประสานงานกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ช. อย่ างใกล้ ชิ ด พร้ อ มทั้ ง ให้
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิการ ส านั กงาน ก.พ. ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ นอกจากนี้ ให้กระทรวงเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ เช่น ตาราเรียนครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตรเพื่อนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริต ศึ ก ษาลงสู่ ส ถานศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัยทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยกาหนดให้ทุกสถานศึกษานาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อนตั้งแต่ ปีการศึกษา
1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้กาหนดการติดตามการขับเคลื่อน
หลักสูตรฯ เพื่อผลักดันและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด สานักต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้าที่ในการกากับ ดูแล ประสานและติดตาม
กระบวนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ได้นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ จึงได้มีการกากับ ติดตามและ
ให้คาปรึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้รับทราบถึงผลการดาเนินการ ปั ญหาที่พบระหว่างการดาเนินการ แนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อรายงานผลการกากับ ติดตามและใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ของประเทศตามเป้าหมาย
3. เพื่ อผลั กดั น ความร่ ว มมื อและให้ ค าปรึกษาแก่ ห น่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งในการขั บ เคลื่ อนหลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษา

๔

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
๒. มีการนาข้อมูลผลการดาเนินการ ปัญหาที่พบระหว่างการดาเนินการของการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ดียิ่งขึ้น
3. เกิดการบู รณาการความร่วมมือกันระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปดาเนินการปรับใช้และขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานในสังกัด สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานในสังกัด
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่น หน่ ว ยงานในสั งกั ด กรุงเทพมหานคร หน่ ว ยงานภาครัฐ และรัฐ วิส าหกิ จ
หน่วยงานในสังกัดทหารและสานักงานตารวจแห่งชาติ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สานักงาน ป.ป.ช.
การดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

การจัดทาชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติสาหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธ์การดาเนินโครงการ
๑. กิจกรรมที่ ๑ การจัดทาชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผลผลิต (Output)
:
ชุดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
ตัวชี้วัด
:
จานวนชุดนิทรรศการ
ผลลัพธ์ (Outcome) :
เกิดศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตัวชี้วัด
:
จานวนศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒. กิจกรรมที่ ๒ การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผลผลิต (Output)
:
จานวนการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลและให้
คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จานวน 3 หลักสูตร
ตัวชี้วัด
:
จานวนการลงพื้นที่
ผลลัพธ์ (Outcome) :
หน่วยงานนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตัวชี้วัด
:
ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ารับบริการจากศูนย์ให้คาปรึกษา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๓. กิจกรรมที่ ๓ คู่มือแนวทางปฏิบัติสาหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผลผลิต (Output)
:
เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติสาหรับการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตัวชี้วัด
:
จานวนฉบับ
๕

ผลลัพธ์ (Outcome)

:

ตัวชี้วัด

:

คู่มือแนวทางปฏิบัติสาหรับการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จานวนฉบับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช.
การติดตามและประเมินผล
รายงานผลโครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จานวน 1 เล่ม

๖

บทที่ ๑
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้กาหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุ ทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มให้ มี ระบบและกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมเพื่ อต้ านทุ จริต กลยุ ทธ์ที่ 3 ประยุ กต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดให้ต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตร
บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุ จริต เพื่อดาเนินการสร้าง
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา นาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มั ธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง หลักสูตรสาหรับ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชสาหรับโครงการต้านทุจริต) โดยมี
คณะอนุกรรมการร่วมจัดทาหลักสูตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษาและผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
8) ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
12) กรมยุทธศึกษาทหารบก
13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
15) กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๗

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระ
จัดระเบียบลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
โดยจากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ที่ 1-1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2560
เพื่อหารือเกี่ย วกับ กรอบการจัดทาหลั กสู ตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย
1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
และนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบหลั กการเกี่ย วกับ หลั ก สู ตรต้ านทุ จ ริตศึ กษา (Anti – Corruption Education) และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียด
หลักสูตร เพื่อนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทาทุจริตในลักษณะต่ างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

๘

วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๑. เพื่อให้รับทราบถึงผลการดาเนินการ ปัญหาที่พบระหว่างการดาเนินการ แนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อรายงานผลการกากับ ติดตามและใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ของประเทศตามเป้าหมาย
3. เพื่อผลักดันความร่วมมือและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

๙

บทที่ ๒
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาศึกษา (Anti-Corruption Education)
๒.๑ รายละเอียดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต สาหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณา
ปรั บ ใช้ในการเรีย นการสอนให้ กับ กลุ่ มเป้ าหมายครอบคลุ มทุ กระดับ ชั้น เรียน เพื่ อปลู กฝั งจิตส านึ กในการ
แยกแยะประโยชน์ ส่ วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม จิตพอเพี ยง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ท น
ต่อการทุจริต อันเป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ให้ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) หลักสูตรอุดมศึกษา ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ๕) หลักสูตรโค้ช โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย ๔ ชุดวิชา ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม 2) ความอายและความไม่ ท นต่ อการทุ จริต 3) STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) ชื่อหลักสูตร
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”
(๒) จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักเรียน
(๒.๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(๒.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(๒.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(๒.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
(๒.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(๒.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒.9) ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทาโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน
เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
๑๐

๔. ผลการเรียนรู้
(๔.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๔.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(๔.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(๔.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๔.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(๔.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
(๔.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(๔.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๔.9) ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
(๕) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ที่

หน่วยการเรียนรู้

๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความละอาย
ต่อการทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

๒
๓
๔

รวม

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ตอนต้น

ปฐมวัย

ประถมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

๑๔ ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

๑๖ ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

14 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง

9 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

โดยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป็น 1 หลักสูตร
และแยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6
ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จานวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย
(6) กิจกรรมการเรียนรู้
แนวคิดและแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ได้แก่
1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism
Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์เชิงปัญ ญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎี ประมวลผลข้อมู ล
(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ คือจั ดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์การฝึกปฏิบัติจริงการทาโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย
๑๑

(7) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วิ ดีโอ ข่าว VTR นิทาน
การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
(8) การวัดและประเมินผล
(8.1) การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน
- ความรู้ความเข้าใจ
- การปฏิบัติ
- คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบสอบ
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(8.2) การประเมินผล
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
(9) การทดลองใช้
ทดลองนาร่องใช้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรุปผลการ
ทดลองใช้ได้จากบันทึกหลังการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย

ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้
๑. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. ความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต

๓. STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

๔. พลเมือง
กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การนาหลักสูตรไปใช้

เปิดรายวิชาเพิ่มเติม

บูรณาการการเรียน
การสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

บูรณาการการเรียน
การสอนกับกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ

จัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th
๑๒

จัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือบูรณาการ
กับวิถีชวี ิตในสถานศึกษา

หลักสูตรอุดมศึกษา
(๑) ชื่อหลักสูตร
“วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถวิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
(2.2) เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตสานึก มีทักษะชีวิตด้านการปลูกจิตสานึก
ผ่านการศึกษาดูงาน
(2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนาจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมนาชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
(2.4) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้
(2.5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้านการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG :
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดต้านทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม
วิชาที่ 2 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

ชั่วโมง
๙

วิชาที่ 3 ยกระดับ
ดัชนี สร้างพลเมืองดี
ในสังคม

๖

วิชาที่ 4 ปราบทุจริต
ด้วยจิตพอเพียง

๑๘

๑๒

เนื้อหา
1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต
1.2 การปลูกจิตสานึกให้มีส่วนร่วม
2.1 การขัดเกลาทางสังคม
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด
3.1 จริยธรรมนาพลเมืองในสังคม
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

๑๓

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

(5) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จั ด กิจ กรรมด้ว ยสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ เกี่ย วกับ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต เช่น วีดิ ทั ศน์ ข อง
สานักงาน ป.ป.ช. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวห้องสมุด ฟลิปชาร์ต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) การวัดและประเมินผล
(6.1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(6.2) การตอบคาถาม
(6.3) ประเมินตามสภาพจริง
(6.4) การให้คาปรึกษาเป็นระยะ
(7) การทดลองใช้
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล เช่น มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ได้ น าเนื้ อ หา
หลักสูตรฯ บางส่วน ไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นาเนื้อหา
หลักสูตรฯ บางส่วนไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จานวน 1 หน่วยกิต
12 ชั่วโมง
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th

๑๔

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตารวจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริตได้
(2.2) เพื่ อ ให้ ส ามารถวิเคราะห์ แยกแยะ เกี่ ยวกั บ การคิ ด แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริ ต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้
(2.3) เพื่อให้สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริต เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้
(2.4) เพื่ อสร้ างนวัต กรรมเกี่ ย วกับ การคิ ดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริตได้
(2.5) เพื่อให้มเี จตคติที่ดีต่อการป้องกันการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต
และเสริมพลังคนรุ่นใหม่และนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 การคิด
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. ความหมาย ความสาคัญ การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

๑๕

กระบวนการ
1.ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล
ต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การทางาน
2.ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดี
ทุจริตอันเนื่องมาจากการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการ
นาเสนอ

หัวข้อวิชา
วิชาที่ 2
จิตพอเพียง
ต่อต้านการ
ทุจริต
วิชาที่ 3 ความ
ละอายและ
ความไม่ทนต่อ
การทุจริต

วิชาที่ 4
พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการต่อต้านการทุจริต
2. การสร้างพื้นฐานความคิดจากแนวคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่
หน่วยงาน
๓ 1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ
ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ
2. การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึง
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓ 1. ความหมาย ความสาคัญ ของพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริต และบทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาการทุจริต
2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาค
ส่วนของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของ
สังคมและประเทศ

กระบวนการ
๑.วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๒.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและ
นาเสนอ

๑.การประเมินตนเอง ก่อนและ
หลังการอบรม/เรียน
๒.วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๓.ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ผลที่เกิดจากการทุจริต
1.วิทยากรบรรยายให้ความรู้
2.กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมือง
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การทุจริต
3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนาเสนอ
ผลงาน

(5) ระยะเวลา
- ทหาร (สาหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้) แบ่งหลักสูตรออกเป็น
3 ระยะ
ระยะสั้นมีการฝึกอบรม ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง
ระยะกลางมีการฝึกอบรม ๔ - ๖ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง
ระยะยาวมีการฝึกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง
สาหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
- ตารวจ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง
สาหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ ประกอบการ
เรียนรู้ในการเรียนการสอน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
โจทย์สัมมนา บ่งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล แหล่งเรียนรู้
๑๖

(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
(7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
(7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ
(7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม
(8) การทดลองใช้
สถาบั น วิช าการป้ องกัน ประเทศ ได้จั ดอบรมการปฐมนิ เทศนายทหารชั้น นายพลของกองทั พ ไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2 รุ่น รวมจานวน 421 คน โดยได้เชิญนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (อนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต) ไปบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาการบรรยายวิชาการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม จานวนรุ่นละ 1.30 ชั่วโมง
รุ่นที่ 1 วัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th

๑๗

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ท นและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
(2.2) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและ
ความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต STRONG : จิ ต พอเพี ย งต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเป็น
วิทยากร
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 การคิด
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วน
ตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม

วิชาที่ 2 ความ
ไม่ทนและความ
อายต่อการ
ทุจริต

ชั่วโมง
เนื้อหา
๖ 1. สาเหตุของการทุจริตฯ
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) /
Digital thinking (ฐาน 2)
5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๓ 1. ความไม่ทนต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
2. ความอายต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
4. ลงโทษทางสังคม
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการ
กันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี
๑๘

กระบวนการ
การบรรยาย
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
การทากิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา
การทากิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

หัวข้อวิชา
วิชาที่ 3 การ
ประยุกต์หลัก
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล
STRONG :
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
วิชาที่ 4 การฝึก
ปฏิบัติการเป็น
วิทยากร

ชั่วโมง
เนื้อหา
กระบวนการ
๓ 1. ที่มา ความหมายของโมเดล STRONG :
การอภิปราย
จิตพอเพียงต้านทุจริต
การศึกษากรณีโครงการ
2. การนาโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน STRONG
ทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ

๖

การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่กาหนด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- 3 ชั่วโมงแรก
ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่ม
หัวข้อจาก 3 วิชา
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ

(5) ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ PowerPoint
วิดีโอภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) การทดสอบความรู้ (60 คะแนน)
(7.2) การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (40 คะแนน)
โดยผู้ผ่านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้และค่าคะแนนจากการ
ประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรรวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
(8) การทดลองใช้
(8.1) สานักงาน ป.ป.ช. ได้นาไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ป.ป.ช. แกนนา สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 25 – 27 ส.ค. ๒๕60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างเป็น
มาตรฐานและแนวทางเดี ยวกั น ไปขยายสู่ กลุ่ มเป้ าหมายอื่ น ๆ เพื่ อมุ่ งสร้ างสั งคมที่ ไม่ ทนต่ อการทุ จริ ต โดย
กลุ่มเป้ าหมายเป็ น เจ้าหน้ าที่ จ ากส านั กงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 76 จั งหวัด ๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่จาก
สานักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ภาค ๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จากสานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 20 คน จานวน 105 คน
โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ที่เข้ารับการอบรมจะได้นาเนื้อหาวิชาไปขยายผลในพื้นที่จังหวัด
(8.2) ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ น าไปใช้ ในโครงการปลู ก ฝั งวิ ธีคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจาปี 2561 โดยเป็นการจัดอบรม
ให้ ความรู้ ในเรื่ องการคิ ดแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตนกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวม ความไม่ ทนและความอาย
ต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นการผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้มี
๑๙

ทักษะและสามารถขยายผลอย่างเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
- กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 2 รุ่น รวมจานวน 297 คน
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
- กลุ่มอาจารย์และบุคลากรในระดับอุดมศึกษา จานวน 2 รุ่น รวมจานวน 143 คน
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกภูมิภาค
รวมจานวนประมาณ 1,579 คน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดอบรม
และผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับศึกษานิเทศก์ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 225 คน
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th

๒๐

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
(1) ชื่อหลักสูตร
“โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
(2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการรู้คิด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
(2.3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
(2.4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการต้านทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
จะช่ ว ยให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามตระหนั ก รู้ และเห็ น ความส าคั ญ ของปั ญ หาการทุ จ ริ ต อั น จะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 แนวคิด
หลักการโค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริต

วิชาที่ 2 กลไกและ
กระบวนการโค้ช

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
2. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
3. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
4. หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
5 ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ

๓

1. กลไกของการโค้ช
2. กระบวนการโค้ช
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน

๒๑

กระบวนการ
1. การบรรยายให้ความรู้
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน
ทุจริต
2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์
กรณีศึกษา
3.การทากิจกรรมกลุ่ม
4.การอภิปรายกลุ่ม
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการ
ภาคสนาม
1.การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร
โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์
กรณีศึกษา
3.การทากิจกรรมกลุ่ม
4.การอภิปรายกลุ่ม
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการ
ภาคสนาม

หัวข้อวิชา
วิชาที่ 3 เรียนรู้
ผู้เรียน
วิชาที่ 4 เทคนิค
สาคัญในการโค้ช

วิชาที่ 5 การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เสริมพลัง
ต้านทุจริต

ชั่วโมง
เนื้อหา
๓ 1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
๓ 1. การสื่อสารเชิงบวก
2. คาถามที่ทรงพลัง
3. การสะท้อนคิด
4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนานวัตกรรม
มาใช้ในการโค้ช
5. การถอดบทเรียน
๓ 1. การประเมินเพื่อการเรียนรู้
2. การประเมินขณะเรียนรู้
3. การประเมินผลการเรียนรู

กระบวนการ
วิชาที่ 3 เรียนรู้ผู้เรียน
วิชาที่ 4 เทคนิคสาคัญในการโค้ช

วิชาที่ 5 การประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต

(5) ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้นาชุมชน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์การ์ตูน นิทาน ฯลฯ
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre &
Post Test)
(7.2) ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
(7.3) การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
(8) การทดลองใช้
(8.1) สานักงาน ป.ป.ช. โดยสานักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่ายได้นาไปใช้
ในโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. ๒๕60 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 27 จังหวัด
ที่ต้องดาเนิ นโครงการ STRONG : จิตพอเพี ยงต้านทุจริต ซึ่งจะต้องจัดตั้งชมรม STRONG ขึ้ นมา และคั ดเลื อก
สมาชิกชมรมเพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการจัดทากิจกรรมป้องกันการทุจริตและขยายผลภายใน
จังหวัดผู้เข้าร่วมจานวน 72 คน
(8.2) สานักงาน ป.ป.ช. ได้นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาธรรมนูญชมรม
จิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาว และแผนประจาปี ภายใต้โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อผลั ก ดัน การป้ องกัน การทุ จริตเชิ งรุกด้ว ยการสร้างเสริม ให้ บุค คลและชุมชนมีจิตพอเพี ยง
ต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิด STRONG จนสามารถพัฒ นาเป็นวัฒ นธรรมต้านทุจริต เพื่อปลูกฝัง STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ปรับฐานคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างจิตสานึกความอายในการกระทาการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด
เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน
สังคม และประเทศชาติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มี กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น
๒๒

314 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาภาค 9 ภาค เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด 27 จังหวัดที่ต้องดาเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และโค้ช STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต จาก 27 จังหวัด ๆ ละ 10 คน
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th

๒๓

๒.๒ แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
หลั กสู ต รต้านทุ จ ริต ศึก ษา (Anti-Corruption Education) มีวัต ถุป ระสงค์ ในการปลู กฝั งและสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม
สามารถยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่าน
การอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกัน
หรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยและร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
โดยให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้องน าหลั กสูตรดังกล่ าวไปพิ จารณาปรับใช้กับกลุ่ มเป้าหมายตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น
ต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งระบบการศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม
สาหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสู ตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ
หรื อ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ บ รรจุ ใหม่ โดยก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายของหลั ก สู ต รให้ มี ค วามชั ด เจน และให้
หมายความรวมถึงบุ คลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือ ผู้ที่ ทาหน้าที่เป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ทั้งใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วสามารถน าไปใช้ ในการถ่ า ยทอดความรู้ ห รื อ ช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน ๓๐,๑๑๒ แห่ง
๒) โรงเรียนสาธิต จานวน ๖๗ แห่ง
๓) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน ๓,๕๙๗ แห่ง
๔) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จานวน ๙๒๘ แห่ง
๖) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จานวน ๒๐,๖๓๔ แห่ง
๘) สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน ๔๓๗ แห่ง
๙) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๐) สานักการศึกษา เมืองพัทยา
๑๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑๒) สถาบันการบินพลเรือน
๑๓) สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๔

๑๔) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
๑๕) กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
๑๖) กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
๓. แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
แนวทางที่ ๑ เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แนวทางที่ ๒ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอื่นๆ
แนวทางที่ ๔ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ ๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แนวทางที่ ๖ บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

2. หลักสูตรอุดมศึกษา
๑. ชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑) สถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จานวน 159 แห่ง
๒) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓) โรงเรียนนายร้อยตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔) สถาบันพระบรมราชชนก
๕) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๗) สถาบันการพลศึกษา
๘) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จานวน ๙๑๔ แห่ง
๓. แนวทางการนาไปใช้
๑) จัดทาเป็น ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
๒) จั ดทาเป็ นหน่ วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้ สอนสามารถนาเนื้ อหาในหน่ วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง
๓) จัดทาเป็นวิชาเลือก

๒๕

3. หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ
๑. ชื่อหลักสูตร “ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
๑) กระทรวงกลาโหม
1.1 กระทรวงกลาโหม โดยสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.2 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก
1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2) สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา
๓. แนวทางการนาไปใช้
ทหาร :
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ (๓ ระยะ)
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง
- ระยะกลาง ๔ – ๖ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ – ๘ ชั่วโมง
- ระยะยาว ๖ – ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ – ๑๒ ชั่วโมง
สาหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ
หรือใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ตารวจ :
- หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง
ส าหรั บหลั กสู ตรอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ กล่ าวมา ให้ ใช้ รูปแบบการบรรยายพิ เศษหรือใช้ สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน
4. หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๑. ชื่อหลักสูตร “สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้ :
1) หน่วยงานภาครัฐ รวมจานวน 20 กระทรวง
2) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ รวมจานวน 56 แห่ง
๓. แนวทางการนาไปใช้ :
ประกอบด้วย ๓ แนวทาง
๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช.
๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ
๒๖

5. หลักสูตรโค้ช
๑. ชื่อหลักสูตร “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต”
๒. กลุ่มเป้าหมายการนาไปใช้
โค้ชภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด และ ๑ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร)
๓. แนวทางการนาไปใช้ :
๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช.
๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ

๒๗

บทที่ ๓
ผลการกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาลงสู่ ส ถานศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัยทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยกาหนดให้ทุกสถานศึกษานาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อนตั้งแต่ ปีการศึกษา
1/2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดให้มีการติดตามการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ในการสร้ างสั งคมที่ไม่ท นต่อการทุจ ริ ตและส่ งเสริมให้ ประชาชนมี วัฒ นธรรมและพฤติกรรมซื่อสั ต ย์สุ จริต
ที่เพิ่มขึ้น
โดยส านั กงาน ป.ป.ช. ก าหนดด าเนิ นโครงการศู นย์ ให้ ค าปรึ กษาหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง มี
ศูนย์ให้ คาปรึกษาฯ อยู่ที่ส านั กต้านทุจริตศึกษา และกาหนดการลงพื้ นที่เพื่อกากับติดตามและให้ คาปรึกษา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานคร ที่คัดเลือก
จากหน่วยงานที่ยังไม่ได้นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ หรือหน่วยงานที่นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้แล้ว
แต่ยังไม่ได้รายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามายังสานักงาน ป.ป.ช. และในการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การโดยประชุ ม หารื อ การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริต ศึ ก ษากั บ ผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ “สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประกอบด้วย
1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. กระทรวงยุติธรรม
3. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ประกอบด้วย
1. กรุงเทพมหานคร
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งสามารถสรุป ผลการดาเนิ น การกากับติดตามและให้ คาปรึกษาหลั กสู ตรต้านทุ จริตศึกษา ทั้ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามรายละเอียดดังนี้
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หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
(จานวน 5 ครั้ง 8 แห่ง)
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การประชุมหารือการขับ เคลื่ อนหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้ อง
ประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร คณะผู้ บริห ารมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร คณะอาจารย์ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ผู้ ช่ ว ยเลขาธิก าร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายสุทธินันท์ สาริมาน) และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน คณะบริห ารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่ น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา
(วั ย ใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 5 คณะ
ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะศิลปะศาสตร์ ซึ่ง ทั้ง 5 คณะมีการดาเนินการจัดหน่วยการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับ
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1. คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะบริห ารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้นานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ทั้งนี้ สาขาวิชาบัญชี ได้นาหลักสูตรฯ ไปบูรณาการกับ
วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ ธุรกิจ อาทิเช่น ในบทเรียนแรกจะให้ นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมส่วนบุคคล
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม แล้วจะเชื่อมโยงให้เข้ากับจรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจต่อไป
2. คณะศิลปะศาสตร์ ดาเนิน การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของรายวิช า
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ต้านการทุจริตและการรับมือการทุจริตในสถานศึกษา ประกอบกับรายวิชาทัก ษะสร้างสรรค์ทางการสื่อสาร
วิชาภาษาไทยประยุกต์ จะดาเนินการสอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ โดยให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและมุมมองการใช้ชีวิตประจาวัน สิทธิและหน้าที่ทางสังคม และให้ยอมรับกฎเกณฑ์
ทางสังคมและสัมพันธภาพทางสังคม โดยจัดการเรียนการสอนมาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาปีที่ 1/2562
3. ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไป มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนครจะด าเนิ น การเปิ ด หลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เป็นวิชาเลือกเสรี
จานวน 1 รายวิชา รวมถึงเปิดเป็นรายวิชาเลือก (Gened) เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนทุกคณะ
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ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
จากการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา (วั ย ใส ใจสะอาด
“Youngster with Good Heart”) ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าอาจารย์
ผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรฯ ซึ่งเนื้อหาบางวิชาจะเป็นความรู้เฉพาะ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
สานักงาน ป.ป.ช. ควรดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในการสร้ างสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี วั ฒ นธรรมและ
พฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และในปี งบประมาณ 2564 ส านั ก งาน ป.ป.ช. จะด าเนิ น การร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนมาประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ในประเด็นของ
เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
และสามารถดาเนินการให้ สอดคล้องกับระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ต่อไป

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้อง
ประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
อธิการบดี และผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. (นายอุทิศ บั วศรี) ผู้ อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริต
ศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดขอนแก่น
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ
ในบางรายวิชาก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ สอดแทรกอยู่แล้ว โดยในปีการศึกษาถัดไป
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะเตรียมการวางแผนการดาเนินการขับเคลื่อนหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตร
อุ ด ม ศึ ก ษ า (วั ย ใส ใจ ส ะ อ าด “Youngster with Good Heart”) โด ย จั ดท าเป็ นหน่ วยการเรี ย นรู้
โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง และเปิด
เป็นวิชาเลือกเสรี หรือรายวิชาเลือก (Gened)
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. การรายงานผลการขับ เคลื่ อนหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา ยั งไม่เอื้ออานวยความสะดวกต่อการ
รายงานผล บางครั้งหนังสือล่าช้าหรือติดที่ระบบงานสารบรรณ
2. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) บางหน่วยงานรายงานผลไม่ส อดคล้ องกับ การปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดความ
เหลื่อมล้าของระดับคะแนนในหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานจริงตามหลักเกณฑ์ของคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ดาเนินงานแบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยอาศัยการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการ
รายงานผล การดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐเปลี่ยนให้เป็นระบบ Digital ให้หมด รวมถึงหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
โดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ รวมถึงเป็นการยกระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ( 85 คะแนนขึ้นไป) ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
2. นาแนวทางการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ ดังนี้
2.1 จัดทาเป็น ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
2.2 จัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง
2.3 จัดทาเป็นวิชาเลือก
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การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๓๒

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้อง
ประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการมหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม รองเลขาธิ การ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมหาสารคาม ผู้อานวยการ
สานักต้านทุจริตศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าหน้าที่สานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดมหาสารคาม
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยผู้บริหารได้มีแนวนโยบายการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดยมีประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย เรื่องของพลเมืองเข้มแข็ง สิทธิ
หน้ าที่ต่างๆ ชีวิตการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข และกฎหมายเบื้องต้นที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจบรรจุ อยู่ใน
เนื้อหารายวิชาการศึกษาทั่วไปดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา
(วั ย ใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) แล้ ว พ บ ว่ า สามารถน าเนื้ อห ามาป รั บ ใช้ กั บ
นักศึกษาทุกระดับชั้นและสามารถนามาสอดแทรกในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่กาลังดาเนินการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรอยู่ในขณะนี้ เมื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อ ยแล้วจะดาเนินการขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา
หลั กสู ต รอุดมศึก ษา (วัย ใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ในปี การศึกษาถัด ไป นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีโรงเรียนสาธิตอยู่ในการกากับดูแลทั้งระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะนา
ประเด็ น ของหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา หลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม) ไปก าหนดเป็ น
แนวนโยบายการขับเคลื่อนต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
และขาดความตระหนักในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของส่ วนรวม ไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมได้
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ปรับ เปลี่ยนวิธีคิดของบุ คลากรและนิสิตนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนและฝึ กวิธีคิด
ฝึกวินัยใหม่ในเรื่องของการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม ให้มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นอันดับแรก ปรับเปลี่ยนระบบความคิดจากระบบ analog เป็นระบบ digital โดยใช้เนื้อหาของหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาเป็นเครื่องมือในการไปปรับใช้ ดังนี้
1.1 จัดทาเป็น ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต
1.2 จั ดท าเป็ นหน่ วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ผู้ สอนสามารถน าเนื้ อหาในหน่ วยการเรียนรู้ต่าง ๆ
ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง
1.3 จัดทาเป็นวิชาเลือก
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2. สานักงาน ป.ป.ช. ควรดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
3. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ผ่านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนไทยที่ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามค่ าเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผล
ดังกล่าวด้วย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการยกระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
ของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้ เข้าร่ว มประชุม
ประกอบด้ วย อธิการบดี มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ คณะผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายมนต์ชัย วสุวัต) เจ้าพนักป้องกันการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดสงขลา และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with Good Heart”) โดยการสอดแทรกเนื้อหาไว้ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึง่ นิสิต
ชั้นปีที่ 1 - 2 ทุกคณะของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวและระบุไว้ในผลการเรียนรู้ด้านที่
1. ผลการเรีย นรู้ด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม : มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิ ดชอบต่อ ตนเองและผู้อื่น
โดยยึ ด หลั ก ธรรมในการด าเนิ น ชี วิต อย่ างพอเพี ย ง ซึ่ งรายวิช าในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปทุ ก รายวิช าต้ อ งมี
กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ที่ ชัดเจน โดยในปี การศึกษา 2563
เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณจะมีการประชุมคณะทางานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการปรับปรุงรายวิชาศึกษา
ทั่ วไป (เลื อก) อี กครั้ ง และเตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด รายวิ ช า การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
เป็นรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัยทักษิณได้ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การปลูกฝังจิสานึก
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต โดยการสอดแทรกเนื้อหาผ่านการจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาวินัยนิสิต
2. โครงการ TSU รวมพลัง อาสาสู้โกง ร่วมกับ สภาคณาจารย์ และสภานิสิต
3. นานิสิตเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจาปี 2562
ณ โรงแรม กรีนเวิลด์ พาเลช สงขลา โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5. โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
6. โครงการรณรงค์ป้องกันการกระทาผิดวินัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. ฟังบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 3/62
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ พบปัญหาการนาหลักสูตรเข้าสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีทั้งหลักสูตรนอกระบบชั้นเรียนและหลักสูตรประจา ซึ่งระหว่างดาเนินการยังไม่ทราบถึงแนว
ทางการนาหลักสูตรไปปรับใช้
2. ปัญหาเรื่องการเปิดภาคเรียนส่งผลกระทบต่อการนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดปัญหาเกี่ยวกับงานธุรการจึงไม่ได้รับหนังสือให้รายงานผลการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จากสานักงาน ป.ป.ช.
๓๕

แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. กระบวนการจัดการศึกษาควรดาเนินการกระตุ้นจิตใต้สานึกแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยนาหลัก
จิตวิทยา สื่อ สังคม เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการขับเคลื่อน
2. ปรั บ ระบบ “คิ ด ” ให้ เข้ ม แข็ ง โดยการใช้ ม าตรการการลงโทษทางสั งคม (Social sanction)
เพื่อสร้างการควบคุม และสร้างบทลงโทษทางสังคม โดยยึดถือจากหลักศีลธรรม หรือจารีตประเพณี อันดีงาม
ของสังคม เช่น จังหวัดน่าน
3. ชื่อหลั กสู ตรควรเป็ น เชิงบวก (Positive) เนื่ องจากพฤติกรรมของคนมักจะต่อต้านสิ่ งที่ท า เช่ น
หลักสูตร “สร้างคนไทยคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริต ” เนื้อหาเป็นการขัดเกลาทางสังคม ปรับใช้ในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคมได้
4. มุ่งเน้นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะ เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน โดยสานักงาน
ป.ป.ช. จะดาเนิ นการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ผ่านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนไทยที่ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามค่ าเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลดังกล่าว
ด้ ว ย รวมถึ งเตรี ยมความพร้ อมในการยกระดั บ ความส าเร็ จ ของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

๓๖

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๓๗

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสาโรง ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้ วย อธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สงขลา คณะผู้ บริหารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา คณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายมนต์ชัย วสุวัต) เจ้าพนักป้องกันการทุจริต
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสงขลา และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา เดิม ได้ มีการดาเนิน การท าบั นทึ กข้อ ตกลง (MOU) ร่วมกับ ส านั กงาน
ป.ป.ช. เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และเข้าร่วมประชุมกาหนดหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตขึ้นมา
เพื่อปรับใช้ในสถานศึกษา แต่หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงปรับเปลี่ยนการนาไปใช้โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนให้นาเนื้อหาของหลักสูตรไป
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ รวมถึงกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาได้มีการดาเนิ นการขับเคลื่อน
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการช่อสะอาด ดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องหลักสูตรร่วมกับ
ชุมชนช่อสะอาด จัดสัมมนาสมาคมผู้สื่อสาร เป็นต้น
ในปี 2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ได้ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยการ
เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและดาเนินการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุหลักสูตรเข้าไปในรายวิชา
การศึกษาทั่วไป (GE) ใช้เวลาเรียน 33 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (บังคับ)
วิชาการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ (เน้นการทากิจกรรมและการเข้าสังคม) และหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชากฎหมายกับ การสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดี ในส่วนปี 2563 มหาวิทยาลัย จะดาเนินการเปิดวิชาเลือก
เพิ่มขึ้น และจะดาเนินการปรับ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster
with Good Heart”) จัดทาเป็ น ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต ซึ่งจะมีความชัดเจนและเปิดใช้ประมาณ
ปีการศึกษาที่ 2/2563 ต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. หลักสูตรที่เคยดาเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตไม่ผ่านการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้รับการอบรมเนื้อหาในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. สานักงาน ป.ป.ช. ควรดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ผ่านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนไทยที่ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามค่ าเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะต้องเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผล
ดังกล่าวด้วย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการยกระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๓๘

ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๓๙

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้อง
ประชุ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. (รศ.ดร. มาณี
ไชยธีรานุวัฒศิริ) ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริ ตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมมีวิชาต่อต้านคอร์รัปชันที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นจากการทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ เป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในการประสานความร่วมมือเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดาเนินการบรรจุหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) โดยเพิ่มทักษะ
21 ด้ าน ตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและปรั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการสอดแทรกเรื่ อ ง
“หลักธรรมาภิบาล” รวมถึงเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าไปในรายวิชาดังกล่าว และได้เริ่มดาเนินการเปิด
สอนแล้ว โดยรูป แบบการสอนนั้ นเป็ น การบรรยาย ประกอบกับมีผู้นาศาสนา เจ้า หน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาสอนเพิ่มเติม โดยใช้ห ลักการของ
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มากาหนดเป็นโครงสร้างในการเรียนการสอน เริ่มแรกมีนักศึกษาสนใจเรียน
ประมาณ 10 คน ซึ่งจะดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญและสนใจ
เพิ่มขึ้นต่อไป
สาหรับปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรโดยการพัฒนารายวิชา “Anticorruption” และวิ ช า“government political corruption” โดยจะน ากรณี ศึ ก ษา หรื อ คดี ที่ น่ า สนใจ
เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้ามาพัฒนาปรับปรุง
ในเนื้อหารายวิชาดังกล่าว โดยในช่วงแรกจะเปิดเป็นวิชาเลือกก่อนเพื่อทดลองใช้ จากนั้นจะกาหนดเป็นวิชา
บังคับเรียน และในอนาคตมหาวิทยาลัย จะดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ สานักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สานักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องของการนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาใช้ต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. วิทยากร/อาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงานสอนที่มีจานวนมาก
2. นักศึกษาให้ความสนใจน้อยที่จะเรียนรายวิชาเลือก
3. ขาดกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ รวมถึงเครื่องมือการสอน
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. เสนอแนวทางในการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย อื่น ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคลน
2. กาหนดชื่อวิช าหรือเนื้ อหารายวิชาให้ มีความน่าสนใจ และประชาสั มพันธ์ ห ลักสู ตรให้ นักศึกษา
เห็นความสาคัญ
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3. ให้ประสานขอการสนับสนุนในเรื่องของกรณีศึกษา หรือคดีที่น่าสนใจ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังสานักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงาน ป.ป.ช.
4. สานักงาน ป.ป.ช. ควรดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
5. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ผ่านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนไทยที่ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามค่ าเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้องเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
รวมถึ ง เตรี ย มความพร้ อ มในการยกระดั บ ความส าเร็ จ ของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ห้อง
ประชุ มของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ถนนช้ างเผื อก ต าบลช้ างเผื อ ก อ าเภอเมื องเชี ย งใหม่ จังหวั ด
เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ) ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงาน
ป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ได้เห็ นถึงความสาคัญ ในนโยบายต่างๆ ของรัฐ บาลและดาเนินการ
ขับเคลื่อนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นาเอารายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตเข้ามาปรับใช้ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ในปี 2558 ก าหนดเป็ น รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป (วิ ช าเลื อ ก) ชื่ อ วิ ช าการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
โดยก าหนดโครงสร้ างหลั ก สู ต รวิช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป จ านวน 34 รายวิช า และเริ่ม ด าเนิ น การใช้ ม าตั้ งแต่
ปี 2559 ภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งการนาไปใช้จะให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มเลือกเรียน เช่น กลุ่มภาษาศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในบางกลุ่มการศึกษาจะมีรายวิชาการศึกษาทั่วไป
จานวน 1 วิชา จากตัวเลือกทั้งหมด 5 วิชา นักศึกษาจะเลือกเรียน 1 วิชาจาก 5 วิชาที่มีอยู่ในหมวด ดังนั้น
เมื่อน ารายวิช าใดก็ตามไปใส่ ไว้ในหมวดวิช าการศึกษาทั่ วไป โอกาสที่ วิช านั้น จะถูกเลื อ กเรียนก็จะน้อ ยลง
ลดหลั่นกันไปตามจานวนรายวิชาที่มีให้เลือก และจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละหลักสูตร
2. ในปี 2562 มีการดาเนินการปรับ รายวิชาการศึกษาทั่วไปลดลงเหลือเพียง 10 วิชา ครอบคลุม
และบูรณาการในภาพรวมทั้งหมดกับทุกกลุ่มการศึกษา อาทิเช่น กลุ่มอัตลักษณ์ของมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่มภาษาศาสตร์ กลุ่มสังคมสาสตร์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ โดยกลุ่มมนุษยศาสตร์จะกาหนดรายวิชาใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันรายวิชาการศึกษาทั่วไปดังกล่าว เหลือเพียง 2 วิชา ประกอบด้วย วิชาศิลปะ
การใช้ชีวิตอย่ างเป็ น สุข และวิชาความเป็นพลเมืองกับการพัฒ นาท้องถิ่น โดยเน้น ให้ นักศึกษาทากิจกรรม
เป็นหลัก
3. มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ด าเนิ น การทบทวนและปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ โดยจะกาหนดให้รายวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นวิชาบังคับเรียน เพราะ
เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะนาเอาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ของ
กระทรวงอุดมศึกษาฯ มาพิจารณาปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงนาเรื่องการศึกษา ภาษาศาสตร์ ความเป็นไทย ความสามารถทางด้าน
ดิจิทัล ความเป็นพลเมือง มาบูรณาการให้เข้ากับรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้วย
4. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with
Good Heart”) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความสนใจที่จะนามากาหนดเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งอยู่
ในกระบวนการพิจารณากรอบชื่อวิชา และอาจจะกาหนดชื่อใหม่เป็นวิชา “ป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
โดยจะบูรณาการเรื่องการเมืองการปกครองไทย เรื่องระบบอุปถัมภ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาปรับเพิ่ม
เข้าไปในเนื้อหารายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ดาเนินการประชุมวางโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะ
มีผู้เรียนประมาณ 400 – 500 คน ในแต่ละภาคเรียน โดยจะเริ่มดาเนินการกาหนดเป็น รายวิชาการศึกษา
ทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนมิถุนายน 2563) และจะดาเนินการอบรมการใช้หลักสูตรในช่วงเดือน
เมษายน 2563 นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่จะนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่ อ
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ออนไลน์เรื่องการป้องกันการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช. ภาค เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนเด็กและร่วม
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. นักศึกษายังไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้
2. มีการปรับปรุงระบบการดาเนินงาน เรื่องการกาหนดรายวิชาการศึกษาทั่วไปซึ่งจากเดิมรายวิชา
การศึกษาทั่วไปแต่ละคณะจะกาหนดเองจึงไม่สามารถปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปในภาพรวมได้
3. มีการปรับกระบวนการผลิตครูจากเดิม 5 ปี เป็นผลิตครู 4 ปี ตามโครงสร้างใหม่ของครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยจึงต้องรอดาเนินการปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อให้รองรับหลักสูตรใหม่ของครุศาสตร์
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ให้มุ่งเน้นการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยนาสื่อที่สานักงาน ป.ป.ช. ผลิตออกมาเผยแพร่มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอน เช่น เพลง วีดีโอ เรื่องสั้นต่างๆ
2. สานักงาน ป.ป.ช. ควรดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
3. ตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ผ่านหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและจะดาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล
พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนไทยที่ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผล
ดังกล่าวด้วย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการยกระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ เป็ น ไปตาม
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๔๓

8. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ผู้อานวยการ
สานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สานั กมาตรฐานและประเมิน ผลอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งส่งผลให้การดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้
ส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ กษา ได้ ด าเนิ น การสร้างระบบการประเมิ น ตนเองของมหาวิท ยาลั ย
ทั่วประเทศที่อยู่ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHEQA เพื่อลดภาระ
ในการรายงานผลให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีหนังสือเวียนให้มหาวิทยาลัยรายงานผลดังกล่าวเข้ามา
ในระบบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ทุกระดับชั้นปี เมื่อได้ข้อสรุปจึงจะนามา
สู่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ในระบบ และจะเพิ่มเติมในส่วนของการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาเข้าไปด้วย
ในการนี้ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ซึ่ ง สภาการศึ ก ษาต้ อ ง
ดาเนิน การจัดการประชุมชี้แจงให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึง กรอบมาตรฐานการศึกษาที่ปรับใหม่ ซึ่งกรอบเดิม
มาตรฐานคุณวุฒิ จะมุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 1. คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบ 5. ทักษะเชิงตั วเลข กรอบใหม่มาตรฐานคุณวุฒิ จะมุ่งเน้น
วิ ช าการโดยให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ข องผู้ เรี ย น (เน้ น วิ ช าการมากกว่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ ) นอกจากนี้ จะมี ก ารสร้ า ง
Application ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เนื่องจากระบบ CHEQA จะใช้ประเมินองค์กรต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. การดาเนินการขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่องเพราะมีการปรับเปลี่ยนองค์กรและบุคลกรใหม่
2. กาหนดกรอบมาตรฐานการศึ กษาใหม่ส่ งผลให้ ยังไม่ท ราบถึงผลการด าเนิ น การขับ เคลื่ อนของ
มหาวิทยาลัยในสังกัด
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรดาเนินการประสานมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
สังกัดทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต ของเด็กและเยาวชน โดยในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ รวมถึงเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)
2. แจ้งเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยในสังกัดทราบถึงแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ ดังนี้ ๑) จัดทาเป็น ๑ รายวิชา จานวน ๓ หน่วยกิต ๒) จัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน
สามารถนาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง ๓) จัดทาเป็นวิชาเลือก
๔๔

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๔๕

หลักสูตรสร้างวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ
(สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
(จานวน 2 ครั้ง 3 แห่ง)
๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี)
ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อ นหลั กสู ต รต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ตร
วิทยากร ป.ป.ช. /บุ คลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้ นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม ได้ รับ ทราบนโยบายของรัฐ บาลและเข้าใจแนวทางการ
ดาเนิ น การขับ เคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ โดยจะเร่งดาเนินการนาหลักสูตรไปบรรจุไว้ในการอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ และขอสนับสนุนวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช. รวมถึงจะดาเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ภายในหน่ ว ยงานเพิ่ ม เติ ม นอกจากแผนการด าเนิ น งานดั งกล่ า วข้ างต้ น แล้ ว ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
กระทรวงฯ ได้มีการดาเนิ นการขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตไปแล้ว บางส่วน
และจะประสานการรายงานผลการขับเคลื่อนให้สานักงาน ป.ป.ช. ทราบต่อไป ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นบุคลากรรัฐ และรัฐวิสาหกิจ แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมี
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ใช้เวลาเรียน 1 ปี) และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ใช้เวลาเรียนประมาณ 7 –
8 เดื อ น) เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เมื่ อ เรี ย นจบหลั ก สู ต ร และกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ อ อก
ประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาว่าง ทั้ง ในส่วนกลางและ
ภูมิภาคจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
ติดปัญหาในระบบงานธุรการจึงไม่ได้รายงานผลการขับเคลื่อนฯ ไปยังสานักงาน ป.ป.ช.
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีโครงข่ายลงไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิเช่น โครงข่าย
ประชารั ฐ , บรอดแบนด์ (Broadband) ที่ เข้าถึงหมู่ บ้ าน/ชุม ชนทั่ ว ประเทศ จึงอยากเสนอให้ ใช้ ดิจิทั ล ของ
กระทรวงฯ ให้เกิดประโยชน์ในทุกด้านผ่านการสร้าง Platform, Social media, Viral clip หรือ E-learning
โดยกระจายองค์ความรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชน
สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน รวมถึง ขยายผลการขับเคลื่อนไปได้
ทั่วประเทศ
๔๖

2. ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้ ประชาชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของประชาชนไทย
รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีวิธีการวัดและประเมินผลคล้ายกับการวัด ระดับ
ความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ดั งนั้ น ให้ กระทรวงฯ เตรียมความพร้ อมส าหรับการวั ดและประเมิ นผล
ในกลุ่มบุคลากร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสังกัด พร้อมทั้งเตรียมการยกระดับความสาเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)
3. กรณีที่กระทรวงฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ สามารถ
กาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอของบบูรณาการไปยังสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อมาดาเนินการขับเคลื่อนฯ
ต่อไปได้
4. ประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากร หรืองานวิจัย และสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตจากส านั กงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสานักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด เพื่อร่วมดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิด ประสิทธิภาพของการดาเนินการและให้ประสบความสาเร็จ
ต่อไป

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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2. กระทรวงยุติธรรม
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ศู น ย์ ราชการเฉลิ ม พระเกี ยรติ 80 พรรษา 5 ธั น วาคม 2550
ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ผู้ ช่ ว ย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงาน
ป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อ นหลั กสู ต รต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ตร
วิทยากร ป.ป.ช. /บุ คลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้ นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ด าเนิน การการขับ เคลื่ อ นหลั ก สู ตรต้ านทุ จริต ศึก ษา หลั ก สู ต ร
วิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
ผ่านโครงการ/กิจกรรม ซึง่ มีแผนจะดาเนินการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ร ะหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยได้
ดาเนินการบรรจุหัวข้อวิชา “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ภายใต้หมวดวิชาการพัฒนาและ
การบริห ารงานยุติธรรมไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมีข้าราชการที่สาเร็จการฝึกอบรมหลั กสู ตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 23 จานวน 151 คน และข้าราชการที่สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 24 จานวน 106 คน และได้บรรจุหัวข้อวิชา “การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”
ภายใต้หมวดวิชาการพัฒนาและการบริหารงานยุติธรรม ซึง่ มีข้าราชการสาเร็จการฝึกอบรม จานวน 52 คน
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือข้าราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดั บชานาญการพิเศษ จานวน 45 คน โดยดาเนินการฝึกอบรมข้าราชการของ
กระทรวงยุติธรรมที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิ เศษ เพื่ อให้ มีทั ก ษะเบื้ อ งต้ นของการเป็ นผู้ บ ริห าร และเพิ่ มศั กยภาพการบริห ารจัด การงาน
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ รวมถึงได้บรรจุหัวข้อวิชา “การบริหารความ
แตกต่างด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม” ภายใต้หมวดวิชาการบริหารงานยุติธรรมไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งนี้ มีแผนจะดาเนินการเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ 28 กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมที่ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือข้าราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 90 คน โดยดาเนินการฝึกอบรมข้าราชการของ
กระทรวงยุติธรรม ที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ หรือข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส และได้บ รรจุหัวข้อวิชา “การทางานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริห ารงานยุติธรรมและการ
ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครัฐ ” ภายใต้ ห มวดวิช าการบริห ารงานยุ ติธ รรม ไว้ในหลั ก สู ต รฯ
ดังกล่าวด้วย
4. กิจกรรม Show & Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรในสังกัด
สานั กงานปลั ดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ บุคลากรได้นาความรู้มาพัฒ นางานและพัฒ นาองค์กร นอกจากนี้
ได้บรรจุหัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OPS Culture is JUSTICE โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
๔๘

วัฒ นธรรมองค์ กรและน าไปประพฤติ ป ฏิ บั ติต ามค่ านิ ยมที่ อ งค์ ก รก าหนดไว้ ซึ่ งหนึ่ งในนั้ น คือ J : JUSTIFY
การยึดถือความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 204 คน
5. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจวัฒ นธรรมองค์กรสานักงานปลั ดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ 1
เปิดตัววัฒนธรรมองค์กร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 180
คน และกิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ว ย ที ม Change Agent ของส านั กงานปลั ดกระทรวงยุติ ธรรม จานวน 40 คน ส าหรับ การจั ด
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร “สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม JUSTICE :
ความยุติธรรม” ซึง่ เป็นตัวแทน 7 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ J : JUSTIFY การยึดถือความ
ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต
6. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยดาเนินการ
จั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างและพั ฒ นาทั ก ษะภาวะผู้ น าให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ เป็ น ผู้ น าที่ มี คุ ณ ภาพ
มีความสามารถ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้บรรจุหัวข้อวิชา “การพัฒนาภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม” ซึ่งมีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม JUSTICE : ความยุติธรรม เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจานวน 56 คน
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ โดยดาเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่วนตน ตลอดจนดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
8. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและ
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยดาเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ
บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมจานวน ๖๐ คน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
9. โครงการฝึ กอบรมหลั ก สู ต รความรู้พื้ น ฐานการปฏิ บั ติ ราชการ กรมพิ นิ จ และคุ้ มครองเด็ กและ
เยาวชน โดยด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้อ งกันมิให้ เกิดการกระทาความผิดในกรณี การทุจริตและ
ประพฤติมิ ช อบ รวมถึ งมาตรการของส่ ว นราชการในการควบคุ ม กากั บ ดู แ ล มิ ให้ มี การรับ สิ น บน ให้ กั บ
ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมพินิจฯ จานวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ คน
10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิช อบให้ กับ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ก รมสอบสวนคดีพิ เศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยดาเนินการได้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จานวน ๑๕๐ คน เพื่อให้เกิด
เข้าใจ มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล อันนาไปสู่การประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
๔๙

11. โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร “แผนการด าเนิ น งานของสถาบั น นิ ติ วิท ยาศาสตร์
ประจาปี ๒๕๖๓" โดยดาเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัยในการทางาน การคิด
แยกแยะ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จานวน ๒๔๑ คน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในการทางานที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
ติดปั ญหาในระบบงานธุรการ กระทรวงยุติธรรมจึงขาดการรายงานผลการขับเคลื่ อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาฯ ไปยังสานักงาน ป.ป.ช.
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้ ประชาชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของประชาชนไทย
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีวิธีการวัดและประเมินผลคล้ายกับการวัด ระดับความสาเร็จของการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) รวมถึงให้กระทรวงยุติธรรมเตรียมความพร้อมในการยกระดับความสาเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ให้ เป็ น ไปตามค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ซึ่ ง ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
2. กรณีที่กระทรวงฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ สามารถ
กาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอของบบูรณาการไปยังสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อมาดาเนินการขับเคลื่อนฯ
ต่อไปได้

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3 ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๕๐

3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมองค์กร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิ บัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อ นหลั กสู ต รต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ตร
วิทยากร ป.ป.ช. /บุ คลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้ นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ ดาเนิน การขับเคลื่ อนหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิ สาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต) ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการตาสับปะรด ลดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหลักคุณธรรม "พอเพียงมีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ"
(2 รุ่น) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 210 คน โดยดาเนินการการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และการประชุมกลุ่ มย่ อยระดมความคิดเห็ น เกี่ยวกับ การปฏิบัติห น้าที่ราชการตามหลั กคุณ ธรรม
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ” รวมถึงดาเนินการ Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บซ้อนในกระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ซึ่งมีป ระเด็น ความเสี่ ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ทั้งนี้ จะขยายผลการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อไป
2. โครงการอบรม “เสริ ม สร้ างวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ราชการ” กลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้ากลุ่มของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง
จานวน 160 คน โดยข้าราชการสามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม
ปฏิบั ติงานด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุจ ริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับว่าด้ว ย
จรรยาบรรณของข้าราชการและข้อกาหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
3. โครงการ “เสริมความรู้เครือข่ายต้านโกง ขับเคลื่อนพลังความดีตามศาสตร์พระราชา” ดาเนินการ
เพิ่มความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ส่ งเสริ มแนวคิ ดและปรั บ กระบวนทั ศน์ ในการยึ ดมั่ น ในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม การให้
ความส าคั ญกั บประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่ วนตน รวมถึ งระดมความคิ ดเห็ น ค้ นหาแนวทางหรือ
แผนการปฏิบั ติงานที่ดี เพื่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และให้ ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันต่อต้านการทุจริต
4. โครงการ “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
โดยจะดาเนินการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในระดับกรมเป็นองค์กรคุณธรรมในกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
๕๑

มั่นคงของมนุษย์ ระดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเกิดเครือข่ายรุ่นใหม่และให้มีความรู้ในการต่อต้านการ
ทุจริต ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา รวมถึงความสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการ "พม" สุขใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ครั้ง/ปี) เป็นการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนกลาง ดาเนินการผ่านการฟังบรรยายความรู้จากวิทยากร
หลากหลายสาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยจะจัด ๒-๓ เดือน/ครั้ง ผ่านระบบ conference
ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าใจในหลักคุณธรรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อหน้าที่
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม และได้ทราบถึงแนวทางการปรับพื้นฐานความคิดของบุคลากรให้ยึดมั่นตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6. โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี (ขรก.) รุ่นที่ ๑๘ – 20 โดยดาเนินการบรรจุรายวิชาในหลักสูตรการ
อบรม ดั งนี้ 1) ส านึ ก ข้ า ราชการไทยไม่ โกง 2) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริต 3) ส านึ ก
ข้าราชการไทยไม่โกง 4) คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต 5) สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งจะใช้
เวลาเรียนหัวข้อละ 3 ชั่วโมง
7. โครงการนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ ๑๖ โดยดาเนินการบรรจุรายวิชาใน
การอบรมหัวข้อ สานึกข้าราชการไทยไม่โกง จานวน ๓ ชั่วโมง
8. โครงการนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ ๑๗ โดยดาเนินการ
บรรจุหัวข้อรายวิชาในการอบรม ดังนี้ 1) ผู้บริหารและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 2) หลักธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะอบรมหัวข้อละ ๓ ชั่วโมง
9. โครงการให้ความรู้บุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต ดาเนินการโดยผู้บริหารประชุมประจาเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้และหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้ากลุ่ม, ฝ่าย ให้ความรู้ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
“ดย. องค์ ก รโปร่ ง ใส” ด าเนิ น การโดยบรรยายให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในหั ว ข้ อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
“ข้าราชการจิตสาธารณะ” (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ “ทาอย่างเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมยกระดับผลการประเมิน ITA 2562” และแนวทางการ
ส่งเสริมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่ ว นราชการ ดาเนิ น การโดยบรรยายให้ ค วามรู้ในเรื่อง การจัดท าแผนบริห ารความเสี่ ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
3. โครงการเยาวชนไทยหั วใจใสสะอาดหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน “รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม การป้ องกั น
การทุ จริ ต” โดยกรมกิ จการเด็ กและเยาวชน ได้ น าหลั กสู ตรการป้ องกั นการทุ จริ ต เรื่องการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ วนตนกับผลประโยชน์ ส่ วนรวม, ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต, STONG จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต และหน้าที่ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสั งคม มาอบรมให้ ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ เด็กและ
เยาวชน จานวน 23,000 คน ประกอบด้วย 1) สภาเด็กและเยาวชนอาเภอ 878 แห่ง 2) สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 76 จังหวัด 3) สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ 4) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
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กรมกิจการผู้สูงอายุ
ดาเนิ น โครงการปฐมนิ เทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจ้างใหม่ในสั งกัดกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในหั วข้อ“สานึกข้าราชการไทยไม่โกง” ซึ่งมี
เนื้อหาสาระสาคัญ เกี่ยวกับการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอานาจของ ป.ป.ช. การชี้มูลความผิดของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนั กเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนและสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1. โครงการพัฒ นาทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญ ชี
(Financial & Procurement Empowerment) กลุ่ ม เป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
การเงิน บัญชีและผู้เกี่ยวข้องสังกัดกองพัฒนาสังคม และกลุ่มเป้าหมายพิเศษในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน
๑๒๖ คน ดาเนิ นการโดยการอภิปรายเรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวม” และ “ความอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และการกล้ า ตั ด สิ น ใจกระท าในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง
ชอบธรรม”
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพนักงานราชการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงาน
ราชการ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๔๐ คน ดาเนินการโดยการ
อภิปรายเรื่อง “หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน”
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บั ติ งานตามสายงานต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาสั ง คม กลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย ข้าราชการ/พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานนักพัฒนาสังคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จานวน ๔๐ คน ดาเนินการโดยการอภิปรายเรื่อง “การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทางานเพื่ อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
4. โครงการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาผู้ ป ฏิ บั ติ งานสายงานนั ก พั ฒ นาสั งคม รุ่น ที่ ๑ – ๒ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้วย ข้าราชการ/พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานนักพัฒนาสังคม สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๑๒๐ คน ดาเนินการโดยการอภิปรายเรื่อง “การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและวิธีการ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
5. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ รุ่นที่ ๑ – ๒ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย พนักงานราชการ สังกัดกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน
๑๒๐ คน ดาเนินการโดยการอภิปรายเรื่อง “หลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน”
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
1. การประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อการติดตามและขยายผลในเชิงเปรียบเทียบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่บุคลากร เพื่อการยกระดับการดาเนินงาน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดาเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานการจัดทาแผนงานนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้าง
ความร่ว มมื อกับ ทุ กภาคส่ ว นเพื่อป้ องกัน การทุจริต ส าหรับ ในปี งบประมาณ 2563 จะสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจ ริต STRONG : จิ ตพอเพีย งต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเจตคติ ด้านป้องกันการทุจริต ในการจัด โครงการ/
กิจกรรมหรืออบรมในแต่ละหลักสูตรของหน่วยงาน
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ดาเนินการจัดประชุมฯ ให้ความรู้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้เกิดการเรียนรู้ มีการทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ ชั ด เจนและมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จิ ต พอเพี ย ง และ
ในปี งบประมาณ 2563 จะสอดแทรกความรู้ เกี่ ย วกั บ การคิ ด แยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยมุ่ง
เจตคติ ด้านป้องกันการทุจริต ในการจัดโครงการ/กิจกรรมหรืออบรมในแต่ละหลักสูตรของหน่วยงาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดาเนินโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายคนพิการ
บุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบและความรู้เกี่ยวกับการทางานด้านเครือข่ายการ
ป้องกันทุจริตรวมทั้งรวมทั้งเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเคหะแห่งชาติ
1. โครงการสั มมนาผู้ควบคุมงานของการเคหะแห่ งชาติ ดาเนินการโดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ได้ มาเป็ น วิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ด้านการกากับ ดูแลกิจการที่ดี (CG) (ให้ ความรู้ เผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบน) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน (พนักงานการ
เคหะแห่งชาติ) และประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเคหะแห่งชาติ จานวน 150 คน
2. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความสาเร็จในการทางาน”
ดาเนินการบรรยายพิเศษ โดยพลเอกสุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการบริหารงาน การพัฒนาตนเองให้มีหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมตามบริบทขององค์กรและนามาปรับใช้กับการทางานให้ประสบความสาเร็จ
กลุ่ มเป้ าหมาย ประกอบด้ วย ผู้ บ ริห ารจากส านักงานเคหะชุม ชน และผู้ บริห ารตั้งแต่ ระดับ 8 ขึ้น ไป จนถึง
ผู้บริหารระดับสูงที่กากับสายงานบริหารชุมชน จานวน 200 คน
3. โครงการสัมมนา ส่งเสริมค่านิยมวัฒ นธรรม คุณ ธรรมองค์กร ดาเนินการโดยผู้ว่าการการเคหะ
แห่ ง ชาติ เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดแนวทางการท างานตามหลั ก คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการท างาน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสายงานบริหารชุมชน ๑ – ๔ จานวน ๒๐๐ คน
4. โครงการการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์กร ในหัวข้อ
"การพัฒ นาเชิงป้องกันการเกิดประเด็นขอตรวจพบที่ไม่สอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงาน"
ดาเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนาเสนอโครงการการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์กร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปลูกจิตสานึกการต่อต้านทุจริต การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ
จากสานักงาน ป.ป.ช. และได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการการบรรยาย เรื่อง การปลูกจิตสานึก
การต่อต้านทุจริต ซึ่งผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลพินิจ การป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริต
สานักงานธนานุเคราะห์
ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากปี
2562 ส าหรั บในปี 2563 ได้ด าเนิ นการเพิ่ มเนื้ อหาในเรื่องการสร้างวั ฒนธรรมซื่ อตรง การประเมิ นความเสี่ ยง
การทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ให้แก่ พนักงานทุกระดับ
๕๔

ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ต้องดาเนินการในช่วงวันหยุดซึ่งส่วนใหญ่สภาเด็กและเยาวชน
เป็นนักเรียน/นักศึกษา จึงทาให้มีช่วงเวลาการทากิจกรรมไม่ตรงกัน รวมถึงขาดวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
จึงอยากให้สานักงาน ป.ป.ช. จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน
2. ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับการดาเนินงานจึงนาเนื้อหาหลักสูตรบางส่วน
ไปปรับ ใช้โดยสอดแทรกในกิจ กรรมและโครงการอื่นๆ ของกรมกิจการผู้สู งอายุ โดยจะเริ่มขยายผลการน า
หลักสูตรไปใช้ในปีงบประมาณ 2563
3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดโครงการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยตรง จึงดาเนินการนาเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
สอดแทรกไว้แต่ละโครงการที่ดาเนินการแทน
4. การขยายผลในเครือข่ายคนพิการดาเนินการยาก เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นปีละครั้ง และไม่ได้
มีการกาชับและติดตามให้ผู้เข้ารับการอบรมนาไปขยายผลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปยัง
เครือข่ายคนพิการ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้ ประชาชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของประชาชนไทย
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีวิธีการวัดและประเมินผลคล้ายกับการวัด ระดับความสาเร็จของการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) รวมถึ งให้ กระทรวงฯ เตรี ยมความพร้ อมในการยกระดั บ ความส าเร็จ ของการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ให้ เป็ น ไปตามค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ซึ่ ง ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
2. กรณีที่กระทรวงฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ สามารถ
กาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอของบบูรณาการไปยังสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อมาดาเนินการขับเคลื่อนฯ
ต่อไปได้
3. ประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากร หรืองานวิจัย และสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตจากส านั กงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสานักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด เพื่อร่วมดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพของการดาเนินการและให้ประสบความสาเร็จ
ต่อไป

๕๕

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๕๖

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
(จานวน 2 ครั้ง 2 แห่ง)
๑. กรุงเทพมหานคร
การประชุ ม หารื อ การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖3
ณ กรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและเข้าใจแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) โดยได้ดาเนินการปรับ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ ดังนี้
1. บูรณาการเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต) เข้ากับหลักสูตรโตไปไม่โกงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2563 และ
จะมีการประเมิลผลเป็นระยะ
2. สถาบันพัฒ นาข้าราชการฯ กรุงเทพมหานคร จะดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /
บุคลากรรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยการสอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ความอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริต STRONG : จิ ต พอเพี ยงต่ อ ต้ านการทุ จริ ต
ไปบรรจุไว้ในการอบรมบุคลากร พร้อมทั้ง นาเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ของสานักงาน
ป.ป.ช. ต่อไป
3. ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รโค้ ช โดยมี เครื อ ข่ า ย Strong กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ส มาชิ ก
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะดาเนินการเขียนแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต กรุ งเทพมหานคร (ศปท.กทม.) เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากสานักงาน ป.ป.ช.
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. ขาดงบประมาณในการดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2. ใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงสาหรับการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดต้องใช้ระยะในการเตรียมการ
และวางแผนการใช้ก่อน
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้ ประชาชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของประชาชนไทย
รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีวิธีการวัดและประเมินผลคล้ายกับการวัด ระดับ
ความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
๕๗

Transparency Assessment : ITA) ดังนั้น ให้กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมสาหรับการวัดและประเมินผล
ในกลุ่มบุคลากร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสังกัด พร้อมทั้งเตรียมการยกระดับความสาเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)
2. กรณีที่กระทรวงฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ สามารถ
กาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เสนอของบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงาน ป.ป.ช.
3. ประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากร หรืองานวิจัย และสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต จากส านั ก งาน ป.ป.ช. ส่ ว นกลาง หรือ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ภาค เพื่ อ ร่ว มดาเนิ น การ
ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพของการดาเนินการและให้ประสบความสาเร็จต่อไป

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ กรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

๕๘

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การประชุ ม หารื อ การขับ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้านทุ จริต ศึก ษา เมื่อ วัน ที่ 12 มีน าคม ๒๕๖3 ณ กรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ถนนนครราชสี ม า แขวง ดุสิ ต เขตดุ สิ ต กรุงเทพมหานคร ผู้ เข้าร่ว มประชุ ม
ประกอบด้วย รองอธิบ ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุ ทิ ศ บั ว ศรี ) ผู้ อ านวยการส านั ก ต้ า นทุ จ ริต ศึ ก ษา และ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สานักต้านทุจริตศึกษา
โดยสามารถสรุป รายละเอีย ดการประชุม หารือการขับ เคลื่ อนหลักสู ตรต้านทุ จริตศึกษา หลั กสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ได้ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) โดยให้สถานศึกษาสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทุกแห่ ง น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียน
และบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทาหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แล้ วรายงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบเป็นรายภาคเรียน โดยให้ เริ่ม
รายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ให้ สถานศึกษาที่จัดการเรีย นการสอนระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล)
ทุกแห่ ง นาหลั กสู ตรต้านทุจริต แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ” ระดับ
ปฐมวัย นาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียน
2. ให้ สถานศึ กษาที่ จั ดการเรี ยนการสอนระดั บประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษา และอาชี วศึ กษาทุ กแห่ ง
น าหลักสูตรต้านทุ จริตศึกษา “รายวิชาเพิ่มเติม การป้ องกันการทุจริต ” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึ กษา และ
อาชีวศึกษา นาไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม ตามแนวทาง ดังนี้
2.1 นาไปจัดการสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 นาไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.3 นาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง สาระศาสนา จริยธรรม)
2.4 นาไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินการตามข้อ 1 และ 2 ให้ดาเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้นากิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ที่สถานศึกษาได้ดาเนินการแล้วมาบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอน
3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทาหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายภาคเรียน โดยให้
เริ่มรายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากร
รัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งบุคลากรสังกัดกรมฯ เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณโครงการปลู กฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างวิทยากร เครือข่ายความ
ร่วมมื อเกี่ยวกั บการสร้ างสั งคมที่ ไม่ ทนต่ อการทุ จริต และการปลู กฝั งวิธีคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
๕๙

(สานักงาน ป.ป.ช.) ใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 คน ให้กับ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ปัญหาที่พบระหว่างดาเนินการ
1. ครู ผู้ ส อนในระดั บ ชั้ น เด็ ก เล็ ก ยั ง ขาดความรู้ค วามใจเกี่ ย วกั บ การน าหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริต ศึ ก ษา
ไปปรับใช้กับเด็กเล็ก
2. แนวทางการประเมินเด็กเล็ก หรือเด็กประถมยังไม่มีความชัดเจน เพราะไม่มีการแบ่งช่วงวัยของเด็ก
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
1. ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้ ส านั กงาน
ป.ป.ช. ดาเนินการขับเคลื่อนให้ ประชาชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของประชาชนไทย
รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีวิธีการวัดและประเมินผลคล้ายกับการวัด ระดับ
ความสาเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ดังนั้น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสาหรับการ
วัดและประเมินผลในกลุ่มบุคลากร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสังกัด พร้อมทั้งเตรียมการยกระดับความสาเร็จของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งกาหนดไว้ร้อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
2. กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาฯ เสนอของบบูรณาการไปยังสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อมาดาเนินการขับเคลื่อนฯ ต่อไปได้
3. ประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากร หรืองานวิจัย และสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจากสานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สานักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัด เพื่อร่วมดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพของการดาเนินการและให้ประสบความสาเร็จต่อไป
4. ประสานงานและดาเนินการร่วมกันในการกาหนดแนวทางและออกแบบเครื่องมือในการประเมิน
เด็กเล็กหรือเด็กอนุบาล

การกากับติดตามและให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖๐

ภาคผนวก

๖๑

เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วยชุดวิชา ๔ ชุดวิชา คือ
ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชุดวิชาที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชุดวิชาที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ชุดวิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชุดวิชาดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะ
ให้ได้ว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็ นประโยชน์ส่วนรวม" โดยนาวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog
thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่ องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กาลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครั ฐและภาคเอกชน หรื อแม้ กระทั่ งในองค์ กรที่ ไม่ แสวงหาผลก าไรหรื อองค์ กรเพื่ อการกุ ศล ในปั จจุ บั น
การกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทสาคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่ อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็น
รัฐสมัยใหม่ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความสาคัญในวาระของการ
พัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา เป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่
และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้
1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกาหนดจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
โอกาสที่จ ะทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มหรือกาไรส่ วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือ
ข้อกาหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติเป็นความลับหรือไม่โปร่งใส
2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็น อย่างมากว่าจะ
เลือกใช้อานาจใด กับใครก็ได้
3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระทาใด ๆ ของเจ้าหน้าที่
ที่มีอานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กาลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียง
เพราะว่าลักษณะประชากรนั้น แตกต่างจากภูมิภาคอื่นที่พัฒ นาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่กาลัง
พัฒ นานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ (1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมี
รายได้เป็นจานวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตได้
เป็นจานวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจนาไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคง
จาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจานวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจานง
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ทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะนาไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่าง
ก็ตามซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริต ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุ นต่างชาติลดน้อยลง ส่งผล
กระทบทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตทาให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่า
เทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวย
กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังทาให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ
ของประเทศนั้ น ลดลงทั้งในด้านปริ มาณและคุณ ภาพ รวมทั้งยังอาจนาพาประเทศไปสู่ วิกฤติทางการเงิน ที่
ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี คิ ด (ParadigmShift) จึ งเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อย่ างมากต่ อ การด าเนิ น งานด้ า น
การต่อต้านการทุจริต ตามคาปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความสาคัญมากในศตวรรตที่ 21
ผู้ น าโลกควรจะเพิ่ ม ความพยายามขึ้ น เป็ น สองเท่ า ที่ จ ะสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ งเพื่ อ รื้ อ ระบบ
การทุ จ ริ ต ที่ ซ่ อนอยู่ อ อกให้ ห มดและน าทรั พ ย์สิ น กลั บ คื น ให้ กั บ ประเทศ ต้ น ทางที่ ถูก ขโมยไป…” ทั้ งนี้
ไม่เพียงแต่ผู้นาโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้น กับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มี
ความจาเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว
แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ย นแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่อง
ส าคั ญ หรื อ ความสามารถในการการแยกแยะระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนออ กจากประโยชน์ ส่ ว นรวม
เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้น กับ ทุ ก คนในสั งคม ต้ อ งมี ความตระหนั ก ได้ ว่าการกระท าใดเป็ น การล่ ว งล้ า
สาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็ น การกระทาที่ อาจเกิดการทับ ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตน และ
ประโยชน์ส่วนรวม ต้องคานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต
โดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ การกระท าที่ เป็ น การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ ห รื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี
พ.ศ. 2551 จนถึ งปั จ จุ บั น การด าเนิ น งานได้ ส ร้า งความตื่ น ตั ว และเข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
สาหรับประเทศไทยได้กาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบั ติตนด้วยความซื่อสั ตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการดาเนินงาน
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบู รณาการการท างานด้านการต่ อต้านการทุจริตเข้ากับทุก ภาคส่ วน
ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่า
เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน นอกจากนี้ ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้
ประชาชนได้รั บ บริ การที่ ส ะดวก มีป ระสิ ท ธิภ าพ ที่ ส าคั ญ คื อ ไม่เลื อ กปฏิ บั ติ ตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริห ารงานบุ คคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณ ธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิ จารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริย ธรรม เพื่อให้ ห น่ วยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่ รัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญต่อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมบังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้
วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์การปลู กฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสานึก สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคล
รับผิดชอบชั่วดีอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและ
สังคมไม่ยอมรับ
(2) ยุทธศาสตร์การป้ องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต
เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม
(3) ยุ ท ธศาสตร์ก ารปราบปราม เพื่ อปฏิ รูป ระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณี การทุ จริตให้ มี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ซึ่งจะทาให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทา
การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กาหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้และกาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานนายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการ
กาหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลัก
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แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ
สภาขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ว างกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ในระยะ 20 ปี โดยมีก รอบวิสั ยทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง” คติพ จน์ ป ระจ าชาติว่ า “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ประกอบด้ว ย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุ ทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสั งคม ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 การปรับ สมดุ ล และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ได้ ก าหนดกรอบแนวทางที่ ส าคั ญ 6 แนวทาง
ประกอบด้วย (1) การปรับ ปรุงการบริห ารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2)การพัฒ นาระบบการ
ให้ บ ริการประชาชนของหน่ วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่ว ยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร์นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลในภาคเอกชน เพื่ อเป็ นการตั ดวงจรการทุ จริ ตระหว่ างนั กการเมื อง ข้ าราชการ และนั กธุ รกิ จ
ออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒ นาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณ ค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดีคือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มคี วามสมานฉันท์ (Harmony)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) กาหนด
ยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถ
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คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระส าคั ญ ทั้ ง 6 ด้ า นดั งกล่ า วจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ชี้ น าทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านและการบู ร ณาการ
ด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีสานักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกันและเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน”
หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน ” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะทานองเดีย วกัน กับ กฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลั กคุณ ธรรม จริยธรรม กล่ าวคือ
การกระทาใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควร
จะกระทา แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับ ประโยชน์ ส่ วนรวมแตกต่างกัน ไป หรือเมื่ อเห็ นว่าเป็ นการขัดกัน แล้ ว ยังอาจมี ระดั บของความหนัก เบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระทาได้กระทาไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ตาหนิ ติฉิน
นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
โดยพื้น ฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม เป็นกฎศีล ธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมี การฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพีย งพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระทา
ดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามลาดับ
คู่มือการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันประโยชนส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
“ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถานะเอกชนได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง
หรือของกลุ่ มในสั งคมที่มีความสัมพั น ธ์กัน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่ น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า
การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่
เป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิ สาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทาการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่
แยกออกมาจากการดาเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทาการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของ
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บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต่การกระทาในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทาในสถานะเอกชน จะมี
ความแตกต่างกันทีว่ ัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดาเนินการ
ตามอานาจหน้ าที่ ห รื อความรั บ ผิ ดชอบในกิจการของรัฐ หรือ องค์ก รของรัฐ เพื่ อประโยชน์ข องรัฐ หรือเพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือนาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อานาจ
หน้าที่หรือดุยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม”
และ “การทุจริต
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
แต่ ต รงกั น ข้ า ม การกระท าใดที่ ฝ่ าฝื น จริย ธรรม อาจไม่ เป็ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จากัดอยู่เฉพาะใน
รูป แบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน เท่านั้ น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์ สิน ด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้
และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
๒) การทาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะผู้มีอานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็น
เจ้าของบริษัทที่ทาสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็น
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓) การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment)
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
๔) การท างานพิ เศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูป แบบนี้มี ได้ห ลายลั กษณะ
ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ
ที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่
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๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการ
ที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนาข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหา
ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for
private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนาเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทางานส่วนตัว
๗) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เป็นการที่
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ทาให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ
๘) การใช้ ต าแหน่ งหน้ าที่ แสวงหาประโยชน์ แก่ เครือญาติ ห รือ พวกพ้ อง (Nepotism) หรือ อาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงานของตน
เข้าทาสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้
หยุดทาการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ
1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจานวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก
๑.๔ การที่ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ไปเป็ น คณะกรรมการของบริ ษั ท เอกชน หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และได้ รั บ
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บ ริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องทางานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา
2. การทาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
2.1 การที่เจ้ าหน้ าที่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญ ญาให้ ห น่วยงานต้นสั งกัดซื้อคอมพิว เตอร์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๖๙

๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน
2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างสานักงานแห่งใหม่
๒.๕ ภรรยาอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ประมู ล ซื้ อ ที่ ดิ น ย่ า นถนนรั ช ดาภิ เษกใกล้ กั บ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่ ง ประเทศไทย จากกองทุ น เพื่ อการฟื้ นฟู และพั ฒ นาระบบสถาบั นการเงิ นในการก ากั บ ดู แลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและทา
สัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลแห่ งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทางานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่
ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้ าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทางานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เกษี ย ณแล้ ว ใช้ อิ ท ธิ พ ลที่ เคยด ารงต าแหน่ งใน
หน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
ได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทางานในตาแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
4. การทางานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภู มิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างทา
บัญชีและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษัท โดยรับจ้างทาบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้นาไปยื่นแบบแสดง
รายการชาระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้ าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้ อ 9 (7) (8) และอาศั ย ต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการของตน
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการโดยร้ ายแรง และปฏิ บั ติห น้ าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ ป ระพฤติ ชั่ว
๗๐

อย่ างร้ ายแรงเป็ น ความผิ ด วินั ย อย่ างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอ ากร
ค้างผู้ ป ระกอบการรายหนึ่ งหาประโยชน์ ให้ แก่ ต นเองด้ ว ยการขายประกั น ชีวิต ให้ แก่ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกาลังดาเนินการเร่งรัด
ภาษีอากรค้างพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็ น ความผิ ดวินั ย อย่ างไม่ ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
๔.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้บริษัท
เอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.4 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิ เศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
5. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้นาข้อมูลเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จานวน 40 หมายเลข เพื่อนาไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นาไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล
5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่ วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สาคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ทาให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อานาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่นาเก้าอี้พร้อมผ้าปลอก
คลุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดี โอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นาไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว
รวมทั้ ง รถยนต์ รถตู้ ส่ ว นกลาง เพื่ อ ใช้ รั บ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มพิ ธี และขนย้ า ยอุ ป กรณ์ ทั้ ง ที่ บ้ า นพั ก และ
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระทาของจาเลยนับเป็นการใช้อานาจ
โดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและ
อาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระทาของ
จาเลย เป็นการทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจ
ในตาแหน่ งโดยทุจริตอัน เป็ น การเสี ย หายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติห น้าที่โดยมิช อบ ตามประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จาคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท คาให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุกจาเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท
๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีห น้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ นาน้ามันในรถยนต์ไปขาย และนา
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวทาให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง นารถยนต์
ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐนาวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือนารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตาบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ
งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กาหนด รวมทั้งเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก
การกระทาดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี หนั งสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ ผู้ มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
8. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่นาบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ทาขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
สานวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก การจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้
รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี
10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ
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๑๐.๑ การเดิ น ทางไปราชการต่ างจั งหวั ด โดยไม่ ค านึ งถึ ง จ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวั น
อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจานวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการทางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน
เป็นการเดินทางท่องเทีย่ วในสถานที่ต่าง ๆ
๑๐.๒ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ป ฏิบั ติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิ บัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบั ติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้ าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้ อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๖
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้ าพนั ก งานของรัฐ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดไว้ เป็ น การเฉพาะแล้ ว ห้ ามมิ ให้
กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
ดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ าที่ ในฐานะที่ เป็ น เจ้ าพนั ก งานของรัฐ ซึ่งมี อานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อ มในการกากับ ดู แล ควบคุ ม
ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๓) รับ สัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสี ยในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ให้นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า
การดาเนิ น กิจ การของคู่ส มรสเป็ น การดาเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่คู่ส มรสนั้ น
ดาเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดารงตาแหน่ง
คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงและผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ดาเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดอันอาจคานวณเป็นเงิน
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ ใช้บั งคับ กับการรับ ทรัพ ย์สิ นหรือประโยชน์อื่น ใดจากบุ พ การี ผู้ สื บ สั น ดาน
หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทาอัน เป็ น การฝ่ าฝื นบทบั ญ ญั ติในหมวดนี้ ให้ ถือว่าเป็น การกระท าความผิ ด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนด
หลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้
ดังนี้
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนีย ม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ ามมิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ผู้ ใด รับ ทรัพ ย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใด จากบุ ค คลนอกเหนื อ จาก
ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อัน ควรได้ต ามกฎหมาย หรื อกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ งให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่ เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๗๔

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพัน บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่ วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัม พันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
ไม่ มีเหตุ ที่จ ะอนุ ญ าตให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ นั้ น ยึดถือ ทรัพ ย์สิ นหรือประโยชน์ดั งกล่ าวนั้ น ไว้เป็ น ประโยชน์ส่ วนตน
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้ นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพือ่ ให้วินิจฉัยว่า
มีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรั พย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิ ส ภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพ ย์สิ นหรือ
ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รั บ ของขวั ญของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐไว้ หลายครั้ งเพื่ อเป็ นการเสริ มสร้ างค่ านิ ยมให้ เกิ ดการประหยั ด มิ ให้ มี การ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จาเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการกาหนดจรรยาบรรณของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการกาหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และจานวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกาหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
๗๕

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กาหนดไว้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้ สิ ท ธิพิ เศษในการได้รับ บริการหรือความบัน เทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด
การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
"ปกติ ป ระเพณี นิ ย ม" หมายความว่ า เทศกาลหรื อ วั น ส าคั ญ ซึ่ งอาจมี ก ารให้ ข องขวั ญ กั น และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
"ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับ
ดูแลด้วย
"บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ 5 เจ้าหน้ าที่ของรัฐ จะให้ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญ ชาหรือบุ คคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้ หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้
ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออกคาสั่ง
ทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น
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(3) ผู้ซึ่งกาลังดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(4) ผู้ ซึ่งอาจได้รับ ประโยชน์ ห รือผลกระทบจากการปฏิบัติห น้าที่ห รือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ต ามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ อ 9 ในกรณี ที่ บุ ค คลในครอบครัว ของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ รับ ของขวั ญ แล้ ว เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ ทราบ
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดาเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(2) ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ เป็ น ข้าราชการประเภทอื่น นอกจาก (1) หรือพนัก งานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ 11 ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คาแนะนาในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรั ฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อสานักงานปลัดสานักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิย มการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนาหรือกาหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตสานึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การเรี่ ย ไร” หมายความว่ า การเก็ บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น โดยขอร้ อ งให้ ช่ วยออกเงิ น หรื อทรั พ ย์ สิ น
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
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โดยปริยายว่ามิใช่เป็ นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิ น
ที่ได้มาทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่ วนร่วมในการจัดให้ มี การ
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา หรือใน
ฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
หน่ วยงานของรั ฐซึ่งจะต้ องได้รับ อนุ ญ าตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้ วย การควบคุ มการเรี่ยไร
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกาหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย
รองนายกรั ฐมนตรีที่น ายกรัฐ มนตรีมอบหมาย เป็ นประธาน กรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
อีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่ งตั้ งข้ าราชการในส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี จ านวนไม่ เกิ น สองคนเป็ น ผู้ ช่ วย
เลขานุการก็ได้
ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณีจะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(2) เป็ นการเรี่ยไรที่หน่ วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้ องกันหรือพัฒนา
ประเทศ
(3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ จาก
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(2) เป็ น การเรี่ ย ไรที่ รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดทีส่ าคัญ
(3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจานวนเงินหรือ
มูลค่าตามที่ กคร. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(6) เป็ นการให้ ความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานของรั ฐอื่ นที่ ได้ รั บอนุ มั ติ หรื อได้ รั บยกเว้ นในการ
ขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว
๗๘

ข้อ 20 ในกรณีที่หน่ว ยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2) กาหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่ โดยลักษณะ
แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรื อหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทาเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้น
ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
(4) จัดทาบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทาอย่างต่อเนื่อง
และปิดประกาศเปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทาการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สาหรับประชาชนสามารถ
ใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทาบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทาอย่างต่อเนื่อง
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ ยไร ห้ ามมิให้ หน่วยงานของรั ฐดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้
ประกาศไว้
(2) กาหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็น จานวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่
โดยสภาพมีความจาเป็นต้องกาหนดเป็นจานวนเงินที่แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตร
เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น
(3) กระทาการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทาการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทาการ
ในลักษณะที่ทาให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิ เสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทาการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นออกทาการเรี่ยไร
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(2) ใช้ สั่ ง ขอร้ อง หรือบั งคับให้ ผู้ ใ ต้บั งคับบั ญ ชา หรือบุ คคลใดช่ วยท าการเรี่ยไรให้ หรือ
กระทาในลักษณะที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้ องตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking)
แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ ยนระบบการคิด
ของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
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ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่นามาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์
ส่ ว นตนไม่ เอาผลประโยชน์ ส่ ว นรวมมาทดแทนบุ ญ คุณ ส่ ว นตน ไม่ เห็ น แก่ป ระโยชน์ ส่ ว นตนและพวกพ้ อ ง
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องกระทาการหรือใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์
ส่ วนตนเข้ ามามีส่ วนในการตัดสิ น ใจแล้ ว ย่ อมต้ องเกิ ดการขัด กัน ระหว่างประโยชน์ส่ วนตนและประโยชน์
ส่ ว นรวมหรื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน (Conflict of interests) ขึ้น แน่ น อน และความเสี ยหายก็ จ ะตกอยู่ กั บ
ประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง

ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการนามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนาไป
เป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ
“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
ทาไม จึงใช้ระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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จากที่กล่าวมา... เมื่อนาระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนาประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง,
ทาได้กับ ทาไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่ วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ที่ต้ องสามารถแยกเรื่องตาแหน่ งหน้าที่กั บเรื่องส่ วนตัว ออกจากกัน ได้
อย่างเด็ดขาดและไม่กระทาการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง
แยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน
กัน ไปหมด แยกแยะไม่ ออกว่าสิ่ งไหนคื อประโยชน์ ส่ ว นตนสิ่ งไหนคือ ประโยชน์ส่ ว นรวม น าบุ ค ลากรหรือ
ทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือ
พวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่
สามารถแยกเรื่องตาแหน่ งหน้ าที่กับ เรื่องส่ วนตนออกจากกั น แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิ ด
สิ่งไหนทาได้สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นามาปะปนกัน ไม่นา
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
หรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่ง
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หน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
5. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ ใช้ เวลาราชการ เงิน ทรัพ ย์ สิ น บุ คลากร บริการ หรื อสิ่ งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากล
ต่างก็ให้ความสาคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ
สหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่กาหนดให้การแยกเรื่องส่วนตั วออกจากตาแหน่งหน้าที่เป็นมาตรฐาน
ความประพฤติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และระหว่างรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ระบุ ในภาคผนวกของมติส หประชาชาติ
ครั้งที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)
- ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรสาหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารับ
ตาแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดในทานองเดียวกันซึ่งขัดกับ
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในตาแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่กาหนดโดยตาแหน่งหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายหรือ
นโยบายในการบริห าร พึ งแจ้ งเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการอันท าเพื่ อ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ขั ด กั น ได้ ในสถานการณ์ ที่ มี โอกาสจะเกิ ด หรือ ที่ ดู
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เหมือนว่าได้เกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ใด
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่ นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่าง
เด็ดขาด
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกาหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร
เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
- การรับของขวัญหรือของกานัล
9. เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ไม่ พึ งเรีย กร้อง หรือ รั บ ของขวัญ หรือของกานั ล อื่ น ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดาเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน
6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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ชุดวิชาที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่สาคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะ
ทาให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรง
มากขึ้น และมี รู ป แบบการทุ จ ริ ตที่ ซั บ ซ้ อน ยากแก่ การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิ มที่ ก ระท าเพี ยงสองฝ่ าย
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริต จะกระท ากัน หลายฝ่ าย ทั้ งผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือ ง เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และเอกชน
โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จ ะมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนาไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์
ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจ หน้าที่ในการกระทา การดาเนินการต่างๆ
และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การกาหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ
เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหน้าที่
ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาทีฝ่ ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
ทุจริต คืออะไร
คาว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่ าจะมีการให้ความหมายดังกล่าว
ไว้ว่ า อย่ างไร โดยที่ ค าว่ าทุ จ ริ ต นั้ น จะมี ก ารให้ ค วามหมายโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ การให้ ค วามหมาย
โดยกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาสาคัญของคาว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่
สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่ งที่ไม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว
ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิท ธิในสิ่ง ๆ นั้ น การยึดถือเอามาดังกล่ าวจึงถือเป็นสิ่ งที่ผิ ด ทั้งในแง่ของกฎหมายและ
ศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการกาหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย
2 ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต ” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖๑
มาตรา 4 คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือ
หน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่
ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ คาว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในคาภาษาอังกฤษ คาว่าทุจริตจะตรงกับคาว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ
กล่าวถึงคาว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้คาว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่คานึงถึงว่า
สิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น
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การทุ จริ ตในการเบิ กจ่ ายเงิน ไม่ ว่ าจะเกิ ดขึ้ นในหน่ วยงานของรั ฐหรื อของเอกชน การกระท าเช่ นนี้ ก็ ถื อเป็ น
การทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชัน
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่ งตอบแทน
แก่ นั ก การเมื อ งหรื อ ข้ า ราชการเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งผลประโยชน์ ที่ ต นเองอยากได้ ในรู ป แบบของการประมู ล
การสัมปทาน เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างกาไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจานวนมาก หากภาคเอกชน
สามารถเข้ามาดาเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
สิ่งที่ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ
เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทาที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ
สินบน การกาหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ
ทีใ่ ช้และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
1) แบ่ งตามผู้ ที่เกี่ยวข้อง เป็ น รูปแบบการทุ จริตในเรื่องของอานาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ
(1) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระทาที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รัปชันตามน้า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รั บต่อไป เช่น การจ่ายเงิน
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รัปชันทวนน้า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการกาหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่กรณีนี้
มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็น
ในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ
รับรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี 2 ประเภทคือ
(1) เกิ ดจากการใช้ อ านาจในการก าหนด กฎ กติ กาพื้ นฐาน เช่ น การออกกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่ อานวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง
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(2) เกิดจากการใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ดารงอยู่ ซึ่งมัก
เกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิด เห็นของตนได้และการ
ใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
(1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน
หน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กาหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทาสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(4) คอร์รัปชันจากการกากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การกากับดูแลในหน่วยงาน
แล้วทาการทุจริตต่าง เป็นต้น
นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาการทุจริต ได้มีการกาหนดหรือแบ่ งประเภทของการทุ จริตเป็ น
รูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชัน
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้อานาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลด
ต้นทุนการทาธุรกิจ 2) การใช้อานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน
และ 3) การใช้อานาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ
ผลตอบแทนในระบบราชการต่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทางาน
นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิ สภา (วิชา มหาคุณ) มี การแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั นออกเป็น
5 ประเภท ได้แก่
1) การทุจริตเชิงนโยบาย
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ
ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทา
ที่ถูกต้องชอบธรรม
2) การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นการใช้อานาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรือกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ง ปั จจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง
พ่อค้าและข้าราชการประจา
3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กาหนด
รายละเอียดหรือสเป็กงาน กาหนดเงื่อนไข คานวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับ
และเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทาสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่
ให้มีการทุจริตกัน ได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงาน
ราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริงผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้
จากการรับงานไม่ได้นาส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้าง
บริษัทเอกชน
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4) การทุจริตในการให้สัมปทาน
เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบ
ให้เอกชนดาเนิน การแทนให้ ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การทาสัญ ญาสัมปทาน
โรงงานสุรา การทาสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น
5) การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
เป็นการพยายามดาเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้า
ไปดารงตาแหน่ งในองค์กรอิ ส ระตามรั ฐธรรมนู ญ ซึ่ งมีอานาจหน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ เช่ น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทาให้องค์กร
เหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ได้ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้
(1) ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ได้ แก่ พฤติ กรรมส่ วนตั วของข้ าราชการบางคนที่ เป็ นคนโลภมาก เห็ นแก่ ได้
ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้าร้อนน้าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อ
ราชการ ขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ
ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอ
ก็ต้องหาทางใช้อานาจไปทุจริต
๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้น
ได้มาอย่างไรเกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ด้ า นวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ การนิ ย มจ่ า ยเงิ น ของนั ก ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ข้ า ราชการที่ ต้ อ งการ
ความสะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือ
ของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ
5) ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
- การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอานาจจะทาให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทาให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยู่ใต้สภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะทาการ
ทุจริตด้วย
- การรวมอานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ทาให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็น
จริงและมีประสิทธิภาพ
- ตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะอานวยต่อการกระทาผิด เช่น อานาจในการอนุญาตการอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อย
จึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระทาเหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชั น หรือมีความ
สับสนระหว่างสินน้าใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน
๘๙

6) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ทาให้เกิดการทุจริตที่ดารงอยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยากยิ่งกว่านั้น
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงใน
เรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้ สินบนเท่า ๆ กับ
ผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าดาเนินคดีกับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ทาให้เกิด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้
7) การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ทาให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่ายประชาชน
ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลอย่าง
จริงจัง
8) สาเหตุอื่น ๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็ นตัวการสาคัญที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทาการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ทาให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
ระดับการทุจริตในประเทศไทย
1) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อานาจในการบริหารราชการ
รวมถึงอานาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมาย
2) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอานาจเพื่อ
ให้ บริ การต่างๆ ของรั ฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การดาเนิน การใน
รูปแบบของท้องถิ่นก็ ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจานวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อ ยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการทุจริต
ที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายตาแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจานวนมาก
เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง หรือเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น โดยการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ หาก
ไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระทาดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระทานั้นเป็นการทุจริต
อย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลูกน้องที่ตนเองชอบ
ทาให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้ นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระทาดังกล่าวถือเป็น
ความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี บทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือ
ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับว่าเป็นการกระทาที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย
๙๐

สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะสามารถพั ฒ นาไปได้ อย่ างต่ อเนื่ อง แต่ห ากมี การทุ จริต เป็ น จานวนมากนั ก ธุรกิจ ย่อ มไม่ กล้ าที่ จะลงทุ น
ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าว
ได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและ
บริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการ
ทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่าง ๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่สาคัญอีกตัวหนึ่ง
ที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) ได้จัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยู่อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทย
ได้คะแนน 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็น
ว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนที่
ประเทศไทยได้รับตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ได้คะแนนและลาดับ ดังนี้

เมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จานวน 10 ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 2559 ตามตารางด้านล่างนี้

และผลคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเทศไทยได้ 3๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับ ๕ ในประเทศกลุ่มอาเซียน จานวน 10 ประเทศ
๙๑

ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการดาเนินงานและการวัดด้านความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมาก
น้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรีโดยทั้งหมดนี้จะ
ใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศ
ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน
ในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ
สิ่งอานวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการต่างๆ
ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจาก
ต่างประเทศจะใช้ป ระการพิจ ารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ ต้องเสียจาก
การทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การจ้าง
งานการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็น
รายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง
จากประชาชนทั่วไป ผู้ ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า
หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปี ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพิ่มขึ้น
มี 38% รุนแรงเท่าเดิม 30% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ
ที่เอื้อต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมือง
ขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน
ของกานัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้
ตาแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
สาหรับความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ที่ 2.72 ล้านล้านบาท
ว่า แม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย 1 - 15% โดยหากจ่ายที่ 5% ความเสียหายจะอยู่ที่
59,610 ล้านบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลทาให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42%
แต่หากจ่ายที่ 15% คิดเป็นความเสียหาย 178,830 ล้านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผล
ทาให้เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1% จะทาให้มูลค่าความเสียหายจาก
การทุจริตลดลง 10,000 ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลั กษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสานักงาน ป.ป.ช. เช่น สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ นอกจากนี้ ยั งมีห น่ วยงานภาคเอกชนที่ให้ ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อีกหลายหน่วยงาน และสาหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางการ
ดาเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
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ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระทาความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินคดีกับบุคคลที่ทาการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีกาหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ
คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้ วยยุ ทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุ ทธศาสตร์ เป็ นการด าเนิ นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้ งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการ
ดาเนินการในส่วนการตรวจสอบทรัพย์สิ น ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ว่าจะมี แนวทางในการดาเนิ น งานอย่ างไร และด้านการปราบปรามการทุ จริต เพื่ อให้ การ
ดาเนินการด้านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน
50 คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้ มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจานงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์
สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
เชิงนโยบายทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต พัฒนากระบวนการ
ทางานด้านการป้ องกัน การทุจ ริต ให้ ส ามารถป้ องกันการทุจริตให้ มีประสิ ทธิภ าพเพื่ อให้ เกิดความเข้มแข็ง
ในการบู รณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริต และเป็นการป้ องกันไม่ให้ มีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้ กระบวนการ
ปราบปรามการทุ จริ ตมี ประสิ ทธิ ภาพบู รณาการกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ตของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั้งระบบและเพื่อให้ผู้กระทาความผิดถูกดาเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อยกระดับ คะแนนดัช นีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ มีระดับร้อยละ 50
ขึ้นไป เป็นเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้น
มีการทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ ที่ 6 นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายสาคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของตารวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการตารวจดับเพลิง
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั้งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกองบังคับการตารวจดับเพลิง ให้มีขนาดเล็กลง
โดยมีแนวคิดที่จ ะโอนภารกิจที่ไม่ใช่หน้ าที่ของตารวจโดยตรงให้ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับ ผิดชอบโดยตรง งานด้านดับ เพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใ ช่หน้าที่โดยตรงของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จึงเห็ นควรที่จะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร รับไปดาเนินการ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงานตารวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร
มีสถานะเป็นสานัก ชื่อว่า สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน
โดยเอกชนที่เข้ามาทาธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิง คือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์จากัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc.
ของสหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร์เดม
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จากัด ว่าจ้างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเป็ นผู้รับจ้าง
จั ด หาผลิ ต และประกอบรถดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ์ บ รรเทาสาธารณภั ย (ยกเว้ น เรื อ ดั บ เพลิ ง ) ให้ กั บ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าจ้างผลิต ราว 28 ล้านยูโร หรือราว 1,400 ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่
ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพื่อเสนอขายโดยตรง แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้า
ให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ในช่วงเดือนมิถุน ายน 2546 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจาประเทศไทยได้มีห นังสือถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร์เดม
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จากัด โดยเป็นข้อเสนอให้ดาเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ
ได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง
ให้ บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และรถบรรทุกน้า รวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ลา
ตลอดจนอุ ป กรณ์ ส าธารณภั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ตรงกั น กั บ รายการในใบเสนอราคาของบริ ษั ท สไตเออร์ ฯ ผ่ า น
เอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดทา A.O.U. (Agreement of
Understanding) และ ข้ อ ตกลงซื้ อ ขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทู ต พาณิ ช ย์ แ ห่ ง สาธารณรั ฐ
ออสเตรียยื่นร่าง A.O.U. ให้แก่ พล.ต.ต. อ. ซึ่งนาเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร
นาย ส. ลงนามรับทราบบันทึกและ เสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการ
ลงนามร่วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท สไตเออร์ฯ ให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน 6,687,489,000 บาท และอนุมัติ
๙๔

วงเงินเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจานวน 20,000,000 บาท หรือ
ตามจานวนที่จ่ายจริง รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 20 ก.ค. 2547 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะดาเนินการเป็นลาดับแรก
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อนมอบหมายงาน
ในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่ง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมได้มี
หนั งสื อถึงผู้ จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรให้ กับ บริษัท สไตเออร์ฯ โดย
กรุงเทพมหานครชาระค่าธรรมเนี ยม เป็ นเงิน 20,000,000 บาท และมอบอานาจให้ พล.ต.ต.อ. ผู้ อานวยการ
ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุง เทพมหานครเป็ น ผู้ ด าเนิ น การและลงนาม ในปี พ.ศ. 2548
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดาเนินการไต่สวนการดาเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร และยื่นฟ้องต่อศาลฏีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ด ารงตาแหน่ งทางการเมือง จากการกระท าดังกล่ าว ที่เกิดขึ้น ก่อ ให้ เกิดผลกระทบที่
เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคาที่สูงมาก ส่งผลให้รัฐ
สูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจาก
จะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจานวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และ
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อมีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถนารถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้
เท่ากับว่าสู ญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถนาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้ านการทุจริต และปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่ านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทา
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระทาความผิด
การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร
คาว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะทาในสิ่งที่ไม่ถูก
ไม่ควร เช่น ละอายที่จะทาผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึง
โทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระทานั้น จึงไม่กล้าที่จะกระทา ทาให้ตนเองไม่หลงทาในสิ่งที่ผิด นั่นคือ
มีความละอายใจ ละอายต่อการทาผิด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอ
คอยหรือสิ่งที่จูงใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม
ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
สังคมในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะทั้งใน
รูปแบบของกริยาท่าทางหรือคาพูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แ สดงให้
เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น
มีความละอายต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตสานึกของ
แต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระทาจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส
การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่ สุด เนื่องจากมีการรวมตัว ของคน
จานวนมากและสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง
๙๖

ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถดาเนินต่อไปสู่
ความสาเร็จซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว
และไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าที่จะทาในสิ่ งที่ผิ ด เนื่องจากกลั วว่าเมื่อตนเองได้ทาลงไปแล้ ว จะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการ
ลงโทษหรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทาผิด และในระดับที่สองเป็น
ระดับที่สูง คือแม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทาผิด เพราะนอกจากตนเอง
จะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว
ก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือ
สังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทา
สาหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพื่อนลอก
ข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วน
ที่เป็นคาตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือ
เป็ นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่ าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุม
ประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มี
สาเหตุมาจากการทุจริตทาให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
ความจาเป็นของการที่ ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกัน
หลายแห่ง รถ เรือ และอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความเสียหาย
ที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้วถือเป็น
ความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรื่องของ
คนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้ องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะ
ได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม
ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจ ริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคม
ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะทาให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
คาว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า
“Social Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญา
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ว่าจะให้ รางวัล ตามที่กลุ่มกาหนดไว้สาหรับการประพฤติปฏิบั ติของสมาชิกเพื่อชักนาให้ สมาชิกกระทาตาม
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์
Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบพูด
อีกอย่างหนึ่ งก็คือการลงโทษโดยสั งคมนั้นมีคุณ ลักษณะวิภ าษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่
ภายใน ความหมายของตัวเองสาหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูป
ของการให้ การสนั บ สนุ น หรื อ การสร้ างแรงจู งใจฯลฯ ให้ แก่ ปั จ เจกบุ ค คลและสั งคมให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถาน
ใหม่ในระดับระหว่างประเทศ
Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ทางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัล
เป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่ง
หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เป็นมาตรการ
ควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนด โดยมี
ทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ โดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ทาให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน้า สาหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะนาไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่ าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม
และที่สาคัญไปกว่านั้น หากการกระทาดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิ ดความไม่พอใจขึ้นได้ไม่
เพียงแต่ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้ง
ประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือ
การสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน
(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบ คั้น ทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้ เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทา การลงโทษประเภทนี้
เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะทาในสิ่งนั้นอีก
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขั บ ไล่ ซึ่ งเป็ น การแสดงออกถึ งการไม่ ท น ไม่ ย อมรั บ ต่ อ สิ่ งที่ บุ ค คลอื่ น ได้ ก ระท าไป ดั งนั้ น เมื่ อ มี ใครที่ ท า
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พฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนนาไปสู่การต่อต้าน
ดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของบุคคลนั้นว่าร้ายแรง
ขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจา หรือ
มีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่ น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจนาไปเป็น
ประเด็นทางสังคมจนนาไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย
และผิดต่อศีลธรรม บ่ อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพื่อกดดัน ขับไล่ให้
บุคคลนั้นหยุดการกระทาดังกล่าว หรือการออกจากตาแหน่งนั้น ๆ หรือการนาไปสู่การตรวจสอบและลงโทษ
โดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้นาเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่
มีการชุมนุมประท้วงบางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากตาแหน่ง ซึ่งการลาออกจากตาแหน่งนั้นถือเป็น
ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระทา
ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทาให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากนาเอา
เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอื่น ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้า
ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็นใน
ปัจจุบั นว่าความเจริญต่าง ๆ มักอยู่กับ คนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่ง
ของประเทศ แต่เพราะอะไรทาไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง
ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ทาอย่างไรถึงทาให้มี
การทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้
บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อ
ป้องกัน การทุจ ริตปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัว หนังสื อที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจัง
เท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้นหากประชาชนเห็ นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไป
เกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่ าวเป็นสิ่ งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเอง
อาจจะไม่ได้รั บ ผลกระทบโดยตรงต่ อ การที่ มีค นทุจ ริต แต่ โดยอ้ อมแล้ ว ถือ ว่าใช่ เช่ น เมื่ อมี การทุ จริตมาก
งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อม
มีมากความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอาการ
ทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล
ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต การร่ว มมือกัน ในการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความตื่ นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็น
ปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะทาอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้ นแล้วสิ่งสาคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุ จ ริ ต สร้ างให้ เกิ ด ความตื่ น ตั ว ต่ อ การปราบปราบการทุ จริ ต การไม่ ท นต่ อการทุ จริ ต ให้ เกิ ดขึ้ น
ในสังคมไทย
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะทาให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระทาทุจริต และคนที่ทาทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทาทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามี
การทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระทา แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระทาที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และกาลังเดินหน้า
๙๙

ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อย
ลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็ นอย่างไร ตัวอย่าง
ที่จะนามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชน
ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ทาทุจริต จนนาในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอานาจทางการเมือง
และได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
1. ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในด้านของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็
ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น
เมื่อปีพ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของ
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตาแหน่งเพราะ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้
พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อนสนิท
ของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ
รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่ เกิดขึ้นคือถูกดาเนินคดีและ
ตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้
ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากตาแหน่ง
หลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระทาที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้
สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่กาหนดไว้ว่าจะต้องผ่าน
การแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการ
แข่ งขั นประเภทที ม เท่ ากั บว่ าคุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู กต้ องแต่ ได้
รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลั ยดังกล่ าว การกระท าเช่นนี้จึ ง
เป็ นสาเหตุ หนึ่ งของการน าไปสู่ การประท้ วง ต่ อต้ านจาก
นั กศึ กษาและอาจารย์ ของมหาวิทยาลั ยดั งกล่ าว ซึ่ งทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไม่ ส ามารถให้ ค าตอบที่ ชั ด เจนแก่ ก ลุ่ ม
ผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
จึงลาออกจากตาแหน่ง
2. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชน
ในประเทศบราซิ ล ได้ มี ก ารชุ ม นุ ม ประท้ ว งการทุ จ ริ ต ที่
เกิ ดขึ้ นเป็ นการแสดงออกถึ งความไม่ พอใจต่ อ วั ฒ นธรรม
การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จานวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการ
แสดงภาพหนู เพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการประณามต่ อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็ก
กว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่ านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมี
การประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจากตาแหน่ง
เนื่องจากการกระทาที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ
๑๐๐

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่ นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะ
เป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ ทาทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่ง
เรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใด
ที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็ จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะทาทุจริต โดยนาเอาหลักธรรมทางศาสนามา
เป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต่อการ
ไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดีรวมถึงการสร้างให้สังคมเป็น
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการทาทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติ จะ
สามารถพัฒนาได้มากขึ้น
ส าหรั บ ระดั บ การทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด ขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ น ในระดั บ ใดล้ ว นแล้ ว แต่ส่ งผลกระทบต่ อ สั งคมและ
ประเทศชาติ ทั้งสิ้ น บางครั้งการทุจ ริตเพียงนิดเดียวอาจนาไปสู่ การทุจริต อย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้ การมี
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษาเพื่อให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือ
สถานศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาแห่ งนั้น จะได้ นาเงินที่ได้ไปพัฒ นาสภาพแวดล้ อม การเรียนการสอนของทาง
สถานศึกษาต่อไป แต่การกระทาดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้ เกิดขึ้นในสั งคม และต่อไป
หากกระทาเช่นนี้เรื่อย ๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทากันไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนทาให้แบบแผนหรือ
พฤติกรรมทางสั งคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระทาที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัว อย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้
บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ทั้งหมด จึงทาให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน
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ชุดวิชาที่ ๓ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
เมื่อวัน ที่ 9 มิถุน ายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชได้เสด็จขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุขของอย่าง
ทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่ จะขจัดปัญหาต่างๆ
อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดาริห ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมี ใจความตอนหนึ่ งว่ า “...การพั ฒ นาประเทศจ าเป็ น ต้ อ งท า
ตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ของประชาชนโดยสอดคล้ องด้ วย ก็จ ะเกิ ดความไม่ส มดุล ในเรื่องต่าง ๆ ขึ้ นซึ่งอาจกลายเป็ นความยุ่ งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ใน
เวลานี้...” ซึ่งเป็นแนวพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร
มานานกว่า 40 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถดารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถ
ดารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพั ฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award)
เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟีอันนันได้กล่าว
สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็ น หลักการที่มุ่งเน้ น การกลั่ น กรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถ
ต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจาปี 2007 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนาไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการ
ทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม
๑๐๒

ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะหล่อหลอมให้ ประชาชนไม่กระทาการทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิ ตที่พอเพียงมีความละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญอย่างแท้จริง
กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพื่อ
สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน

คาอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเอง
และส่ วนรวม รวมถึงการป้ องกัน การทุจริตอย่างยั่ งยืน ความพอเพี ยงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ของมนุษ ย์แม้ ว่าจะ
แตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวมความพอเพียงดั งกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๓) R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุ จ ริ ต ในที่ สุ ด ซึ่ ง ต้ อ งให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ (knowledge) เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น
ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
๑๐๓

ร่ว มสร้ างวั ฒ นธรรมสุ จ ริต ให้ เกิด ขึ้น อย่ างไม่ ย่อท้ อ ซึ่ งต้อ งมี ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็ น
ดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม ความพอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าทาทุจริตและ
ความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้าใจ ต่อกันบนฐานของ
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
S (sufficient) ความพอเพียง
พระราชด ารัสพระราชทานแก่บุ ค คลต่า ง ๆ ที่ เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน เฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541
“...คาว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสาหรับใช้ของตัวเองมีความหมาย
ว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้น
ได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมี
พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็
มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมี พอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...คาว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้ อย ก็เบี ย ดเบี ย นคนอื่น น้ อย ถ้ าทุ กประเทศใดมีความคิด อัน นี้ ไม่ ใช่ เศรษฐกิ จ มี ความคิดว่าท า อะไร
ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูห ราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบี ยนคนอื่น ต้ องให้ พอประมาณ พูดจาก็ พอเพี ยงท าอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของ
ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ อัน นั้ นไม่พอเพียงและทาไม่ได้ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้ อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะทาให้
ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทาอะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็
ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมา
พิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่
ไม่รู้เรื่องกันก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็
นามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกัน
อย่างรุนแรง ซึ่งจะทาให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมี
เหตุผล...”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนาไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา
โดยมีใจความว่า
๑๐๔

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับ ชุมชน จนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการพั ฒ นาและบริห ารประเทศให้ ดาเนิน ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุ คโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็ น ที่จะต้องมีระบบภู มิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผ ลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด
ระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญ ญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการ
ดาเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่างที่
เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดยคานึงถึงผล
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐๕

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดาเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จักประมาณตนอย่างมี
เหตุ ผ ล อยู่ บ นพื้ น ฐานความรู้ แ ละคุ ณ ธรรมในการพิ จ ารณา ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด าเนิ น การไม่ ได้
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการดาเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ของมนุษย์
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ
เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559
นายสุ น ทร ชนะศรี โยธิ น เจ้ าของร้ านสู ท “วิ น สั น เทเลอร์ ” ได้ บ อกเล่ าพระราชจริย วั ต รในด้ า น
“ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายตารวจนามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอก
สาหรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายตารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ ายังแก้ไข
ได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็น
เจ้าหน้าที่ในพระราชสานักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่ าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้าใจ ผมเปิดร้าน
เสื้อเพราะต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากทาให้เขาดีๆ ไม่ต้อง
เสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ทาอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุด
ให้นายตารวจท่านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4 - 5 ผืน จะให้ตัดถามผม
ว่า เท่าไหร่ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่ านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตาแหน่งเขียนว่า เป็นนายตารวจ
ประจาราชสานัก ท่านบอกว่า “สิ่งที่เถ้าแก่ทาให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่
ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว ” นายสุนทรเล่าด้วยน้าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม
ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอื่นๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมดผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจ
ว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็น ๆ
ผมก็ทาเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า ทาไมทาไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมาวันแรกทา
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และ เมื่อได้
ถวายงานบ่อยครั้งทาให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น
ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความสาเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจทาสิ่ง
ดี ๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้าของความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชสานักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9
มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชสานักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้า
เข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ทาตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9
ทรงนามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43
๑๐๖

เท่าที่สังเกตสภาพชารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลาย
แห่งถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
“จริง ๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่
ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่ที่ 3
เป็นรองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้
มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่ นรองเท้าไว้ที่ร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาท
คู่ที่ 5 ทรงนามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้ว
ทั้งหมด 6 คู่
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะนาไปวางปนกับของลูกค้า
คนอื่นไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วนาไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรงโปรดมาก
สภาพรองเท้าชารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์
ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
ประการสาคัญ ที่ทาให้ ชายผู้ นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิต
ไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค์ท่าน ทรงเป็ น ผู้ น าอย่างแท้ จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็ นต้น พวกตามเสด็จฯ ทั้ งหลาย
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ล ะ
ร้อยกว่าบาท สีดาเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วัน งานเปิ ดตัว รายการทีวี “ธรรมดี ที่พ่ อท า” และงานสั มมนา “ถอดรหั ส ” ธรรมดีที่ พ่ อทาพอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่ง
กันตอบและพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตัน ติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่
นาฬิกายี่ห้ออะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า
จึงทราบว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง
แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะทาอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติ ขึ้นเอง) สุดท้าย
อนาคตก็จะอดกิน"
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่าคู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ทาเอาบรรยากาศในห้องเงียบ
สงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 300 - 400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร
ใส่รองเท้าคู่ละ 3 - 4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดิน
ตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้ งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกนาส่งไป
ซ่อมแล้วซ่อมอีก
ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว
๑๐๗

ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่ วไปอาจหาซื้ อได้ ด้วยราคาเพี ยงไม่กี่ บาทนี้ เป็ นดิ นสอชนิ ดเดี ยวที่ ปรากฏอยู่ บน
พระหั ตถ์ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ขณะทรงงานอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริต่ างๆ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง
12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาว
เพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดาริที่เป็ น เหตุ เป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัดเงินใน
กระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม้
แร่ธาตุที่ทาไส้ดินสอ การน าเข้าวัตถุดิบ ที่นาเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น
การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้านาเข้าด้านวัตถุดิบและ
เป็ นการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้
แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่าง
มีค่าสาหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่ างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจาพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจาพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยัง
ขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์
ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ใน
หลอดจริงๆ"
"เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยัง
ทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสี พระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึง
ได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ ยนให้ แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ ได้ขอให้ เขานายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและ
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัด
อย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ"
"พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิ ริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดใน
การใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจาพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนั้น เพื่อนาไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป"
"ประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสี พระทนต์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจาพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทาให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไป
เกือบถึงเกลี ย วคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า
๑๐๘

หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่
เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอนาไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่ง
พระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย"
ภาพหลอดยาสี พระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มีที่มาจากทันตแพทย์ประจาพระองค์
(ท่านผู้ ห ญิ งเพ็ ช รา เตชะกัมพุช ) ได้กราบถวายบั งคมทู ล พระองค์ท่านเรื่องลู กศิษย์บ างคนมีค่านิ ยมใช้ ของ
ต่างประเทศ และของมีราคาแพง แม้บ างรายไม่มีเงินพอที่จะซื้อหาก็ยังขวนขวายไปเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราว
ซึ่งเท่าที่ทราบมาแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่น
สามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทันต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์
รี ด หลอดยาจนแบน จนแน่ ใจว่า ไม่ มี ย าสี พ ระทนต์ ห ลงเหลื อ อยู่ ในหลอดจริง ๆ เมื่ อ กราบบั ง คมทู ล เสร็ จ
พระเจ้าอยู่ หั วทรงตรัส ว่า “...ของเราก็มี วั นก่อนยังใช้ไม่ห มด มหาดเล็ กมาทาความสะอาดห้ องสรง คิดว่ า
หมดแล้วมาเอาไป แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้
กราบพระบาทของทูล ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏ
รอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งได้รับคาอธิบายจากพระองค์ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็น
แบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มอย่างที่เห็นนั่นเอง
รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนั น ต์ ร่ ม รื่ น วาณิ ช กิ จ ช่ างดู แ ลรถยนต์พ ระที่ นั่ ง ได้ ให้ สั ม ภาษณ์ รายการตีสิ บ เมื่ อวัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า "ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วยก่อน ซ่อมข้าง
ประตูดา้ นที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถดู
แปลกไป น้าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง"
นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่ มีอะไรเลยที่เป็น
สิ่งอานวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้ มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ทาให้
ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์
พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาทา เห็นว่าพรมใต้รถมีน้าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่า
พระองค์ท่านทรงนารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้าท่วม แถมน้ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่า
น้าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ทาไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้คาตอบว่าต้องรอให้เสร็จ
พระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียง
ของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่ านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ามัน
และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะนามาทาสีใหม่ก็รอบคันแล้วแต่
คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาทาสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมกาลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่ง
ของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ้าไปแล้ว
ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระตาหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงาน
จะประทับบนพื้นพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆ
ได้ส ะดวก ห้ องทรงงานเป็ น ห้ องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้ องทรงงานจะมีวิท ยุ โทรทัศน์ โทรสาร
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
๑๐๙

ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อ ย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอี้โยก
รูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชดารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่ง
ที่ว่า “...สานักงานของท่าน คือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเองนับเป็น
แบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่งๆ โล่งๆ พื้นที่เป็น
ไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายตารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของตาราพร้อมทั้งเรื่องราว
ความคืบหน้างานอื่นที่กาลังดาเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง
เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ
มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอื่น เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่างๆ เว้นแต่นาฬิกาบนข้อพระกร
เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด
“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ
ไปงานพระราชพิธีต่าง ๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ
ตัวไปเสี ยทุกอย่ าง มองไปที่ข้อพระหั ตถ์ว่า ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยื่นข้อพระหั ตถ์มาให้ ดู
ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจาแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”
“ดร.สุ เมธ ตัน ติเวชกุล ” เขีย นเล่ าไว้ใน “ประสบการณ์ ส นองพระราชดาริเรียนรู้ห ลั กการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พระตาหนักจิตรลดา
พระตาหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตาหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา
ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้เต็มปากว่า
ในประเทศไทยไม่ มี ช่ องว่ างระหว่ างเกษตรกรกั บพระมหากษั ตริ ย์ ผู้ ทรงท างานอย่ าง "หลั งสู้ ฟ้ าหน้ าสู้ ดิ น ”
ด้วยพระองค์เอง”
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
“โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายหลังจากเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่
ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่ง ถือเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทาให้เกิด
โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระตาหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเป็น
พระราชฐานที่ประทับในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นจาก “นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ต่อมากิจกรรม
การเกษตรอื่น ๆ จึงค่อย ๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่มเงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต่าง ๆ เริ่มประสบ
ความสาเร็จ จึงจัดทาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และนากลับไปดาเนินการ
เองได้ โดยโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ทาให้
วันนี้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อม
สาหรับประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชดาริ
ซองเอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท
มายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้วก็ขอให้ติดกาว
๑๑๐

เฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมดเพราะเป็นการเปลือง
เทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากนี้
กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารสาคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิลแต่หากเป็นจดหมายลับหรือ
สาคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”

๑๑๑

ชุดวิชาที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ความหมายและที่มาของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
คาว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการนาไปใช้เทียบกับคาอื่น ๆ อาทิ ประชากร
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ แต่ หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถทาความเข้าใจความหมายของคา
ต่าง ๆ ที่คล้ายกัน ได้ดังนี้
ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภายใต้รัฐ เช่น
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจานวน
ราษฎร คาว่า "ราษฎร" เป็นคาเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมาย
ตราสามดวง ก็มีการใช้คาว่า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า “ราษฎร” เป็นคาที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้ง หมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการ
เปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ครั้งใหญ่ และได้ท าการเลิ กทาสเลิ ก ไพร่ท าให้ ป ระชาชนเหล่ านั้ น
กลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีต
ไพร่ ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ ๆ ว่า “ราษฎร” ในความหมายของ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกันหมด
ปัจจุบันคาว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึงการเป็น
เจ้าของประเทศ และเจ้าของอานาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบคนที่ด้อยกว่า
อยู่ด้วยและมี นัยความหมายเป็นทางการน้อยกว่าคาว่า ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้า
ผู้บริหารประเทศคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง เราก็ต้องไปคัดค้าน ที่ผ่านมาข้าราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น
ราษฎร แปลว่า คนของรัฐเดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู่คน
ที่มิใช่ข้าราชการ
พลเมือง คาว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1789
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชนชั้นต่าง ๆ ขณะนั้น
ได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส
ทุกคน ต่อมาคาว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ
สาหรับประเทศไทย คาว่า “พลเมือง” น่าจะถูกนามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
เนื่องจากผู้นาคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้นาเอาคานี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะต้อง
เรียนควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา "หน้าที่ พลเมืองและศีลธรรม" ในส่วนที่เป็นหน้าที่พลเมืองก็ลอกมา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
และเลิกใช้เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 แต่วิชาหน้าที่พลเมือง
ก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อมาอีกหลายปีจึงเลิกไปพร้อม ๆ กับคาว่า "พลเมือง" โดยต่อมาก็ใช้คาว่า "ปวงชน"
แทนคาว่าราษฎรคงเป็ น การใช้แทนคาว่า “ประชาชน” หรือคาว่า People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจาก
อิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน์เกตทีสเบิร์กของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่ให้คาจากัดความ
ของรัฐบาลประชาธิปไตยไว้ว่า เป็น "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน" แต่แทนที่เราจะใช้
คาว่า "ประชาชน" แทนคาว่า "ราษฎร" เรากลับใช้ คาว่า "ปวงชน" แทน อย่างไรก็ตาม คาว่าปวงชนก็ใช้แต่ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ เท่านั้น แต่ไม่ติด ปากที่จะใช้กันทั่วไปในที่อื่น ๆ ไม่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อ
อื่น ๆ ยังนิยมใช้คาว่า "ประชาชน" มากกว่าคาว่า "ปวงชน"
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อย่างไรก็ตาม คาว่า "พลเมือง" ได้มาปรากฏอีกครั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ 2
ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทย
ย่อมมีฐานะเป็นพลเมือง" ที่น่าสังเกตก็คือ ในมาตรานี้ใช้คาว่า "ประชาชน" ชาวไทย แทนคาว่า "ปวงชน" ชาวไทย
ที่เขียนไว้ในมาตรา 3 "อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาเนิด
เพศหรื อศาสนาใด ย่ อมอยู่ ในความคุ้ มครองแห่ งรัฐธรรมนู ญเสมอกั น" ซึ่ งร่างรัฐธรรมนู ญมี ทั้ งค าว่า "ปวงชน"
"ประชาชน" และ "พลเมือง" ในที่ต่าง ๆ แทนคาว่า "ปวงชน" เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ (วีรพงษ์ รามางกูร, 2558)
สาหรับคาว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ ดังนั้น คาว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิตปฏิบัติตน
ตามกฎหมายดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
มีความสานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ”
จากความหมายของนักวิชาต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษี
และปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่ง
ไปกว่านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็น
คนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือ ร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การทางานของรัฐ และเป็น
ประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง ดังตาราง
(อ้างจาก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) (ความเป็นราษฎร, ม.ป.ป.)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง
กล่าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต่างจากคาว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่า พลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิ กทางสังคมที่มีต่อรัฐ ต่างจากคาว่า ประชาชน ที่กลายเป็น
ผู้รับคาสั่ง ทาตามผู้อื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนให้ประชาชนคนธรรมดา กลายเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิกาหนดทิศทางของประเทศได
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ความหมายของพลเมืองศึกษา
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์ เรียนรู้เพื่อพั ฒ นา
ผู้เรีย นให้ เป็ น พลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิท ธิมีเสียง สนใจต่อ
ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
รัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการ
บริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ
คุณลักษณะของพลเมือง
“พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ
1) มี อิ ส รภาพและพึ่ งตนเองได้ ห มายความว่า ประชาธิ ป ไตย คื อ ระบอบการปกครองที่
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ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเป็ นเจ้าของชีวิตและมี
สิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทาให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทาให้ประชาชนมี
อิสรภาพ คือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเอง
และสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด
2) เห็นคนเท่าเทียมกัน หมายความว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อานาจสูงสุดในประเทศ
เป็ น ของประชาชน ดังนั้ น ไม่ ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้ วนแต่เท่ าเทียมกันในฐานะที่เป็ น
เจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็น
แนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่น ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่าง
เสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม
3) ยอมรั บ ความแตกต่ าง หมายความว่ า ประชาธิ ปไตย คื อ ระบอบการปกครองที่ ประชาชนเป็ น
เจ้ าของประเทศ ประชาชนจึ งมีเสรีภ าพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให้ เสรีภ าพและยอมรับความหลากหลาย
ของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อมิให้ความแตกต่างนามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และจะต้อง
ไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง
4) เคารพสิทธิผู้อื่น หมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยคานึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่คานึงถึง
สิทธิผู้อื่นหรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะทาให้เกิดการใช้สิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน สิทธิ
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจาเป็นต้องมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5) รับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอาเภอใจหรือใคร
อยากจะทาอะไรก็ทาโดยไม่คานึ งถึงส่ วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิ ทธิ
เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยด้วยเหตุที่ สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง
หากสังคมจะดีขึ้นได้กด็ ้วยการกระทาของคนในสังคม
6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม หมายความว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน
ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาเร็จได้
ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง
หลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย ถ้ามีความ
ขัดแย้งก็เคารพกติกาและใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรง
องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง
สาหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง อาทิ
John Porter เขี ย นบทความเรื่ อ ง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบ าย
การศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งว่า มี 3 ประเด็ น ที่ เชื่ อ มกั บ มิ ติ พ ลเมื อ ง การเมื อ ง และสั งคม ทั้ งนี้ พลเมื อ ง
ประกอบด้วย สิทธิจาเป็นสาหรับความเป็นอิสระ เสรีภาพระดับปัจเจกบุคคล การเมืองประกอบด้วยสิทธิในการ
มีส่วนร่วมในการใช้อานาจทางการเมือง ส่วนสังคมประกอบด้วยสิทธิที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความ
มั่งคงที่มีต่อสิทธิที่จะร่วมมือกัน และเพื่ออาศัยอยู่ในชีวิตของความศิวิไล

๑๑๕

๑) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
การเรียนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจากความไว้ใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู่เหนือห้ องเรียน การเรียนรู้ของเด็กควรทาหรือแสดงบทบาทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
2) ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)
การเรียนรู้ผ่านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเป็นพลเมือง มันไม่จากัดเวลาของ
เด็กที่โรงเรียน แต่ควรรับรู้ในฐานะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นการเมือง
3) ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy)
การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการทาให้ ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ่านความรู้ ทักษะ และ
ค่านิยม คาว่า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช้ในความรู้สึกที่กว้างที่สุดเพื่อที่จะล้อมรอบความรู้ที่สมเหตุสมผลของการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเศรษฐกิจหลักและปัญหาสังคมของ
ทุกวันรวมทั้งแต่ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมสาหรับโลกของการจ้างงาน 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” โดยเขาเสนอว่า ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเป็นพลเมืองประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 1) ประชา
สังคมและระบบ 2) องค์ประกอบข้อปฏิบัติพลเมือง 3) การมีส่ วนร่วมพลเมือง และ 4) อัตลักษณ์ พลเมือง
ส่วนขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรู้จัก การวิเคราะห์และการให้เหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ์
คือ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม
JaapScheerens เขี ย นบทความเรื่ อ ง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat
School” มีสาระว่าเป้าหมายของการศึกษาสาหรับความเป็นพลเมืองมี 3 มิติ คือ มิติ 1 การรับรู้เข้าใจกับการ
นับถือความรู้เกี่ยวกับสถาบั นประชาธิปไตย มิติ 2 เน้นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ์ความรู้สึกของ
การกระท าและการได้รั บประสบการณ์ และมิติ 3 เกี่ยวกับอารมณ์ ในศั พท์ของการผูกติดกับสั งคมและชุมชน
ซึ่งอันหนึ่งเป็นเจ้าของสมรรถนะการสื่อสารและสังคม
John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education for
Citizenship in a Democracy” ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ที่ว่านิยามตามองค์ประกอบ
การศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่
1) ความรู้ของความเป็นพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
2) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3) ทักษะการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเป็นพลเมืองแบบ
มีส่วนร่วม)
4) แนวโน้มที่จะกระทาการบางอย่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียง
ของพลเมือง)
Joel Westheimerและ Joseph Kahne (2004) ได้ เขี ย นบทความเรื่ อ ง “What kind of Citizen ?
The Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว่านักการศึกษาและผู้กาหนดนโยบายได้ติดตามแผนงาน
เพิ่มขึ้นที่ว่าได้มีจุดมุ่งหมายทาให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งผ่านการศึกษาความเป็นพลเมือง การเรียนรู้การบริการและ
การสอน ทั้งนี้ Westheimer และ Kahne ได้ให้แนวคิดที่สาคัญ 3 แนวคิดของความเป็นพลเมืองที่ดี คือ การมุ่งเน้น
ความรั บผิ ดชอบระดั บบุ คคล การมี ส่ ว นร่ วม และความยุ ติ ธรรมที่ เน้ นย้ าโดยนั ยทางการเมื องของการศึ กษา
ประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเป็นตาราง ดังนี้
๑๑๖

ตารางที่ 4 ประเภทของความเป็นพลเมือง
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2555) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
5) การเคารพระเบียบของสังคม
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทา
3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสาคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
1) การเคารพกฎหมาย
๑๑๗

2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
5) การกล้าเสนอความคิดเห็ นต่อส่วนรวมกล้าเสนอตนเองในการทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
6) การทางานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา
ดังนั้น ความเป็นพลเมืองสามารถแยกพิจารณาทาความเข้าใจ ว่า ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คุณค่า
ค่านิยม ส่วนที่ 2 ความรู้ และส่วนที่ 3 ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จาก www.thaiciviceducation.org)

๑๑๘

๑๑๙

ตารางที่ 5 องค์ประกอบของความเป็นพลเมือง
แนวทางการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย
จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน โดยสภาพัฒ นา
การเมืองสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทารายงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น
กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลาปาง
1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลาปาง
ภาพรวมของการจั ดกิ จกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็ นพลเมืองแก่เยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัด
ล าปาง ส่ วนใหญ่ เป็ น การดาเนิ น การจั ด กิจกรรมเพื่ อการแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาเด็ก และเยาวชน ไม่ ได้ตั้ ง
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างเสริ ม ส านึ ก ความเป็ น พลเมื อ งแก่เยาวชนโดยตรง เหมื อ นเช่ น โครงการที่ ได้รับ การ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ดาเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดลาปาง แต่อย่างไรก็ตามการจัด
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการในจังหวัดลาปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลหนุนเสริม
๑๒๐

เติมเต็มสานึกความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม ผู้ ส นั บ สนุ น งบประมาณ กลุ่ ม ผู้ ส นุ บ สนุ น วิ ช าการองค์ ค วามรู้
กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากรวิทยากร กลุ่มผู้สนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีความร่วมมือระหว่างกัน ตามภาระหน้าที่ พันธกิ จและตามความสัมพันธ์ของภาคส่วน
ต่าง ๆ เหล่านี้
2) ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ ความสาเร็จในการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชน
การดาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลาปาง มีปัญหาอุปสรรค
และความสาเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึก ษาข้อมูลผ่านเวทีสะท้อนในการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปปัจจัย
สาคัญที่เป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน เกิดจาก
3 ปัจจัย คือ ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยการสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเด็กและเยาวชน และปัจจัยโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนปัจจัยสาคัญที่เป็นปัจจัย
แห่ งความสาเร็จ นั้น เกิดจาก 4 ปั จจั ย คือ ปัจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ ปกครอง
ปัจจัยบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายการทางาน
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและต้องมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับ บริ บ ทการท างานของแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ งจาเป็ น ต้ อ งมี การพั ฒ นารู ป แบบกิ จกรรมอยู่อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อให้
เหมาะสมทันต่อสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชนอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสานึกความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลาปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
การบูรณาการกิจกรรมในพื้นที่ระดับตาบล การพัฒนาเครือข่ายการทางานด้านเด็กและเยาวชน และการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่อย่างทั่วถึง
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร
1) กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่พบว่าเป็น กิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการดาเนินงานที่เป็นลักษณะ
นโยบายส่วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ถ้าเป็น
กิจกรรมเด่น ๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ทางานกับเด็กและเยาวชนจริง ๆ จะเห็น
ว่ายังไม่ได้เกิด ในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างสานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของการ
พัฒนาการสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค่าย
ที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ และหลากหลาย โดยอยู่ภายใต้การดูแลให้คาแนะนา
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถิ่น
สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ่มย่อยในการสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
มีสาระสาคัญ คือ การให้นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนสานึกพลเมืองเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบันควรจะมี ต้นแบบสานึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วนสานึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตอาสา
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2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
ในจังหวัดสกลนคร
ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างสานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
สรุปได้ดังนี้ 1) การขาดโอกาสในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน 2) พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่
ในสังคม ไม่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลานขาดต้นแบบผู้ใหญ่ที่ดี 3) สถาบันการศึกษาขาดความเข้าใจในการสร้าง
สานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ 4) หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและ
เยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสานึกพลเมืองและทางานซ้าซ้อน
3) แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบกิจ กรรมเพื่ อเสริ มสร้า งสานึ กความเป็ น พลเมื องแก่ เด็ก และ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน
มุมมองของผู้ใหญ่การสร้างต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อต่าง ๆ การส่งเสริมต้นแบบคนดีโดยมี
เวทีแสดงความดีเชิงประจักษ์ เชิดชูความดีคนดีเพื่อเป็นกาลังใจแก่คนทาดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัวและการ
พัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมคาสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรการเสริมสร้าง
สานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติมุมมองของเด็กและ
เยาวชน รูป แบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกพลเมืองที่อยากเห็ นและต้องการคือ การให้ โอกาสได้เข้ าร่ว ม
กาหนดกรอบแนวทางเพื่อสร้างสานึกพลเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา
บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างสานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว่างงาน
เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
แต่ที่สาคัญจากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาสาคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด และเยาวชนได้รับ
การศึกษาน้อย
สาหรับที่ผ่านมา การดาเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดยะลา สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาค
ฤดูร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ
เพื่อการมีงานทาโครงการศูนย์ ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สั งคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝันสู่อามานดามัน
และโครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่ าวได้ว่า การสร้างเยาวชนให้มีสานึกพลเมือง เริ่มต้นจากการอบรม
ดูแล เอาใจใส่ศึกษาให้ความรู้ของครอบครัว พ่อแม่ และญาติพี่น้อง การได้รับการศึกษาจากสถาบันที่เยาวชน
ศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
1) กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- จัดโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทยมีความเป็นเจ้าของประเทศมากขึ้น
- โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพรานเพื่อให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน
- โครงการสานึกรักษ์ท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนทากิจกรรมร่วมกันและ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้เยาวชนรักบ้านเกิด รู้สึกความเป็นเจ้าของ
- โครงการนาเยาวชนสู่สันติเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพการจัดการความขัดแย้ง
- โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด
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- จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู้สึกว่า
ตนเองมีความสาคัญทาให้มีความรักต่อประเทศชาติ
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ในชุมชนทาให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน
- โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น
- กิจกรรมนันทนาการเช่น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน และกิจกรรมออเครสตร้าเพื่อสะท้อน
การอยู่ร่วมกัน
- โครงการสานพลังเยาวชนนาสังคมเข้มแข็ง
- โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ซ่อมรถจักรยานยนต์
2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดยะลา
ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างสานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความรับผิดชอบ
ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและในการทาโครงการ ปัญหาความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
ทากิจกรรม เยาวชนขาดจิ ตอาสาจิ ตสาธารณะ ปั ญหาด้านยาเสพติด งบประมาณในการพั ฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในการทาโครงการไม่ต่อเนื่อง การใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ขาดความเป็นอิสระ
3) แนวทางในการพั ฒ นารูป แบบกิจ กรรมการสร้า งเสริ มส านึ กความเป็ น พลเมื องแก่เด็ กและ
เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็ นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ควรดาเนินการทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
และย้าสานึกพลเมืองบ่อย ๆ เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
- กิจ กรรมนอกหลั กสูตร ที่ ท านอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยั งรวมทั้ งการให้
หน่วยงานราชการภาคีที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนดาเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร่วม
รับรู้ เป็นสักขีพยานการทางานของโครงการ โดยเน้นวางระบบการทางานแบบเป็นทางการและลายลักษณ์
อักษร มีกาหนดการทางานที่ชัดเจนและมีคณะบุคคลที่มีหน้าที่เกีย่ วข้องมาร่วมติดตาม
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ
ในหลายประเทศมี ก ารส่ งเสริม เรื่อ งการศึ ก ษาเรื่อ งความเป็ น พลเมื อ ง ซึ่ งแต่ ล ะประเทศ
มีแนวคิดและประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเอกสารนี้จะนาเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติ
ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักนามาจากบทความของเสิศพงษ์ อุดมพงศ์
เรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (2558) ซึ่งมีประเทศที่น่าสนใจ
ดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศที่อยู่ ในทวีป เอเชียมี รูป แบบของรัฐ เป็ นรัฐเดี่ยวและปกครองด้ วยระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นาในการ
บริหารประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย (ชานาญ จันทร์เรือง, 2554) ในปี คศ. 2013 ได้รับการจัดอันดับ
ด้ า นความเป็ น ประชาธิ ป ไตย (Democracy Ranking) เป็ น อั น ดั บ 20 ของโลก (แคมป์ เบลล์ แ ละคณะ
Campbell et.al., 2013) นับเป็นประเทศประชาธิปไตยในฝั่งเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่
ในอันดับต้นๆ ของโลก
๑๒๓

การศึกษาเพื่อความเป็น พลเมืองในประเทศญี่ ปุ่น คือ การพัฒ นาพลเมืองผู้ ซึ่งจะสร้างสั งคม
ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความ เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและ
รัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามคานี้ให้มีความหมายที่ครอบคลุมได้ในระดับนโยบายเรื่อง
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา และเทคโนโลยี
โดยที่รัฐบาลมีการกาหนดแผนนโยบายการพัฒ นาเด็กและเยาวชนขึ้นในปี คศ. 2003 โดยได้
กล่าวถึงหลักการสาคัญ 4 ข้อ สาหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย
1) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม
2) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม
4) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม
ในปี คศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี คศ. 1947
ที่ ยั งไม่ เคยมี ก ารปฏิ รู ป แต่ ห ลั ก การที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ยั งคงไว้ อ ยู่ ในพระราชบั ญ ญั ติ โดยที่ มิ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง มีใจความสาคัญในวรรคแรกว่า เป้าหมายของการศึกษาที่สาคัญ คือ การศึกษาจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์ พยายามอย่างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสร่างกายที่สมบูรณ์
เป็นผู้ซึ่งรักในความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของตนเอง เคารพผู้ใ ช้แรงงาน มีความตระหนัก
ต่อความสานักรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระในฐานะเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่ งรัฐและ
สังคม ซึ่งเป้าหมายที่กาหนดขึ้นนั้น เป็นประเด็นสาคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง
มีการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งนาไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคมพร้อมทั้ง
การพัฒนาทัศนคติที่มีต่อความต้องการรับผิดชอบต่อการเติบโตของสังคม ซึ่งปัจจุบันทาให้ประชาชนในประเทศ
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา
เนื้ อ หาวิ ช าพลเมื อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการสร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง โดยอาศั ย ฐานของการตระหนั ก ใน
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ “สร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างให้นักเรียนมีความตระหนั กว่ามนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญของสั งคม สร้างให้ นั กเรีย นมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่ วนตัวและสังคมความมี
ศักดิ์ศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร่วมสมั ย ความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างให้เยาวชนตระหนักถึง
ความสาคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความสานึกรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล”
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น
สาหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ บ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก แต่จากความยากลาบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้เกิดสิ่งที่
น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ
ความมีวินัย และอื่นาๆ โดยจะนาเสนอเป็นเรื่องราวสั้น ๆ เพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจ ดังนี้ โดยเนื้อหานามา
จากบทความเรื่อง “เรื่องราวดี ๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, 2554)
กรณีที่ 1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งทาให้นักท่องเที่ยวจานวนมากไม่สามารถออกไปข้าง
นอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอามา
เป็ น จานวนมาก ซึ่งมากเกิน กว่าที่จ ะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ทาไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมา
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กลายเป็ น ความรู้ สึ ก ตื้ น ตั น ใจ เพราะ “เด็ กกลุ่ ม นั้ น เอาขนมไปให้ เด็ ก ๆ ซึ่ งพ่ อ แม่ ไม่ ส ามารถไปเอาเองได้
เนื่องจากต้องอยู่ดูแลลูก
จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
กรณีที่ 2 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คนที่เข้า
ไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน
จากเหตุ ก ารณ์ นี้ แ สดงให้ เห็ น ถึ งความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ย การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้
ไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะทาให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่ จะสร้างชุมชนบ้านเกิด
กลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
กรณีที่ 4 หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย
และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีการแจกจ่ายอาหาร ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชนต่อแถว
เพือ่ รับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐ เกาหลี (เกาหลี ใต้ ) ตั้งอยู่ท างใต้ของคาบสมุท รเกาหลี มีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) เกาหลี ใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
ด้านความเป็ นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติ ด 1 ใน 30 ของโลก โดยได้ เป็ นอั นดับ 26 จากการ
ประเมินปี คศ. 2013 (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., 2013) อาจกล่าวได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้
มีพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นมาเป็นลาดับ ทั้งความก้าวหน้าในด้านระบบการเลือกตั้งและความ
เจริญทางวัฒนธรรมดัชนีความเป็นประชาธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกปี มีคะแนนสูงในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้ านสิ ท ธิ ท างการเมื อ งและด้ า นเสรี ภ าพของพลเมื อ ง จนได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ประเทศที่ เป็ น
ประชาธิป ไตยสมบู ร ณ์ เต็ ม ใบ ในด้ า นการพั ฒ นาเยาวชนด้ านการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งนั้ น มี ก าร
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดค่านิยม/สิ่งที่ดีงามพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิต 4 ด้าน
ด้านละ 5 ลักษณะย่อย ได้แก่
1) การใช้ชีวิตส่วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ และการยับยั้ง
ชั่งใจ
2) การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เพื่อนบ้าน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ จรรยามารยาทการอยู่ร่วมกัน และความรักต่อโรงเรียนและบ้านเกิด
3) การใช้ ชี วิ ต ในสั ง คม : การปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมายการสนใจต่ อ ผู้ อื่ น การอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ความยุติธรรม และการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4) การใช้ชีวิตในระดับ ชาติและชาติพัน ธุ์ : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคง มีส ติ
สัมปชัญญะ การสร้างความสันติภายหลัง การแบ่งแยกและความรักในมนุษยชาติ
ลักษณะสาคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส่งเสริมการปลูกฝัง
ทั ก ษะการคิ ด และการตั ด สิ น ใจเชิ งจริ ย ธรรม (moral thinking and judgment) หรื อ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ
การแก้ไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและมีเหตุผลโดยสรุป แนวคิดสาหรับการศึกษาเพื่อสร้าง
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ความเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ หมายถึง การฝึกฝนความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่ น ในฐานะ
ที่เป็นพลเมืองผู้ถืออานาจอธิปไตย (sovereign citizen) และสาหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง จะให้ความสาคัญกับการฝึกฝนทักษะและสอนให้รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มี
ความสานึกรับผิดชอบ (responsible citizen)
วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย หากได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต้จะรับรู้ได้
ไม่ ว่าจะเป็ น ทั้ งทางด้ านการศึ ก ษา กี ฬ า หรือ การใช้ ชี วิ ต และหากดู วิวั ฒ นาการของเกาหลี ใต้ นั้ น ประสบ
ความสาเร็จในหลากหลายด้านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต้สอนให้มีการตื่นตัวกับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ มีการ
ปลูกฝังความรักชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อเซวอลซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางจากกรุงโซล
ไปยังเกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล่มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซี๊ยก (Lee Joon-seok)
และผู้ช่วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายคาสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกู้ภัยที่ยัง คง
ดาเนินอยู่ซึ่งพบศพผู้โดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจานวนผู้โดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมด 476 คน ผู้เสี ยชีวิตและสู ญหายส่ วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School
ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน
ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติของนักเรียน
ที่อยู่บนเรือ หลังจากมีคาสั่งจากลูกเรือไปยังผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คือ “ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะที่ เจ้ า หน้ า ที่ ก าลั งด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หากั น อยู่ ซึ่ งผู้ โดยสารจ านวนมากก็ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งนี้ ”
จนกระทั่งเรือเอียงและจมลงแม้ว่าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว่าก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยของเด็ก ๆ นักเรียนที่ฟังคาสั่งของ
“ผู้ใหญ่” และสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟังคาสั่งแม้ตนทราบดีว่าอันตรายใกล้ตัวเข้ามา
มากแล้ ว แต่ครั้งนี้ “ผู้ ใหญ่ ” คงประเมิน สถานการณ์ ผิ ดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลู กเรือได้พยายาม
กระจายคาสั่งสละเรือในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลัง จากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าคาสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และ
เชื่อว่าผู้โดยสารจานวนมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.)
กรณี ที่ 2 ประเด็น เรื่องของความรับ ผิ ดชอบ เห็ นได้จากการลาออกและฆ่าตัว ตายของข้าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่อยู่ในภาระหน้าที่ที่ดูแล
เช่น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพื่อรับผิดชอบต่อการล่มของเรือเซลวอนและไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ
เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห์ จุนยัง ผู้บัญชาการตารวจเกาหลีใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่ง
เพื่อรับผิดชอบกรณีที่ตารวจปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนถึงแก่ความตายกรณีเจ้าหน้าที่ตารวจทุบตีกลุ่มเกษตรกร
ที่มารวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพร้อมกับขอโทษต่อกรณี
ดังกล่าว (เมธา มาสขาว, 2557)
เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากตาแหน่งภายหลัง
จากที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แม้จะเป็นวันหยุดของ
เกาหลี ใต้ แต่ก็ฟั งไม่ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศกาลังประสบปัญ หาเนื่องจากการประท้ว งของพนักงานรถไฟ
(เมธา มาสขาว,2557)
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