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 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพยีงตา้นทจุรติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
ไปกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังและเสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ วิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน  
เกิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย ที่ เรียกว่า Sense of Purpose โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ตั้งแต่ระดับจุลภาคสู่ ระดับมหภาค สอดคล้องกับหลักการทรงงาน เรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน”  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ จะท าให้ ก ารขับ เคลื่ อนแผนแม่บทการป้ องกัน  ปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิ ชอบ  
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายกรอบเวลาการใช้แผนแม่บท ฯ ต่อไปถึงวันที่  
30 กันยายน 2565 ตามวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต” ประสบผลส าเร็จ
ก่อให้เกิดคุณธรรม “สุจริต” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 คุณธรรมส าคัญ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายกรอบเวลาการใช้แผนแม่บท ฯ ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
22 พฤษภาคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ผู้คิดค้นหลัก “STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” และส านักงาน ป.ป.ช. เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) และอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุข น ามาจัดท าเป็นหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่จะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ในระบบราชการ 
และประเทศชาต ิสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 

 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 

 
 
 

  หน้า 
   

 ค าน า ก 

 สารบญั ข 

 บทน า 1 
 วิชาที่ 1  

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6 

 วิชาที่ 2  
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 

39 

 วิชาที่ 3  
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

53 

 ภาคผนวก 68 
 - แบบทดสอบ วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 และวิชาที่ 3 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
  โดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2561 
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
  ของพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ข้อก าหนดจรยิธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  พ.ศ. 2564  
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๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริม
ให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อน าไปใช้ 
เป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
และการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิร ิอันประกอบด้วย 
๑) ความพอเพียง (sufficient : S)  
๒) ความโปร่งใส (transparent : T) 
๓) ความต่ืนรู้ (realise : R) 
๔) มุ่งไปข้างหน้า (onward : O)  
๕) ความรู ้(knowledge : N)  
๖) ความเอ้ืออาทร (generosity : G)  
สามารถสรุปได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๒ วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 
มีความรู้ความเข้าใจและทศันคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคดิแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 

 

กรอบแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)  
(พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ,2560) 



๓ 

 
 2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
๑.๓ รำยละเอียดเนื้อหำ 

  วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง) 
  วิชาที่ 2 ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง) 
  วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
     (3 ชั่วโมง) 
 
๑.๔ ระยะเวลำหลักสูตร 

  3 วัน 2 คืน 

 
๑.๕ กลุ่มเป้ำหมำย 

  บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
๑.๖ สื่อกำรเรียนรู้ 

  งานน าเสนอ (PowerPoint) วิดีทัศน์ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 
๑.๗ กำรวัดและประเมินผล  

  1. การทดสอบความรู้ (60 คะแนน) 
  2. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (30 คะแนน) 
  3. การสรุปและน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรม (10 คะแนน) 
 
๑.๘ เกณฑ์กำรประเมิน 

  ผู้ผ่ านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้  ค่ าคะแนน 
จากการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย และค่าคะแนนจากการน าเสนอความรู้ที่ ได้รับจากการอบรม  
รวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
ตำรำงวิเครำะห์หลักสูตร 

ต้ำนทุจริตศกึษำ (Anti-Corruption Education) กระทรวงสำธำรณสุข STRONG :  

จิตพอเพยีงตำ้นทจุรติ (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2565 

 

ท่ี เรื่อง เนื้อหา ชั่วโมง กระบวนกา
ร 

วัด/ประเมิน 

๑ การคิดแยกแยะ
ประโยชน์ 
ส่วนตน 
และประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 สาเหตุของการทุจริต 
1.2 ความหมายของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขัดกัน ฯ 
1.4 วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) 
/ Digital thinking (ฐาน 2) 
1.5 บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  
1.6 กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

6 - การ
บรรยาย 
- การคิด
วิเคราะห์ 
- กรณีศึกษา  
- การท า
กิจกรรม
กลุ่ม 
- การ
อภิปราย
กลุ่ม 

สอบเนื้อหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัติ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
 

๒ ความไม่ทน 
และความอาย
ต่อการทุจริต 

2.1 ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 - ความเป็นพลเมือง 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2.2 ความอายต่อการทุจริต 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 
2.3 ตัวอย่างความไม่ทนและความอาย 
ต่อการทุจริตการแสดงออกถึงการไม่ทน 
ต่อการทุจริต  
2.4 ลงโทษทางสังคม 
2.5 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
2.6 มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
และการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดี 
 - มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
 - การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดย 
ไม่ด าเนินคดี 
 - กฎ ก.พ. ว่าดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการการใหบ าเหน็จความชอบ  
การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้
ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 
  

3 - การ
บรรยาย 
- การคิด
วิเคราะห์ 
- กรณีศึกษา  
- การท า
กิจกรรม
กลุ่ม 
- การ
อภิปราย
กลุ่ม 

สอบเนื้อหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัติ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
 



๕ 

 
ท่ี เรื่อง เนื้อหา ชั่วโมง กระบวนกา

ร 
วัด/ประเมิน 

๓ การประยุกต์
หลัก 
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล 
STRONG :  
จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
 

3.1 ที่มา ความหมายของโมเดล STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3.2 การน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ 

3 - การ
อภิปราย  
กรณี
โครงการ 
STRONG 
- การ
บรรยาย 

สอบเนื้อหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัติ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
 

4 การสรุป 
และน าเสนอ
ความรู้ที่ได้ 
จากการอบรม 
 

การสรุปและน าเสนอความรู้ที่ได้จากการอบรม 
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1 การสรุป 
และน าเสนอ 

การสรุป 
และน าเสนอ 
(10 คะแนน) 
 

 



๖ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่ ๑  
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



๗ 
 

สาระส าคัญ  

  วิชานี ้เป็นการเรียนรู้เกี ่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง แนวคิดเกี ่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส ่วนรวม เพื ่อให ้ผู ้เร ียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว และสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจนน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 
 

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการประเมินเกี่ยวกับ 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน และน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได ้
 

รายละเอียดเนื้อหา 

 1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบ
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้ าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2563 

 3. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / วธิีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2)  
 4. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564)  
  5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

วิธีการฝึกอบรม 

  การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม  
  จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 

  งานน าเสนอ (PowerPoint) วีดิทัศน์ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 

การวัดและประเมินผล  

  การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (10 คะแนน) 
 



๘ 
 

 

 

 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

 
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

 การทุจริตเป็นหนึ่ งในประเด็นที่ทั่ วโลกแสดงความกังวล  อันเนื่องมาจากเป็นปัญหา 
ที่มีความซับซ้อน ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้น 
มีความเป็นสากล เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศ 
ที ่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ ้นทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั ่งในองค์กรที ่ไม่แสวงหา 
ผลก าไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล ในปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญ
ในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร 
องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลก
ต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอื้อฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรมด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารง
ต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหา
ใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างก็ที่ทราบกันดีว่าทุกประเทศ ควรพัฒนา
ประเทศโดยให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตเป็นประเด็นแรก ๆ 

 เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหา 
การทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด 
 การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ในประเทศที่ มีสถานการณ์  ดังต่อไปนี้  (1) มีกฎหมาย ระเบียบ  
หรือข้อก าหนดจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล  
หรือมูลค่าเพิ่มหรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าว 
มีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส (2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาด 
ในการใช้ดุลยพินิจ ซึ ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้  
และ (3) ไม่มีกลไกที ่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที ่ม ีหน้าที ่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ  
ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที ่จะเกิดขึ ้นได้ 
อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั ้นแตกต่างจากภูมิภาคอื ่นที ่พ ัฒนาแล้ว   
หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิด 
การทุจริต อาทิ (1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรง 
ในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน  
(2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน า 
ไปสู่การทุจริต (3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง (4) กฎหมายและประมวล
จริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย (5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 



๙ 
 

อยู่เป็นจ านวนมาก และ (6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง 
ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมา
อย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้น
เลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม 
ที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุก
ตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงิน 
ที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

 การทุจริตในสังคมไทยในช่วงระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศ 
อย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น 
การทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต 
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การกระท า 
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องปรับ 
ฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพ
สังคมให้เกิด ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ 
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
ด าเนินการผ่านสถาบัน หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์  
๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
เพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ 
ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
โดยก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ 
การป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อ การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
เพื่อด าเนินการสร้างหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง
เพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาน าไปปรับใช้ใน การเรียนการสอน 
ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช 
(สร้างโค้ชส าหรับโครงการต้านทุจริต) โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 
และผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 
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(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๕) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (๗) ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (๘) ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๑๐) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๑๒) กรมยุทธศึกษาทหารบก (๑๓) กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ (๑๔) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ (๑๕) กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
  โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต มีหน้าทีแ่ละอ านาจดังนี ้
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
  ๒. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ 
การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 
  ๓. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ 
ของรายวิชา เนื้อหาสาระ จัดระเบียบล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริตไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
  โดยจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจริต โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ 
การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา ๔ วิชา ประกอบด้วย 
  ๑. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
  ๓. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  ๔. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  
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  และน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาน าหลักสูตรนี้ 
ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ 
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ 
รายละเอียด หลักสูตร เพื่อน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริต 
ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย 
ของผู้เรียนด้วย 
  นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
เป็นกลไกส าคัญที่ถูกก าหนดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุ่งการพัฒนาคน  
เน้นการปรับกระบวนคิดและพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเน้นการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ส าหรับกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตให้สามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ควบคู่กับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงาน 
บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕80) ซึ่ง ก าหนดเป้าหมายคือ 
“ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของเด็ก 
และเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ ๘๐ ในปี  พ.ศ. ๒๕๗๖ -๒๕8๐  
และตัวชี้วัดที่  ๒ ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๘๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕8๐ ทั้งนี้  ในระยะแรกปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
ร้อยละ ๕๐ และให้ประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๕๐ 
   การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงาน 
ด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า “การทุจริตเป็นหนึ ่งในความท้าทายที ่มีความส าคัญมากในศตวรรษที ่  21  
ผู้น าโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบ
การท ุจร ิตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศต้นทางที่ถูกขโมยไป …”  
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ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลก 
ก็มีความจ าเป็นที่ จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่ วไปอาจมองว่า 
เป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลง 
ระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่า 
การกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที ่อาจเกิดการทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง 
  แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายกรอบการใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว 
จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์
และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เจตจ านงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน 
ที่ต้องการสร้างชาติให้สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ  
และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้
อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้ งนี้  เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม 
และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

 กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 

   ค าว่า Conflict of Interests มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “ประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” 
หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน”  
หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  
หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน”์ 
   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of 
Interests นั้น ก็มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม
จริยธรรม กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรจะกระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใด 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการ
ขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้
แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย  
หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉินนินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่ างกันตามสภาพ 
ของสังคม 
   โดยพื้นฐานแล้วเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎ
ศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืน  
ก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผล 
เป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 
   ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่ วไปในสถานะเอกชน 
หรือเจ้าพนักงานของรัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น 
   ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ  
ในสถานะที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น  
การด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท า
การใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
หรือการรักษาประโยชน์ ส่ วนรวมที่ เป็ นประโยชน์ ของรัฐการท าหน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ  
จึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์  
หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะเอกชน 
เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชนจะมีความแตกต่าง  
กันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน 
 



๑๔ 
 

   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะ 
ที่ เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ  
เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบ
แฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามา  
มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ 
หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น  ๆ ส าหรับตนเอง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จริยธรรม  
และการทุจริต 
   จริยธรรม เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 
ประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย  
แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมชู้สาว  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อนConflict 
of Interests

จริยธรรม

Ethics

จริยธรรม เป็นหลักส าคัญ ในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าพนักงานของรัฐ  

ที่เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  

 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่าง

จริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญั ติ เป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน  

แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย  

การทุจริต เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน  

สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิด 

ขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ 



๑๖ 
 

   ดังนั้น หากเจ้าพนักงานของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท าการใด ๆ   
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
ขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป 
 
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

   การขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัด 
อยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ  
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้ งนี้  John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบ 
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดเพิ่มอีก 3 รูปแบบ (รูปแบบที่  8 รูปแบบที่  9 และรูปแบบที่  10 ) รวมทั้งสิ้น 10 รูปแบบ คือ 
 
   ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด  
ในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
 
   ๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่ 
เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน 
ที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้  
เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ต าแหน่งห น้าที่ 
ท าให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา  
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 
 
   ๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post- 
employment) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชน 
ที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่ง
สาธารณะมาก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการท างาน หรือมีอิทธิพลต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 
ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่ เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น  
หาประโยชน์ให้กับบริษัทและตนเอง 
 
   ๔. ก า ร ท า ง า น พิ เศ ษ  (Outside employment or Moonlighting) ใน รู ป แ บ บ นี้ 
มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่ เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน 
หรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ ปรึกษา
สังกัดอยู่ หรือกรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชี 
ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 



๑๗ 
 

   ๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่ เจ้าพนักงานของรัฐ 
ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
หรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง เช่น ทราบว่า  
มีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดิน  
เพื่อท าโครงการรัฐ ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
 
   ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เป็นการที่ เจ้าพนักงานของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการ  
ซึ่ งจะต้องใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน า 
รถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
 
   ๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-
barreling) เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ 
หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 
ไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อท าโครงการ  
ตัดถนนหรือสร้างสะพานในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อสะพานและถนนนั้น เพื่อแสดง 
ความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
 
   ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)  
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ  
หรือพวกพ้อง เช่น การที่ เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน  
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน การแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในหน่วยงาน 
การใช้อ านาจแต่งต้ังหรือเลื่อนขั้นอย่างไม่เป็นธรรม การคัดสรร การคัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส 
 
   ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐอื่น (Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 
   10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 

 
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
   ๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุ รี  
ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็น  
ของที่ระลึก 
   ๑.๒ การที่ เจ้าพนักงานของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้
บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
   ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ 
ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าพนักงานของรัฐเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ 
ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 
   1.4 การรับของขวัญจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญา หรือบริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ 
   1.5 สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ  
   1.6 หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน  
   1.7 การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อื่น
ตอบแทน 
   ๑.8 การที่เจ้าพนักงานของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 
และได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะ  
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
   ๑.9 เจ้าพนักงานของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทน  
ที่เคยได้รับของขวัญมา 
 
๒. การท าธุรกิจกบัตนเองหรือเป็นคู่สญัญา 
   2.1 การที่เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู ่
   ๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่
หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
   2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็น 
ที่ปรึกษาของหน่วยงาน  
   2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้าง
ส านักงานแห่งใหม่  
   ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ 
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุน ฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดิน 
และท าสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว  
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  



๑๙ 
 

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
   ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษา 
ในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาล  
ซื้อยาจากบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา  
ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่า 
ตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ  
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
   ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการ 
ไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
   ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าพนักงานของรัฐของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคย 
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่า 
จะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 
   ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่า 
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔. การท างานพเิศษ 
   ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัท
รับจ้างท าบัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชี  
และยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์
ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว 
มิได้น าไปยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติ  
ตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค
หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่
เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตน  
ก าลังด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   ๔.3 การที่เจ้าพนักงานของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
   ๔.4 การที่ เจ้าพนักงานของรัฐไม่ท างานที่ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่  
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 



๒๐ 
 

   4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัท 
ที่ต้องถูกตรวจสอบ 
 
๕. การรู้ข้อมลูภายใน 
   ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์ เคลื่อนที่  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  
ได้น าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จ านวน  
40 หมายเลข เพื่อน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157  
และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัยตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน 
พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 
   ๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้อง 
ไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
   ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec)  
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้
ได้เปรียบในการประมูล 
   5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้
ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอ่ืนที่ให้ผลประโยชน์ ท าให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ 
 
๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
   ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น า 
เก้าอี้พร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ 
ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้าย
อุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท า
ของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญาต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐาน
โจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อ 
ท าการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี 
และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี  ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง  
คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
   ๖.๒ การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามันในรถยนต์ไปขาย 
และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ๖.๓ การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
   6.4 การที่เจ้าพนักงานของรัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ 
ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน 



๒๑ 
 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพือ่ประโยชน์ในทางการเมือง 
   ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ  
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้ง 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืน  
ต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกต้ังทราบ 
   ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน าโครงการตัดถนน สร้างสะพาน 
ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นช่ือสะพาน 
   ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 
๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
   พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจบักุมท าขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย  
อย่างร้ายแรง 
 
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
   ๙.1 เจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
   ๙.2 นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า 
ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี  
เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบ ี
 
๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ 
   ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวัน 
อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก  
4 วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
   ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได้ 
   ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงาน 
ในช่วงเวลาน้ันอย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 
 



๒๒ 
 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

 ส่วนรวม  

 กฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้ 
เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และได้ท าการเปรียบเทียบต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่ต้องห้ามกระท าการและบทก าหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ๆ  
 
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 9 การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี ้
 มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต้อง 
 (3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
การงานปกต ิ
 ให้น า (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น  
ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าตามมาตรานี้ด้วย 
 มาตรา 186 ให้น าความในมาตรา 184 มาบังคับใช้แก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจ 
ของรัฐมนตร ี
 (2) การกระท าตามหน้าที่และอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ  
เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก าหนดในมาตรฐาน  
ทางจริยธรรม 
 
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะเป็นต้นเหตุ  
น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี ้
 เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
 



๒๓ 
 

 มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณ เป็นเงินได้จากผู้ ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ  
หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
   บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 173 เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
 มาตรา 174 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 มาตรา 175 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  
ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดค านิยามความหมายของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา ญาติ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ไว้ดังนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  
และให้หมายความรวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาส  
การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาท  
ที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 
 “ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
 



๒๔ 
 

 นอกจากการก าหนดค านิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังได้วาง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินที่ ไม่ เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ไว้กรณีต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐ
ต้องทราบและถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณ 
เป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้
 ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปน้ี 
   (1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติ  
ที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   (2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้น  เป็นการให้ 
ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล 
ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม ่
 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า  
ส่วนราชการะดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่ งประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



๒๕ 
 

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  
 ข้อ 8 หลักเกณ ฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ น ใดอันอาจค านวณ เป็น เงิน ได้ 
ของเจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  
มาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการให้หรือการรับของขวญัของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ได้ให้นิยามค าว่า “ของขวัญ” “ปกติประเพณีนิยม” “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
“ผู้บังคับบัญชา” และ “บุคคลในครอบครัว” และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อ  
การสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งไม่ใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ 
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบั นเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า  
จะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน 
และให้หมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐ 
ทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็น 
การภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจ
บังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
  การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ 
ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ  
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ  
เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
มิได ้
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 8 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่อ
งานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปน้ี 
   (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง 
การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
   (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น  
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
   (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล  
เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
   (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 



๒๗ 
 

 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญ
โดยฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
   (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
  (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรี  
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดปฏิบัติ ในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้  ให้ส านักงาน  
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป 
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ  
ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร 
การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
   ให้ผู้บั งคับบัญชามีหน้าที่ เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี  การแสดง 
ความปรารถนาดี การแสดง การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
 
ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 149  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด  
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือประหารชีวิต 
 มาตรา 201  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน
สอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  
เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือประหารชีวิต 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังน้ี  
 “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุแต่งต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 
 มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
    (3 ) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้ อื่นอาศัยต าแหน่ งหน้าที่ ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
    (5) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจ 
ท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 
พระราชบัญญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่ น 
ในหน่วยงานของรัฐ 
 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
    (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 
ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว ซึ่ งได้ก าหนด  
ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม  
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับก ารจัดท า 
ประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 
 
๔. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐)/ วิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน ๒) 

  แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม” ต้องแยกออกจากกันให้ ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่ เอาประโยชน์ส่วนรวม 
มาเป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
และพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องกระท าการ 
หรือใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสียหาย 
ก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 



๒๙ 
 

 

 
 

 
 ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการน ามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
น าไปเป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
อย่างเด็ดขาด คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”  

กับ 

“ระบบคิดฐานสอง (Digital)” 

 
 

 

 



๓๐ 
 

ท าไมจึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะ 

การแก้ทุจริตเรามาท าความเข้าใจในระบบ…  

 

ฐานสิบ (Analog) และฐานสอง (Digital) กันเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  จากที่กล่าวมา เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และระบบเลข “ฐานสอง Digital”  
มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า 
 
  ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”  
  เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้
หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได ้
 
 
 
 
 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลข 
ที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ 
ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog”  
ที่ ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล 
โดยการใช้ฟังกช์ั่นที่ต่อเนื่อง (Continuous) 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลข 
ที่มีสัญลักษณเ์พียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ 
Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF 
(Discrete) ตัดเด็ดขาด 



๓๑ 
 

  ระบบคิด “ฐานสอง Digital”  
  เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ  
1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ  
ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่ วนตัวออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
  “การปฏิบัติงานแบบใช้ ระบบคิดฐานสิบ  (Analog)” คือ การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหน 
คือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน  
จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
  “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบ 
การคิดที่สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันแยกออกอย่างชัดเจน 
ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม  
ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง  
ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 4 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก  
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ 
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

 
 



๓๒ 
 

  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณี 
ที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม  กับประโยชน์ส่วนตน 
หรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นส าคัญ 

 นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กร 
ในระดับสากลต่างก็ให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ 
ขององค์การสหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption : UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่ก าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่ เป็นมาตรฐานความประพฤติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ  
และระหว่างรัฐ 

 
 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ

ครั้งที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)  
 ผลประโยชน์ขัดกันและการขาดคุณสมบัติ 
 ข้อ 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรส าหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่พึงประกอบธุรกรรม 
เข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดในท านอง
เดียวกันซึ่งขัดกับต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในต าแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่ก าหนดโดยต าแหน่งหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมาย 
หรือนโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการ 
อันท าเพื่อผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ในสถานการณ์ที่มี โอกาส 
จะเกิ ดหรือที่ ดู เหมื อนว่าได้ เกิ ดกรณี ผลประโยชน์ ขัดกันขึ้ นระหว่างหน้ าที่ และผลประโยชน์ ส่ วนตนของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์
ขัดกันนั้น 

 ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน  
หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควร
อย่างเด็ดขาด 

 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก าหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร 
เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 การรับของขวัญหรือของก านัล 
 ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก านัลอื่นไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การด าเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัย  
ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 

๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต 

 

- คิดก่อนท ำ (กอ่นกระท ำกำรทุจริต)  

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ (ควำมเสียหำยที่เกดิขึ้น

 กับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรทุจริต (เอำมำเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับ 

 ควำมเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถกูลงโทษไล่ออก และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้ำง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

- คิดอย่ำงมีสติสมัปชัญญะ 

- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส์่วนรวมออกจำกกัน   

 อย่ำงชัดเจน 

- คิดแยกเรื่องต ำแหนง่หนำ้ที่ กบั เรื่องส่วนตัวออกจำกกัน 

- คิดที่จะไม่น ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส์่วนรวมมำปะปนกัน  

 มำก้ำวกำ่ยกัน 

- คิดที่จะไม่เอำประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นประโยชน์ส่วนตน 

- คิดที่จะไม่เอำผลประโยชน์ส่วนรวมมำตอบแทนบุญคุณส่วนตน 

- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  

 เครือญำติ และพวกพ้อง 

- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  

 และไม่เบียดเบียนประเทศชำติ 

- คิดอย่ำงรับผิดชอบตำมบทบำทหนำ้ที่ กฎระเบียบ 

- คิดตำมคุณธรรม ว่ำ “ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้ช่ัว” 



๓๘ 
 

 
 



๓๙ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่ ๒  
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สาระส าคัญ 



๔๐ 
 

   วิชานี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ ไม่ทนต่อการทุจริต  แนวคิดเกี่ยวกับ 
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศึกษาปรากฏการณ์ 
ในเกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว และสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน  
ตลอดจนน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได ้
 
วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ 
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
   2. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้ เรื่องความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน และน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

   1. ความไม่ทนต่อการทุจริต 
    - ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
    - แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
   2. ความอายต่อการทุจริต 
    - แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 
   3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต  
   4. การลงโทษทางสังคม 
   5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
   6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของส านักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ  
 
วิธีการฝึกอบรม 

    การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
 
สื่อการเรียนรู้ 

   งานน าเสนอ (PowerPoint) วิดีทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 
การวัดและประเมินผล  

   การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
   การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (10 คะแนน) 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

 

๑. ความไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑ ความเป็นพลเมือง 

   ค าว่า “พลเมอืง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป ดังนี ้
   พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง 
ชาวประเทศประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบ- 
การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง 
พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการ  
ทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
   วรากรณ์  สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึ ง การเป็นคนที่ รับผิดชอบ 
ได้ด้วยตนเอง มีความส านึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
   ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง  
การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ” 
   จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชน 
ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อย 
มีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐ
ตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม
เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้อง 
รอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 

    พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ 
เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย 



๔๒ 
 

    ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ 
ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดี 
    ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม  
    ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ  
ทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 
   ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 
เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิว
รับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว  
กรณีนี้แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าที่ ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่ แซงคิวไปต่อแถว 
ก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
   ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก -น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับ
จิตส านึกของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา  
ซึ่งการแสดงกิริยาหรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชน
รับรู้ การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจาก 
มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 
   ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็น
ได้ง่าย ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว  
มักจะแสดงปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็น 
เรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งาน 
สามารถด าเนินต่อไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่า
การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

   ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต 

   ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ ้น เพื ่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใด ๆ ที ่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทน  
ต่อการทุจริตสามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก  
เช่น หากเพื่อนลอกข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือ 
หรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจาก  
การแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือเป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต  
การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น  
แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  
โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ท าให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัว
ต่อต้าน 
   ความจ าเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็ก 
หรือใหญ่ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิง 
ของกรุงเทพมหานครผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถ 
น ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน 



๔๓ 
 

หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือ และอุปกรณ์ดับเพลิงมีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา  
เพียงแค่คิดจากมูลค่าความเสียหายที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่ เกิดจาก 
ความเดือดร้อนหากเกิดเพลิงไหม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้ 
มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้อง 
กับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 
 
๒. ความอายต่อการทุจริต 

 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต  

   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท า 
ในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอายใจ 
   ความละอาย เป็นความละอาย และความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  
เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท า 
ในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด 

 ลักษณะของความละอายต่อการทุจรติ 

   ลักษณะของความละอาย สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง  
ความละอาย ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้
จะได้รับการลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด  
และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด 
เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียง
ของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอกข้อสอบ 
อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า 

๓. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 

   การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่าง ๆ  
หากน าเอาเงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอื่น ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาส  
ก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชน  
ในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็นในปัจจุบันว่าความเจริญต่าง ๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท  
ทั้ง ๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ แต่เพราะเหตุใดประชาชนเหล่านั้นจึงไม่ได้รับโอกาส 
ให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการ 
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้  สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ มีการทุจริตได้มาก คือการลงทุน  
เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทาง
ดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อป้องกันการทุจริต  ปราบปราม 
การทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น 
หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเอง 
ก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เพราะแม้ตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการที่มีคนทุจริต แต่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศ 
ที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้  



๔๔ 
 

   ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงิน  
ที่ทุจริตย่อมมีมาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก  
การทุจริตไว้ในท้ายบท ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี่เป็นเพียงโครงการ
เดียวเท่านั้น หากรวมเอาการทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิด  
การทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไร 
ก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้อง  
สร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราม 
การทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
   เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแส 
การต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป  
เช่น หากพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูล
เหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบัน 
เป็นสังคมสมัยใหม่ และก าลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบ 
ได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว 
ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็น
ถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุด
นักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้  
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  1. ประเทศเกาหลีใต้  
   เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น 

เมื่อปี  พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของประธานาธิบดี
ถู กปลดออกจากต าแหน่ ง เพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่า 
ให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ 
รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหา
ว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ ในทางมิชอบ 
เพื่อเอื้อผลประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่ เกิดขึ้นนี้
ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคน
เรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่ง
หลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 

 
 
 
 
   อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษา 
คนหนึ่งได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่ เรียนมานั้นไม่ได้สูง และการที่นักศึกษาดังกล่าว 
ไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกโควตานักกีฬา 
ที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภทเดี่ยว  
แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม 
เท่ ากับว่ าคุณ สมบั ติ ไม่ ถู กต้ องแต่ ได้ รับ เข้ า เรียน 
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษา
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ ่มผู ้ประท้วงได้ 
จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออก
จากต าแหน่ง 
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  2. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 
ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้ วง 
การทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ 
โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุม 
ในครั้งนี้  และมีการแสดงภาพหนู เพื่ อเป็นสัญลักษณ์ 
ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วง
ดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมา
ได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุด
ประธานาธิบดี ได้ถูกปลดจากต าแหน่ง เนื่ องจาก 
การกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต  
ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็ก ๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต  
การไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ  
มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็น
ข้างต้น ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง  
แต่หากจะให้ เกิดผลดียิ่ งขึ้น จะต้องสร้างให้ เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าการทุจริต  
โดยน าเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
กระบวนการในการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริต
ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปราม 
การทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว  
ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น 

  ส าหรับระดับการทุจริตที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
และประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้  
การมีวัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุน
แก่สถานศึกษาเพื่ อให้บุตรของตนได้ เข้ าศึกษาในสถานที่ แห่ งนั้ น  หากพิจารณาแล้วอาจพบว่า 
เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม  
การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ ไม่ดี 
ให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากัน ไม่มีความผิด
แต่อย่างใด จนท าให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระท าที ่ไม่เหมาะสม
เหล่านี ้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ ้นในประเท ศไทยอย่างต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น  
แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้ งหมด จึงท าให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้ เงิน 
กับสถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
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๔. การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 

 ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ 
ค าว่า “Social Sanction” 

 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361-362) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม  หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษ 
หรือการสัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพื่อชักน า  
ให้สมาชิกกระท าตามข้อบังคับและกฎเกณฑ ์

 Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง 
ทางสังคมอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบ  
กับการไม ่เห ็นชอบพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้ ง 
ด้านบวกและด้านลบอยู่ภายในความหมายของตัวเอง ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคม
ให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษ
โดยสังคมเชิงบวกน้ันอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่น 
ให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับระหว่างประเทศ 

 Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
เป็นการท างานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิก
ในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตาม 
ก็จะมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดง 
การไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  

 กล่าวโดยสรุป การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม  
เป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคม
ก าหนด โดยมีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ 
โดยการกดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท าให้บุคคลนั้น 
เกิดความอับอายขายหน้า ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

 การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี  
หรือแบบแผนที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน  
หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะน าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าว 
จะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่ส าคัญไปกว่านั้น หากการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้าง 
ให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชน
ที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้  

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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 การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุน
หรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้อง 
กับปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม  

 การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ  (Negative Social Sanctions) จะอยู่ ในรูปแบบของการใช้ 
มาตรการต่าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไป 
จนถึงการกดดันและบีบคั้นทางจิตใจ  (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง 
(Protest) ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

 การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษ
ประเภทนี้ เป็นการลงโทษเพื่อให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ  
ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน  
การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่นได้
กระท าไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ท าพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง 
หรือสังคม จนน าไปสู่การต่อต้านดังกล่าว 
  การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้น 
ว่าร้ายแรงขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง  
เรื่องที่เกิดขึ้นประจ า หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริต
เกิดขึ้นก็อาจน าไปเป็นประเด็นทางสังคมจนน าไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่า 
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุม
ประท้วง เพื่อกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการกระท าดังกล่าว หรือการออกจากต าแหน่งนั้น ๆ หรือการน าไปสู่ 
การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น าเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออก 
ถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต าแหน่ง 
ซึ่งการลาออกจากต าแหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอาย 
ในสิ่งที่ตนเองได้กระท า 
 
๕. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การทุจริต 

  5.1 ช่องทางการรอ้งเรียน / แจ้งเบาะแส 
    สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ได้ตามช่องทางดังนี้ 
    1) ไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 
    2) เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
     www.stopcorruption.moph.go.th เมน ู“ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจรติ” 
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  5.2 วิธีการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
    ในการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑) ชื่อ -สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่ อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสข์องผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    ๒) ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้กระท าความผิด 
    ๓) ระบุข้อกล่าวหา / เบาะแส การกระท าความผิด  
    4) บรรยายการกระท าความผิดอย่างละเอียด 
    5) แนบเอกสารประกอบการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) 
    อนึ่ง ในการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ 
เพื่อยืนยันการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนจนสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ทราบ 
   กรณี การร้องเรียนโดยไม่แจ้ งชื่ อ -สกุล จริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุ
พยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการเรื่องร้องเรียนได ้

  5.3 การติดตามเรื่องร้องเรียน 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งกลับไปให้ผู้ร้องเรียน
ทราบว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และจะแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
แต่หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
    1) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1330 
    2) ท างเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ าน ก ารทุ จ ริ ต  ก ระท รวงส าธารณ สุ ข 
www.stopcorruption.moph.go.th เมนู “ร้องเรียน” หัวข้อ “ติดตามความก้าวหน้าการร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแส” โดยขอให้จดจ ารหัสรับเรื่อง วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่องไว้ด้วย 

  นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ดังนี ้
  1) ส านักงาน ป.ป.ช.  
   - ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
   - ร้องเรียนทางไปรษณียท์ี่ ตู้ ปณ. 100 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 
   - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ที่สายด่วน 1205 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800-49 
   - ร้องเรียนทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน” 
  2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ท าเนียบรัฐบาล   
ที่สายด่วน 1111 หรือทางหมายเลขโทรศัพท ์0 2283 1271-84   
  3) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายเลขโทรศัพท ์0 2271 8000 
  4) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
หมายเลขโทรศัพท์ 1206 
  5) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ที่สายด่วน 1567 หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
  6) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด 
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  7) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต ารวจในเขตอ านาจสอบสวน 
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่หากอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ช.  
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
๖. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

 6.1 มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
โด ย ไม ่ด า เน ิน ค ด ี ตามประกาศคณ ะกรรมการป ้อ งก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  พ.ศ. 2561  

 6.2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน 
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์
และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งได้รับความคุ้มครอ งพยาน 
และอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้ 
     ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ 
ต่อเมื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ด าเนินการทางวินัยได้ หรือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลงโทษทางวินัย 
แก่ผู้กระท าความผิดได้ และมีผลท าให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมากหรือมีผล 
ท าให้สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได ้
     ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกล่าวหา 
ว่ามีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัยนั้นด้วย ไม่ให้ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี ้
  ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัย  
กับข้าราชการอื่น ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามา
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ  
ของทางราชการ และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นปัจจัยส าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัย 
แก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิด อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรือการให้ความคุ้มครองพยาน
ตามกฎ ก.พ. นี้ 
  ข้อ ๕ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่จะได้รับประโยชน์ตามกฎ ก.พ. นี้ 
จะต้องเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่าเป็นความจริง  
และไม่มีการกลับถ้อยค านั้นในภายหลัง 
    การให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการ 
และไม่เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ข้อ ๖ ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับชั้นที่ ได้ รับข้อมูลมีหน้ าที่ รายงานให้ผู้บั งคับบัญชา 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 



๕๑ 
 

  ข้อ ๗ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตาม ล าดั บ ชั้ น และผู้ มี อ าน าจสั่ งบ รรจุ และแต่ งตั้ งมี ห น้ าที่ 
ให้ความคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า
    (๒) ไม่ ใช้อ านาจไม่ว่าในทางใดหรือกระท าการอื่นใดอัน เป็นการกลั่นแกล้ง 
หรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลท าให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย 
    (๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูล
หรือถ้อยค า 
    (๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเป็นทนายแก้ต่างคดีให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดี
ต่อศาล 
    ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะพิจารณา 
ย้ายผู้นั้น หรือพิจารณาด าเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องได้รับ 
ความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ได ้
  ข้อ ๘ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นยังไม่ได้ให้การคุ้มครองตามข้อ  7  
หรือการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับค าร้องตามข้อ 8 แล้ว หากมีมูลน่าเชื่อว่า 
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ให้ผู้มี อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งด าเนินการให้ความคุ้มครองพยาน 
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได ้
  ข้อ ๑๐ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้ 
หรือการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อส านักงาน ก.พ. ได ้
  ข้อ ๑๑ เมื่ อ ส านั ก งาน  ก .พ . ได้ รับ ค าร้อ งตามข้ อ  ๑ ๐  แล้ ว  ห ากมี มู ลน่ า เชื่ อ ว่ า 
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการให้มีการย้ายหรือโอน หรือด าเนินการอื่นใด 
ตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งต้ังก่อน หรือไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายก าหนด 
  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ ด าเนินการตามที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ เห็นสมควร ให้ ส านักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ตามมาตรา 9 ต่อไป 
  ข้อ ๑๒ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ ให้พิจารณาด าเนินการในโอกาสแรก 
ที่สามารถกระท าได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี  
จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น 
  ข้อ 13 ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าผิดวินัย  
ถ้าผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๔ ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น และเป็นกรณี  
ที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อด าเนินการทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท า 
ความผิดวินัยในเรื่องนั้นได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้ 
 



๕๒ 
 

  ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๑๓ ไม่มาให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคล  
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า 
หรือให้ถ้อยค าแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือกลับค าให้การ  
ให้การกันผู้นั้นไว้เป็นพยานเป็นอันสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้งเรื่องการกันข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามข้อ ๑๓ ไว้เป็นพยาน หรือการสิ้นสุดการกันเป็นพยานตามข้อ ๑๔ ให้บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและข้าราชการผู้นั้นทราบ 
  ข้อ ๑๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๔ ผู้ใดได้ให้ข้อมูล  
หรือให้ถ้อยค าที่ส าคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดได้ และผู้นั้น  
ต้องถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ได้ร่วมกระท าผิดวินัยนั้นด้วย ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง พิจารณา
เห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าความผิดวินัยนั้น หรือได้ร่วมกระท าความผิดวินัย ไปเพราะตกอยู่
ในอ านาจบังคับ หรือกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง อาจพิจารณาลดโทษ 
ให้ผู้นั้นต่ ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าการลดโทษ ที่อาจกระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
  ข้อ ๑๗ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามข้อ ๓ ได้ดังนี ้
     (๑) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค านั้นเป็นข้อควรพิจารณาอื่นตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     (๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ 
     (3) รางวัล 
     (๔) ค าชมเชยเป็นหนังสือ 
  ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
ตามข้อ ๑7 แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์และผลดียิ่ง 
ต่อทางราชการ ที่ได้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยค าน้ัน 



๕๓ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่ ๓  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
สาระส าคัญ  



๕๔ 
 

  วิชานี ้เป็นการเรียนรู ้เกี ่ยวกับที ่มา ความหมายของโมเดล  STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต การน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตน ตลอดจนน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได ้
 
วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ 
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

  2. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้เรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย โมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน และน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได ้

 
รายละเอียดเนื้อหา 

 1. ต้นแบบความพอเพียง (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
 2. ความหมายของการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ซึ่งประยุกต์หลักโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  
 
 
 
ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
๑) ความพอเพียง (sufficient : S)  
๒) ความโปร่งใส (transparent : T) 
๓) ความตื่นรู้ (realise : R) 
๔) มุ่งไปข้างหน้า (onward : O)  
๕) ความรู้ (knowledge : N)  
๖) ความเอื้ออาทร (generosity : G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)  
(พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ,2560) 



๕๕ 
 

 ๑. ความพอเพียง (Sufficient : S) ผู ้น า ผู ้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต 
การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  

  ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจ
ว่าความพอเพียงของตนเองต้องตัง้อยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

  ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ 
ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise) 

 ๒. ความโปร่งใส (Transparent : T ) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
ต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ 
(Realise) 

 ๓. ความตื่นรู้ (Realize : R) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน 
และประเทศ ความต่ืนรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวัง 
และไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

 ๔. มุ ่งไปข้างหน้า (onward : O ) ผู ้น า ผู ้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน  
มุ ่งพ ัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส  
ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่ งต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
(Knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

 ๕. ความรู้ (knowledge : N) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์
การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริต
และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ๖. ความเอื้ออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอื้ออาทร มี เมตตา มีน้ าใจต่อกันบนฐาน 
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
 

วิธีการฝึกอบรม 
  การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย 
 

สื่อการเรียนรู ้
  งานน าเสนอ (PowerPoint) สารคดี หรือสือ่อื่นๆ ที่เหมาะสม 
 

การวัดและประเมินผล  
  การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (10 คะแนน) 

 
 
 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ นับเป็นเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระราชปณิ ธาน 
ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม 
การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  
“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ 
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด  
ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศ
หลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริ 
ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชทาน 
แก่ราษฎร มานานกว่า 47 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง มีสติ อยู่อย่างประมาณตน
สามารถด ารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
   เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)  
โดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความส าเร็จ  
สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime 
Achievement Award) เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
โดยนายโคฟี อันนัน ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภค 
เน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัว สามารถต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์  
“ทางสายกลาง” จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
ประจ าประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงหลักปรัชญา 



๕๗ 
 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี 2007 เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก  
 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ที่ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชน
และสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทย 
จะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น  มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ 
ของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหาย  
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้ 
การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชน  
ไม่กระท าการทุจริต เนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 
  เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญ
อย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้ าน 
การทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล  
โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, ๒๕๖๐) เป็นแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 
 
ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

  ๑. ความพอเพียง (Sufficient : S) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน  
การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  
   ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจ
ว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 
   ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise) 
  ๒. ความโปร่งใส (Transparent : T) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
ต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ 
(Realise) 
  ๓. ความตื่นรู้ (Realize : R) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวัง
และไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 
  ๔. มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน  
มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส 
ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 



๕๙ 
 

  ๕. ความรู้  (Knowledge : N) ผู้ น า  ผู้ บ ริห าร บุ คคลทุ กระดับ  องค์ กรและชุมชน  
ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้  
ในเรื่อง สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว  
รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทน  
ต่อการทุจริต 
  ๖. ความเอื้ออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกัน 
บนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
 
S (sufficient) : ความพอเพียง  

  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2541 
  “...ค าว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ 
ของตัวเองมีความหมายว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ 
ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมี พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทย 
ก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้  
ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”  
  “...ค าว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 
ท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจา 
ก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
  “...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่ง 
บนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้าง ๆ อันนั้นไม่พอเพียงและท าไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกั นแน่เพราะว่า 
อึดอัด จะท าให้ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าท าอะไร
พอเพียง...” 
  “...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก 
อันนี้ก็ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง
และมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูด
กันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย 
ซึ่งในที่สุดก็น ามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่  
ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรง ซึ่งจะท าให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า  
ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 
 



๖๐ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรอง
จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 
โดยมีใจความว่า  
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึ งแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื ่อให้ก ้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน  
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ 
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
 
คุณลักษณะที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  

  คุณลักษณะที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
คือ แนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ้นจากภัย  
และวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
  ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอย่ างถี่ถ้วน  
โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องรอบด้าน  
ความรอบคอบที่ จะน าความรู้ เหล่ านั้ นมาพิ จารณาให้ เชื่อมโยงกัน  เพื่ อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม  
มีความซื่อสัตยส์ุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จัก
ประมาณตนอย่างมีเหตุผล อยู ่บนพื ้นฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด าเนินการไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึง 
การด าเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น หากเรามีความพอเพียง 
เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้ 
อย่างปกติสุข 

 

 



๖๒ 
 

แบบอย่างในเร่ืองของความพอเพียง 

  เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559 
  นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตร 
ในด้าน “ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายต ารวจน ามาให้ผมซ่อม  
เป็นผ้ารัดอกส าหรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต ารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้ เลย 
ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ  
แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชส านักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไข  
แค่นี้ผมมีน้ าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไข 
นิดเดียวก็อยากท าให้เขาดี ๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท าอีกได้ไหม  
เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้นายต ารวจท่านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิด  
ให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน จะให้ตัดถามผมว่า เท่าไหร่ ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม 
ท่านชื่อ พลต ารวจตรี จรัส สุดเสถียร ต าแหน่งเขียนว่า เป็นนายต ารวจประจ าราชส านัก ท่านบอกว่า  
“สิ่งที่เถ้าแก่ท าให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” 
นายสุนทรเล่าด้วยน้ าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้น
เขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอื่น ๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์  
แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง  
ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่า  
ท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็น ๆ 
ผมก็ท าเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า ท าไมท าไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท  
สักเรื่อง ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว 
  “ผมถือโอกาสน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่า ๆ ที่ได้รับมา
วันแรกท าให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน 
และเมื่อได้ถวายงานบ่อยครั้งท าให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่อง 
ก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความส าเร็จ
แล้วอย่าลืมตั้งใจท าสิ่งดี ๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ ที่ช่างสุนทรได้รับ 
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวงรัชกาลที่ 9 รอยเท้า 
ของความพอเพียง 

 นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทในหลวง
รัชกาลที่ 9 มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้า 
ลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้า
รายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไร
ไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน  
ช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงน ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู  
แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่สังเกตสภาพช ารุดทรุดโทรม  
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ราวกับใส่ใช้งานมาแลว้หลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน า
ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

  “จริง ๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่
นั้นอยู่ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ 
ทรงดนตร”ี 
  นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 
และคู่ที่ 3 เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี  
ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ที่ร้านเพื่อความเป็น 
สิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่  5 ทรงน ามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่  6 เป็นรองเท้าเปิดส้น  
ซึ่งคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู ่

  “ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะน าไปวางปน 
กับของลูกค้าคนอื่นไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน าไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน 
เพราะท่านคงทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าช ารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไป
คงจะไม่น ามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่” 
  ประการส าคัญที่ท าให้ชายผู้นี้ ได้ เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่า 
ยังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี ้

 “ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ 

ทั้งหลายใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิต 
ในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่าบาทสีด าเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 

 นาฬิกาบนข้อพระกร 
  วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีที่พ่อท า พอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ 
หลายคนแย่งกันตอบ และพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า 
พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระ
หัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรง
เหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรา 
มักคิดว่า มีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้ เริ่มไม่ เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะท า 
อุตสาหกรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน)” 
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า 
ร้อยกว่าคู่ ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้ าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท าเอา
บรรยากาศในห้องเงียบสงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาท  
คู่ละ 300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎร 
ในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว  
อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน าส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก 
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 ดนิสอทรงงาน 
 สารคดี เฉลิมพระเกี ยรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว  
  ดินสอธรรมดาซึ ่งคนทั ่วไปอาจหาซื ้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี ่บาทนี ้เป็นดินสอชนิดเดียว  
ที่ปรากฏอยู่บนพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงดินสอไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่ง ๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 
1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่ง
ดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงมีแนวพระราชด าริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัด
เงินในกระเป๋า แต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
คือไม้ แร่ธาตุที่ท าไส้ดินสอ การน าเข้าวัตถุดิบที่น าเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง 
ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้าน าเข้า 
ด้านวัตถุดิบและเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัด  
ไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นหลักการส าคัญ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
  “ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด 
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง  
ของทุกอย่างมีค่าส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เรา
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...  

  หลอดยาสพีระทนต์  
  หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีลักษณะแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดย่ิงปรากฏรอยบุ๋มลึก
ลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด
จนเป็นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ 
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล่าว่า “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ าพระองค์  
กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยม ในการใช้ 
ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว  
ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์
ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่
ในหลอดจริง ๆ” 

 
 
 



๖๕ 
 

  “เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่าน 
ก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ 
ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขา
น ายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่า 
ในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  
ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ” 
  “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้ เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจน 
ความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อน าไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติ
ปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป” 
   “ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยา
สีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  
เป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท าให้เกิดความสงสัย
ว่าเหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณ  
คอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา  
จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่ เห็นแบนเรียบนั้น เป็นผลจากการใช้  
ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่ เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอน าไปแสดงให้  
ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ ทรงพระเมตตาด้ 
วยความเต็มพระราชหฤทัย” 
  ภาพหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มีที่มาจากทันตแพทย์ประจ าพระองค์ (ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช) ได้กราบถวายบังคมทูล
พระองค์ท่านเรื่องลูกศิษย์บางคนมีค่านิยมใช้ของต่างประเทศ และของมีราคาแพง แม้บางรายไม่มีเงิน
พอที่จะซื้อหาก็ยังขวนขวายไปเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา แตกต่างจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป  
ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทนต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยา 
จนแบน จนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระเจ้าอยู่หัว
ทรงตรัสว่า “...ของเราก็มี วันก่อนยังใช้ไม่หมด มหาดเล็กมาท าความสะอาดห้องสรง คิดว่าหมดแล้ว 
มาเอาไป แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้กราบพระบาท 
ทูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ 
โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งได้รับค าอธิบายจากพระองค์
ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด 
จนเป็นรอยบุ๋มอย่างที่เห็นนั่นเอง 
 

 

 

 



๖๖ 
 

  รถยนตพ์ระที่นั่ง  
  นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบเมื่อวันที่  
27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรด 
ของท่านด้วย ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่ง
ท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถดูแปลกไป น้ าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอา
กระป๋องมารอง” นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมาก 
ไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็ก ๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาส  
ดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ท าให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์
กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ าแฉะขังอยู่
และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ าท่วม  แถมน้ ายัง 
ซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้ าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ท าไมไม่รีบเอา  
รถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้
เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า “ปกติถ้าทรงงาน 
ส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอก
รอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว  
และครั้งหนึ่งระหว่างที่ ผมก าลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ก็มีวิทยุ 
ของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว” 

  ห้องทรงงาน  
  ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด  
เวลาทรงงานจะประทับบนพื้นพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้ เวลาทรงงาน  
เพราะทรงวางสิ่งของต่าง ๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงาน
จะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ  
เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศ  
แสดงถึงพ้ืนที่ประเทศ 
  ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก  โต๊ะทรงงาน 
หรือเก้าอี้โยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “...ส านักงานของท่าน คือห้องกว้าง ๆ  
ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
โดยแท้ 
  “ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่ง ๆ โล่ง ๆ 
พื้นที่เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายต ารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต ารา  
พร้อมทั้งเรื่องราวความคืบหน้างานอื่นที่ก าลังด าเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งช่ัวโมง 
 
 
 
 



๖๗ 
 

  เครื่องประดับ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ฉลองพระองค์ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอื่น เช่น แหวน 
สร้อยคอหรือของมีค่าต่าง ๆ เว้นแต่นาฬิกาบนข้อพระกรเท่าน้ัน ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด 
  “...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์ 
เพื่อเสด็จฯ ไปงานพระราชพิธีต่าง ๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”  
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
  “...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียด 
รอบ ๆ ตัวไปเสียทุกอย่าง มองไปที่ข้อพระหัตถ์ว่า ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยื่นข้อพระหัตถ์ 
มาให้ดู ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจ าแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”  
“ดร.สุ เมธ ตันติ เวชกุล” เขียนเล่าไว้ใน “ประสบการณ์ สนองพระราชด าริ เรียนรู้หลักการทรงงาน  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ...” 

  พระต าหนักจิตรลดา 
  พระต าหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต าหนักจิตรลดา และบริเวณ
สวนจิตรลดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงาน
หลากหลาย จึงพูดได้เต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์  
ผู้ทรงท างานอย่าง “หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดิน” ด้วยพระองค์เอง…” 

  ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ 
  “...แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
พระบรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็น 
ซองแล้ว ก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ  
ไม่ใช่ปิดทั้งหมด เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็น 
การประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส าคัญ  
ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็นจดหมายลับหรือส าคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้” 
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แบบทดสอบ 
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ค ำชี้แจง  
  1. แบบทดสอบนี้เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย มีคะแนน 60 คะแนน 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 วิชาการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นแบบปรนัย  
    10 ข้อ 20 คะแนน 
   ส่วนที่ 2 วิชาความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต เป็นแบบปรนัย 10 ข้อ 20 คะแนน 
   ส่วนที่ 3 วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน 
    ทุจริต เป็นแบบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 20 คะแนน 
  2. ให้ผู้ทดสอบกรอกชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด ให้ชัดเจนลงในกระดาษค าตอบ 
  3. ให้ผู้ทดสอบท าแบบทดสอบทุกข้อ โดยท าเครื่องหมาย X ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ค าตอบเดียวลงใน กระดาษค าตอบ 
  4. เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว ต้องส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแก่เจ้าหน้าที ่
  5. การท าแบบทดสอบมีเวลา 30 นาที เมื่อหมดเวลาและเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้หยุด ต้องหยุดทันที 
  6. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในระหว่างการทดสอบ 
หากพบว่าใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้ถือว่าทุจริตการสอบ 
  7. ห้ามน าเอกสาร ต ารา ทุกชนิดวางไว้ที่โต๊ะ 
  8. ห้ามน าวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการจดข้อความต่างๆ ลงบนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ เข้ามาใช้
ในการสอบ 
  9. ห้ามท าแบบทดสอบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศให้เริ่มท า 
 
กำรยุติกำรท ำแบบทดสอบ 

  หากพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเข้า น าเข้ามาในการทดสอบ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ  
ที่ก าหนดไว้ ผู้นั้นจะต้องยุติการท าแบบทดสอบทันที รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนกับบุคคลนั้น 
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วิชาที่ ๑  

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

๑ . ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  ผู้ใดกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วย่อมไม่ผิด
จริยธรรม 

ข.  ผู้ใดกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจไม่ผิดทุจริต 
 ค.  ผู้กระท าผิดทุจริตทุกเรื่อง คือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ง.  ผิดทกุข้อ 

๒. รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมีกี่รูปแบบ 
 ก.  5 รูปแบบ 
 ข.  7 รูปแบบ 
 ค.  9 รูปแบบ 
 ง.  10 รูปแบบ 

๓ . การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หมายถึงข้อใด 
 ก.  การท าโครงการสาธารณะลงในพื้นที ่

ข.  การท าธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
ค.  การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

  ง.  การรับผลประโยชน์ต่างๆ 

๔. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงข้อใด 
ก. การปกปิดข้อมูลราชการ 
ข. การบิดเบือนข้อมูลภายในราชการ 
ค. การรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ง. การเปิดเผยข้อมูลราชการ 

 
 
 



๗๒ 
 

๕. รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมคือข้อใด 
 ก.  การท าธุรกิจกับบุคคลที่ตนเองรู้จัก 
 ข.  การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แกส่ังคม 
 ค.  การน าทรัพย์ส่วนตัวไปใช้ในราชการ 
  ง.  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

๖. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 ก.  เจ้าหน้าที่รัฐท าอาชีพเสริมหลังเวลาราชการ 
 ข.  พ่อค้าขายของบนทางเท้าที่จุดผ่อนปรน 

ค.  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
 ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐน าโทรศัพท์ของทางราชการกลับที่พักหลังเลิกงาน 

๗. ผู้มาติดต่องานเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ช่วยเหลือ 
ในหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษขั้นต้นเท่าใด 
 ก.  ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
 ข.  จ าคุกไม่เกินสามป ี
 ค.  จ าคุกไม่เกินห้าปี 
 ง.  จ าคุกตลอดชีวิต 

8. หากแพทย์หรือพยาบาลยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกรณีในข้อ 7 ต้องระวำงโทษสูงสุดเทำ่ใด 
 ก.  ประหารชีวิต      
 ข.  จ าคุกตลอดชีวิต 
 ค.  จ าคุกยี่สิบป ี
 ง.  จ าคุกสิบป ี

9. ผู้ไปติดต่องานราชการ หรือไปพบกับข้าราชการ แล้วชอบน าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไปมอบให้
ข้าราชการเป็นประจ าคนเหล่านี้เป็นอย่างไร 
  ก.  เป็นผู้มีวัฒนธรรม 
  ข.  เป็นผู้มีระบบการคิดแบบอุปถัมภ ์
  ค.  เป็นผู้มีน้ าใจ 
  ง.  เป็นบุคคลตัวอย่าง 

10. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามระเบียบดังกล่าว  
  ก.  ปู่ย่า ตายาย 
 ข.  บิดา มารดา 
 ค.  พี่น้องร่วมบิดามารดา 
 ง.  พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
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วิชาที่ ๒  

ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 

 
๑. ความไม่ทนต่อการทุจริตที่รุนแรงที่สุดใน 4 ข้อนี้คือข้อใด 
 ก.  การว่ากล่าวตักเตือน 
 ข.  การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ 
 ค.  การแจ้งเบาะแสหรือการร้องทุกข์กล่าวโทษ 

ง.  การชุมนุมประท้วง 

๒. สาเหตุที่ท าให้บุคคลทนต่อการทุจริตจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 ก.  ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไปสู่ความส าเร็จ 
 ข.  การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว 
 ค.  ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

ง.  ถูกทุกข้อ 

๓. การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานสามารถยื่นค าร้องที่ใด 
 ก.  ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 ข.  ส านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ค.  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
  ง.  ถูกทุกข้อ 
๔. ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ  
และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 การกันเป็นพยานจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
 ก.  ให้ถ้อยค าที่ไม่เป็นประโยชน ์
 ข.  ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ค.  ผู้บังคับบัญชาสั่งเพิกถอนการกันเป็นพยาน 

ง.  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสั่งยกเลิก 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๕. ลักษณะของความละอายต่อการทุจริตระดับสูงหมายถึงอย่างไร 
 ก.  กลัวคนอื่นรู้ว่าท าผิด 
 ข.  กลัวตนเองถูกลงโทษ 

ค.  แม้ไม่มีใครรู้ ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด 
 ง.  ผิดทุกข้อ 

6. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ 
 ก.  ชมเชย 
 ข.  ติฉินนินทา 
 ค.  ประชาทัณฑ ์
 ง.  ลงโทษตามกฎหมาย 

7. การควบคุมทางสังคมไม่ให้มีการกระท าที่ผิดควรจะท าโดยวิธีใด 
 ก.  การติฉินนินทา 
 ข.  การลงโทษทางกฎหมาย 

ค.  การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าความดี 
ง.  การยกย่องชมเชย 

8. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองคือข้อใด 
 ก.  การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง 
 ข.  การปฏิบัติตามกฎหมายและมีส านึกทางการเมือง 
 ค.  การเสียภาษี 
 ง.  การบริโภคสินค้าภายในประเทศ 

9. พื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีคือข้อใด 
 ก.  ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 ข.  ความรับผิดชอบต่อคนรอบข้าง 
 ค.  ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว 
 ง.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10. ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองด ี
 ก.  การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 ข.  การยอมรับเหตุผลของตนเองมากกว่าผู้อื่น 
 ค.  การยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ด ี
 ง.  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 
 

 

  
วิชาที่ ๓  

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 
ค าถาม โมเดล STRONG : จติพอเพียงต้านทุจริต หมายถงึอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง (20 คะแนน)  
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หมำยเหตุ : ใหต้อบค ำถำมในกระดำษค ำตอบเท่ำนั้น 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
เฉลยรายวิชา 

 

วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1  X   
2   X  
3 X    
4   X  
5    X 
6   X  
7   X  
8 X    
9  X   

10 X    



๗๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
วิชาที่ ๒ ความไม่ทนและความอายต่อการทจุริต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1    X 
2    X 
3    X 
4 X    
5   X  
6 X    
7  X   
8  X   
9 X    

10   X  



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการและเงื่อนไขในการกนับุคคลไว้เปน็พยานโดยไม่ด าเนนิคดี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน   
โดยไม่ด าเนินคดี   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“บุคคล”  หมายความว่า  พยานบุคคลซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ถูกกล่าวหาด้วย 
ข้อ ๕ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ  หากได้ให้ถ้อยค า  

หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล  
การกระท าผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่น   หรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
จะกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน  โดยไม่ด าเนินคดีก็ได้   

ข้อ ๖ บุคคลที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าผิดกับเจ้าพนักงาน

ของรัฐที่อยู่ระหว่างการด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น  หรือการไต่สวน 
(๒) เป็นผู้ที่ได้ให้ถ้อยค าอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนเบื้องต้น  หรือการไต่สวน  หรือให้ถ้อยค า  

หรือแจ้งเบาะแส  หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล 
การกระท าผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส าคัญนั้น 

(๓) เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะให้ถ้อยค า  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตาม  (๒)  และรับรองว่าจะไป
เบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้ 

ข้อ ๗ การกันบุคคลไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้กระท าได้ในขั้นตอน 
การไต่สวนเบื้องต้น  หรือการไต่สวน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๘ การพิจารณากันบุคคลเป็นพยานและการสอบปากค าผู้ที่จะถูกกันไว้เป็นพยาน   
ต้องมิได้เกิดจากการขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือการกระท าโดยมิชอบด้วยประการอื่นใด  เพื่อชักจูงหรือจูงใจ
ให้บุคคลดังกล่าว  ให้ถ้อยค าหรือข้อมูลในเรื่องที่กล่าวหานั้น 

ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลตามข้อ  ๖  รายใด  ประสงค์ที่จะให้ถ้อยค า  หรือแจ้งเบาะแส 
หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิด
ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น  ก็ให้บุคคลนั้นมีค าขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อคณะไต่สวนเบื้องต้น   
หรือคณะกรรมการไต่สวน  เพ่ือขอให้กันตนไว้เป็นพยานในคดีนั้นได้  และให้คณะไต่สวนเบื้องต้น   
หรือคณะกรรมการไต่สวนท าความเห็นเสนอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาต่อไป   

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการไต่สวนเบื้องต้นหรือการไต่สวน   หากคณะไต่สวนเบื้องต้น   
หรือคณะกรรมการไต่สวน  แล้วแต่กรณี  พบว่าค าให้การของบุคคลใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์
ความผิดของผู้ถูกกล่าวหารายใด  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินจิฉัยชี้มูลการกระท าผดิ
ของผู้ถูกกล่าวหานั้น  ให้คณะไต่สวนเบื้องต้น  หรือคณะกรรมการไต่สวน  แล้วแต่กรณี  สอบปากค า
บุคคลดังกล่าวไว้และท าความเห็นว่าสมควรกันบุคคลผู้นั้นเป็นพยานหรือไม่  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ความในวรรคหนึ่ง  ให้น ามาใช้บังคับกบัการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับความเห็นตามข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  แล้ว   

ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาค าขอหรือความเห็นดังกล่าว  โดยค านึงถึงเหตุ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากไม่กันบุคคลนั้นเป็นพยานแล้ว  พยานหลักฐานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอและไม่อาจ

รวบรวมพยานหลักฐานอื่นแทนเพ่ือให้เพียงพอแก่การที่จะด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่เป็น  
ตัวการส าคัญ  และ 

(๒) บุคคลนั้นจะต้องไปเบิกความตามที่ได้ให้การไว้ 
ข้อ ๑๒ ในการเสนอความเห็นว่าสมควรกันบุคคลรายใดเป็นพยานหรือไม่   ให้คณะไต่สวน

เบื้องต้นหรือคณะกรรมการไต่สวน  แล้วแต่กรณี  เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  ก่อนจัดท ารายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือส านวนการไต่สวน  และเมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้น ามติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รวมไว้ในรายงานการไต่สวนเบื้องต้น 
หรือส านวนการไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะกันบุคคลใดไว้เป็นพยาน 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้กันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานในคดีต่อไป  โดยมติดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผล
แห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่าสมควรที่จะกันบุคคลรายดังกล่าวไว้เป็นพยานด้วยเหตุใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยาน 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติไม่กันบุคคลนั้นไว้เป็นพยาน  และให้ด าเนินการไต่สวนต่อไป   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ให้ประธานกรรมการไต่สวน  หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนแจ้งมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้กันบุคคลรายใดไว้เป็นพยานในคดีใดแล้ว   
ย่อมถือว่าบุคคลนั้นอยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในคดีนั้น  และห้ามมิให้ด าเนินคดีอาญา
หรือด าเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานในเรื่องนั้นอีก   โดยบุคคลดังกล่าวอาจได้รับ 
การคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือด้วยตามสมควร   

หากพยานตามวรรคหนึ่ง  ไม่ไปเบิกความหรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  
หรือไปเบิกความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือเป็นปฏิปักษ์   ย่อมไม่ได้รับการกันไว้
เป็นพยานและให้การกันบุคคลเป็นพยานสิ้นสุดลง  และให้ด าเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไป   

บุคคลที่ถูกกันไว้เป็นพยานตามประกาศนี้   ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งต าแหน่งของพยาน 
ที่ด ารงอยู่และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย   

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๖ บรรดาการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน   
โดยไม่ด าเนินคดีตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี   พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบ  และให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 
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 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   
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(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์   ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานที่ดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เชื่อมั่นในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตแห่งชำติ. 2561. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง. 
  ส ำนักงำน ป.ป.ช., 2561. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตแห่งชำติ. 2561. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต.  
  ส ำนักงำน ป.ป.ช., 2561. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตแห่งชำติ. 2561. สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต.  
  ส ำนักงำน ป.ป.ช., 2561. 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข. 2560. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข, 2560. 
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ผู้จัดท ำ 

นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

    ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
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0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  15 ตุลาคม 2564 

 หัวข้อ : หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG :  
           จิตพอเพียงต้านทุจริต (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
    
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG :  
           จิตพอเพียงต้านทุจริต (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
   
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า) 
วันท่ี  15 ตลุาคม 2564 

 
วันท่ี  15 ตลุาคม 2564 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง 
(นางสาวทิพยวรรณ  ภูสงิห์ทอง) 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
วันท่ี  15 ตลุาคม 2564 

วินัย  คณาศรี 
(นายวินัย  คณาศรี) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 




