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มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักการเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
ใหสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม ยึดถือประโยชนสวนรวม 
มากกวาประโยชนสวนตน มีจิตพอเพียงตานทุจริต ละอายและเกรงกลัวท่ีจะไมทุจริตและไมทนตอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญของ 
การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม ทัศนคติ วิธีคิด ใหบุคลากรทุกคนเกิดการรับรูถึงเปาหมาย (Sense of 
Purpose) โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนของตนเองหรือพวกพอง เพ่ือตานทุจริต
ผานกระบวนการเรียนรูท่ีเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ระเบิดจากขางใน” ท่ีจะตองสรางความเขมแข็งจากภายใน ตั้งแตระดับจุลภาค 
สูระดับมหภาค อันจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการขับเคลื่อนแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ตามวิสัยทัศน “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” ประสบผลสําเร็จกอใหเกิดคุณธรรม “สุจริต” ซ่ึงเปนหนึ่งใน 4 
คุณธรรมสําคัญตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ข้ึนในกระทรวง
สาธารณสุข จึงไดนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
มาประยุกตใหเขากับบริบทของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเปนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือใหหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนําไปใชในการอบรมบุคลากรภายในหนวยงาน 

ท้ังนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ผูคิดคนหลัก “STRONG : 
จิตพอเพียงตานทุจริต” และสํานักงาน ป.ป.ช. เปนอยางสูง ที่ไดใหความอนุเคราะหเนื้อหาของหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และอนุญาตใหกระทรวงสาธารณสุข นํามาจัดทํา 
เปนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียง 
ตานทุจริต และหวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรนี้จะสรางความรูความเขาใจและทักษะใหกับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ีจะรวมปองกันและตอตานการทุจริตมิใหเกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุข ในระบบ
ราชการและประเทศชาติ สรางการเปลี่ยนแปลงสูสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตตอไป 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐาน
ความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม สงเสริม
ใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเครื่องมือตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน 
เพ่ือตอตานการทุจริต  
  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อนําไปใช 
เปนแนวทางในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความไมทนและความอายตอการทุจริต 
และการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต โดยรองศาสตราจารย 
ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ อันประกอบดวย 
๑) ความพอเพียง (sufficient : S)  
๒) ความโปรงใส (transparent : T) 
๓) ความตื่นรู (realise : R) 
๔) มุงไปขางหนา (onward : O)  
๕) ความรู (knowledge : N)  
๖) ความเอ้ืออาทร (generosity : G)  
สามารถสรุปไดดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเขารับการอบรมในหลักสูตร
นี้ มีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม ความไมทนและความอายตอการทุจริต และการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงตานทุจริต 

 

กรอบแนวคดิจิตพอเพยีงตานทุจริต (STRONG)  
(พัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร.มาณ ีไชยธีรานุวฒัศิริ ,2560) 
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 2. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเขารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 

สามารถถายทอดองคความรูไปสูกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เพ่ือมุงสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 

1.3 รายละเอียดเนื้อหา 

  วิชาท่ี 1 การคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (6 ชั่วโมง) 
  วิชาท่ี 2 ความไมทนและความอายตอการทุจริต (3 ชั่วโมง) 
  วิชาท่ี 3 การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต  
     (3 ชั่วโมง) 
 

1.4 ระยะเวลาหลกัสูตร 

  3 วัน 2 คืน 
 

1.5 กลุมเปาหมาย 

  บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

1.6 สื่อการเรียนรู 

  งานนําเสนอ (PowerPoint) วิดีทัศน ภาพยนตรสั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
 

1.7 การวัดและประเมินผล  

  1. การทดสอบความรู (60 คะแนน) 
  2. การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (30 คะแนน) 
  3. การสรุปและนําเสนอความรูท่ีไดรับจากการอบรม (10 คะแนน) 
 
1.8 เกณฑการประเมิน 

  ผูผานการอบรมจะตองไดคะแนนรวมจากคาคะแนนจากแบบทดสอบความรู คาคะแนนจาก 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และคาคะแนนจากการนําเสนอความรูท่ีไดรับจากการอบรม รวมกัน 
อยางนอยตั้งแต 60 คะแนนข้ึนไป 
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

ตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
ท่ี เรื่อง เน้ือหา ชั่วโมง กระบวนกา

ร 
วัด/ประเมิน 

๑ การคิดแยกแยะ
ประโยชน 
สวนตน 
และประโยชน
สวนรวม 

1.1 สาเหตุของการทุจริต 
1.2 ความหมายของการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
รูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
1.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกัน ฯ 
1.4 วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) 
/ Digital thinking (ฐาน 2) 
1.5 บทบาทของรัฐ / เจาหนาท่ีของรัฐ 
(มาตรฐานทางจรยิธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ)  
1.6 กรณตีัวอยางการคิดแยกแยะระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 

6 - การ
บรรยาย 
- การคิด
วิเคราะห 
- กรณีศึกษา  
- การทํา
กิจกรรม
กลุม 
- การ
อภิปราย
กลุม 

สอบเน้ือหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัต ิ
งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
 

๒ ความไมทน 
และความอาย
ตอการทุจรติ 

2.1 ความไมทนตอการทุจรติ 
 - ความเปนพลเมือง 
 - แนวคิดเก่ียวกับความไมทนตอ 
การทุจริต 
2.2 ความอายตอการทุจริต 
 - แนวคิดเก่ียวกับความอายตอการทุจริต 
2.3 ตัวอยางความไมทนและความอายตอ 
การทุจริตการแสดงออกถึงการไมทนตอ 
การทุจริต  
2.4 ลงโทษทางสังคม 
2.5 ชองทางและวิธีการรองเรียนการทุจริต 
2.6 มาตรการคุมครองชวยเหลือพยานและ
การกันบุคคลไวเปนพยานโดยไมดาํเนินคด ี
 - มาตรการคุมครองชวยเหลือพยาน 
 - การกันบุคคลไวเปนพยานโดย 
ไมดําเนินคด ี
 - กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  
การกันเปนพยาน การลดโทษ และ 
การใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

3 - การ
บรรยาย 
- การคิด
วิเคราะห 
- กรณีศึกษา  
- การทํา
กิจกรรม
กลุม 
- การ
อภิปราย
กลุม 

สอบเน้ือหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัต ิ
งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
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ท่ี เรื่อง เน้ือหา ชั่วโมง กระบวนกา

ร 
วัด/ประเมิน 

๓ การประยุกต
หลัก 
ความพอเพียง
ดวยโมเดล 
STRONG :  
จิตพอเพียง 
ตานทุจริต 
 

3.1 ท่ีมา ความหมายของโมเดล STRONG :  
จิตพอเพียงตานทุจรติ 
3.2 การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียง
ตานทุจริต ไปประยุกตในบริบทตางๆ 

3 - การ
อภิปราย  
กรณี
โครงการ 
STRONG 
- การ
บรรยาย 

สอบเน้ือหา  
(20 คะแนน) 
 
การปฏิบัต ิ
งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
(10 คะแนน) 
 

4 การสรุป 
และนําเสนอ
ความรูท่ีได 
จากการอบรม 
 

การสรุปและนําเสนอความรูท่ีไดจากการอบรม 
อยางถูกตองครบถวน 

1 การสรุป 
และนําเสนอ 

การสรุป 
และนําเสนอ 
(10 คะแนน) 
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วิชาที่ 1 
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม



๗ 

 
สาระสําคัญ  

  วิชานี้เปนการเรียนรูเกี ่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม กฎหมายที่เกี่ยวของ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
ส วนรวม เพื ่อใหผู เร ียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องดังกลาว และสามารถนําองคความรู ท่ีไดรับ 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจนนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนรวมงานได 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินเก่ียวกับ 
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

  2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําองคความรูเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนรวมงานได 

รายละเอียดเนื้อหา 

 1. ความหมายของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รูปแบบ
ของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
อาทิ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 3. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / วิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2)  
 4. บทบาทของรัฐ/เจาหนาท่ีของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ าหนาท่ีของรัฐ เชน  

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน)  
  5. กรณีตัวอยางการคิดแยกแยะระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

วิธีการฝกอบรม 

  การบรรยาย การคิดวิเคราะหกรณีศึกษา การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุม  
  จํานวน 6 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู 

  งานนําเสนอ (PowerPoint) วีดิทัศน ภาพยนตรสั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผล  

  การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (10 คะแนน) 
 
 
 



๘ 

 
รายละเอียดเนื้อหา 
 

 
1. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันการ
ทุจริตในประเทศไทย 

 การทุจริตเปนหนึ่ งในประเด็นท่ี ท่ัวโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเปนปญหา 
ท่ีมีความซับซอน ยากตอการจัดการและเก่ียวของกับทุกภาคสวน เปนท่ียอมรับกันวาการทุจริตนั้น 
มีความเปนสากล เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศ 
ที่กําลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแมกระทั่งในองคกรที่ไมแสวงหา 
ผลกําไรหรือองคกรเพ่ือการกุศล ในปจจุบันการกลาวหาและการฟองรองคดี การทุจริตยังมีบทบาทสําคัญ
ในดานการเมืองมากกวาชวงที่ผานมา รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไมโปรงใสเทาที่ควร 
องคกรระดับโลก หลายองคกรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลดานความโปรงใส สื่อมวลชนท่ัวท้ังโลก 
ตางเฝารอท่ีจะไดนําเสนอขาวอ้ือฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรมดานการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งดํารง
ตําแหนงระดับสูงตางถูกเฝาจับจองวาจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกลาวไดวาการทุจริตเปนหนึ่งในปญหา
ใหญท่ีจะขัดขวางการพัฒนาประเทศใหเปนรัฐสมัยใหม ซ่ึงตางก็ที่ทราบกันดีวาทุกประเทศ ควรพัฒนา
ประเทศโดยใหความสําคัญกับปญหาการทุจริตเปนประเด็นแรก ๆ 

 เห็นไดชัดวาการทุจริตสงผลกระทบอยางมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชนเดียวกันกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกก็มีความกังวลในปญหา 
การทุจริตดวยเชนเดียวกัน โดยเห็นพองตองกันวาการทุจริตเปนปญหาใหญท่ีกําลังขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ใหกาวไปสูรัฐสมัยใหม และควรเปนปญหาท่ีควรจะตองรีบแกไขโดยเร็วท่ีสุด 

 การทุจริตนั้นอาจเกิดข้ึนไดในประเทศท่ีมีสถานการณ ดังตอไปนี้ (1) มีกฎหมาย ระเบียบ  
หรือขอกําหนดจํานวนมากท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางธุรกิจ ซ่ึงจะเปนโอกาสท่ีจะทําใหเกิดเศรษฐผล  
หรือมูลคาเพ่ิมหรือกําไรสวนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมาตรการหรือขอกําหนดดังกลาว 
มีความซับซอน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เปนความลับหรือไมโปรงใส (2) เจาหนาที่ผูมีอํานาจมีสิทธิ์ขาด 
ในการใชดุลยพินิจ ซึ ่งใหอิสระในการเลือกปฏิบัติเปนอยางมากวาจะเลือกใชอํานาจใด กับใครก็ได  
และ (3) ไมมีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองคกรที่มีหนาที่ควบคุมดูแลและจัดการตอการกระทําใด ๆ ของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศท่ีกําลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดอยางมาก 
โดยไมใชเพียงเพราะวาลักษณะประชากรนั้นแตกตางจากภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแลว หากแตเปนเพราะ 
กลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้นมีปจจัยภายในตาง ๆ ท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอการเกิดการทุจริต อาทิ (1)  
แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายไดเปนจํานวนมากอันเปนผลเนื่องมาจากความจน คาแรงในอัตราท่ีต่ํา หรือ 
มีสภาวะความเสี่ยงสูงในดานตาง ๆ เชน ความเจ็บปวย อุบัติเหตุ หรือการวางงาน (2) มีสถานการณ 
หรือโอกาสท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตไดเปนจํานวนมาก และมีกฎระเบียบตางๆ ท่ีอาจนําไปสูการทุจริต  
(3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไมเขมแข็ง (4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไมไดรับ 
การพัฒนาใหทันสมัย (5) ประชากรในประเทศยังคงจําเปนตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยูเปนจํานวน
มาก และ (6) ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจํานงทางการเมืองท่ีไมเขมแข็ง ปจจัยตาง ๆ 
ดังกลาว จะนําไปสูการทุจริต ไมวาจะเปนทุจริตระดับบนหรือระดับลางก็ตาม ซ่ึงผลท่ีตามมาอยางเห็น 



๙ 

 
ไดชัดเจนมีดวยกันหลายประการ เชน การทุจริตทําใหภาพลักษณของประเทศดานความโปรงใสนั้นเลวรายลง 
การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักลงทุนตางชาติลดนอยลง สงผลกระทบทําใหการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจลดนอยลงไปดวยเชนกัน หรือการทุจริตทําใหเกิดชองวางของความไมเทาเทียมท่ีกวางข้ึน 
ของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีกลุมคนรวยกระจุกตัวอยูเพียง
กลุมเล็ก ๆ กลุมเดียว นอกจากนี ้ การทุจริตยังทําใหการสรางและปรับปรุงสาธารณูปโภคตาง ๆ ของ
ประเทศนั ้นลดลงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังยังอาจนําพาประเทศไปสูวิกฤติทางการเงิน 
ท่ีรายแรงไดอีกดวย  

 การเปล่ียนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเปนเรื่องสําคัญอยางมาก ตอการดําเนินงาน
ดานการตอตานการทุจริต ตามคําปราศรัยในท่ีประชุมองคการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
เม่ือป พ.ศ. 2558 วา“การทุจริตเปนหนึ ่งในความทาทายที่มีความสําคัญมากในศตวรรษที่ 21  
ผูนําโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเปนสองเทาที่จะสรางเครื่องมือที่มีความเขมแข็งเพื่อรื้อระบบ
การทุจริตท่ีซอนอยูออกใหหมดและนําทรัพยสินกลับคืนใหกับประเทศตนทางท่ีถูกขโมยไป…” ท้ังนี้ 
ไมเพียงแตผูนําโลกเทานั้นท่ีตองจริงจังมากข้ึนกับการตอตานการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลก 
ก็มีความจําเปนท่ีจะตองเอาจริงเอาจังกับการตอตานการทุจริตเชนเดียวกัน โดยท่ัวไปอาจมองวาเปนเรื่อง 
ไกลตัว แตแทท่ีจริงแลวการทุจริตนั้นเปนเรื่องใกลตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิด 
เปนเรื่องสําคัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหวางประโยชนสวนบุคคลออกจากประโยชน
สวนรวม เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม ตองมีความตระหนักไดวาการกระทําใดเปนการ
ลวงล้ําสาธารณประโยชน การกระทําใดเปนการกระทําที่อาจเกิดการทับซอนระหวางผลประโยชน 
สวนบุคคล และประโยชนสวนรวม ตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติเปนอันดับแรกกอนท่ีจะคํานึง 
ถึงผลประโยชนสวนบคุคลหรือพวกพอง 

 การทุจริตในสังคมไทยในชวงระยะเวลากวาทศวรรษท่ีผานมาสงผลเสียตอประเทศ 
อยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปน 
การทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริต 
ท่ีซับซอนมากข้ึน ตัวอยางเชน การทุจริตโดยการทําลายระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การกระทํา 
ท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน และการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริตโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันสราง
เครื่องมือกลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต
ชวงป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานไดสรางความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแตละหนวยงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับฐาน
ความคิดและสรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคม 

 สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคลอง
กับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสรางความตระหนัก 
ในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม โดยสาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับ 
ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

 
 
 



๑๐ 

 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. วาระการปฏิรูปท่ี 1 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป 

   แหงชาติ 
 3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560- 

   2564) 
 

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดท่ี 4 หนาท่ี 
ของประชาชนชาวไทยวา “...บุคคลมีหนาท่ี ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” 
ถือไดวาเปนครั้ งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนา ท่ี 
ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม 
สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวม 
ในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพท่ีสําคัญ 
คือ ไมเลือกปฏิบัติ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใด 
ใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลัก 
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคล 
ท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีผานมาไดเกิดปญหาท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล  
มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ัน 
ในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองรวมถึงพวกพอง
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห ็น 
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาท่ีของรัฐ  
ตองยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกําหนดเอาไว 
  2. วาระการปฏิรูปท่ี 1 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะองคกรท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการปฏิรูปกลไก 
และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน ไดมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูปดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรม
ปฏิบัติได สอดคลองกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหา 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทย ไมโกง”เพื่อปฏิรูปคนใหมีจิตสํานึก 
สรางจิตสํานึกท่ีตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา มองวาการทุจริตเปนเรื่องนารังเกียจ



๑๑ 

 
เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ (2) ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคม 
ธรรมาภิบาล เพ่ือเปนระบบปองกันการทุจริต เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม  
และ (3) ยุทธศาสตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริต 
ใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได ซ่ึงจะทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลา 
ท่ีจะกระทําการทุจริตข้ึนอีกในอนาคต 
  3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไดกําหนดใหกฎหมายวาดวยยุทธศาสตรชาติมีผลบังคับภายในป พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ 
และกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ 
มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตรชาติดังกลาว 
เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ 
ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ  
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ความม่ันคง ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ยุทธศาสตร
ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตรท่ี 6 ไดกําหนดกรอบแนวทาง 
ท่ีสําคัญ 6 แนวทาง ประกอบดวย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ (2) 
การพัฒนาระบบ การใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6)  
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
ใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กําหนดใน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้ ไดกําหนดกรอบแนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
คอรร ัปชัน มุ งเนนการสงเสริม และพัฒนาปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคน 
มีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 
และมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวน ในสังคมไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใหเกิดการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน  
เพ่ือเปนการตัดวงจรการทุจริตระหวางนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงาน
ของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
  5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ี 
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน  



๑๒ 

 
2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (2)  
การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนน 
การปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพ 
และคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” ผานการ
ปรับเปลี่ยนระบบนิ เวศการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจ บมเพาะความคิดสรางสรรค  ปลูกฝง 
จิตสาธารณะยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งมีความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
เนนการสรางคุณคารวม และคานิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) 
และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony) 
  6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ท่ีกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”(ZeroTolerance& Clean 
Thailand) กําหนดยุทธศาสตรหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตรท่ี 1  
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมใหเกิด
ภาวะ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม สรางวัฒนธรรมตอตาน 
การทุจริต ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม 
ปลูกฝงความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ใหสามารถคิดแยกแยะระหวางประโยชนสวนตัวและประโยชน
สวนรวม และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

 สาระสําคัญทั้ง  6 ดานที ่กลาวมา  จึงเปนเครื ่องมือชี ้นําทิศทางการปฏิบัติงานและ 
การบูรณาการดานการตอตานการทุจริตของประเทศโดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เปนองคกรหลักในการบูรณาการ
งานของภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน และเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดทิศทางของการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) เชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทย 
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการพ้ืนฐานของแผนแมบทการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

  แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดวิสัยทัศนวา “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” 
ดวยการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ โดยการวางรากฐานทางความคิด
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ได นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตท่ีเกิดข้ึนอีกตอไป บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ เจตจํานง 
ของผูบริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนท่ีตองการสรางชาติใหสะอาดปราศจากการทุจริต  



๑๓ 

 
มีการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต ตองเปนท่ีไดรับความไววางใจ และความเชื่อม่ัน ศรัทธาจากประชาชนวา 
จะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางเขมแข็ง รวดเร็ว เปนธรรม และ 
เทาเทียม ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุข 
ในทุกมิต ิ
 
2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
 ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) 

 คําวา Conflict of Interest มีผูใหคําแปลเปนภาษาไทยไวหลากหลาย เชน “การขัดกัน 
แหงผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
และประโยชนสวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล” 
หรือ “ประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนขัดกัน” หรือบางทานแปลวา 
“ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “ความขัดแยงทางผลประโยชน” 

 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หรือท่ีเรียกวา Conflict of 
Interest นั้นก็มีลักษณะทํานองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม 
จริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทํา แตบุคคลแตละคน แตละกลุม แตละสังคม อาจเห็นวา 
เรื่องใดเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแตกตางกันไป หรือเม่ือเห็นวา 
เปนการขัดกันแลวยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกตางกัน อาจเห็นแตกตางกันวาเรื่องใดกระทําได
กระทําไมไดแตกตางกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝาฝนบางเรื่อง บางคนอาจเห็นวาไมเปนไร เปนเรื่อง
เล็กนอย หรืออาจเห็นเปนเรื่องใหญ ตองถูกประณาม ตําหนิ ติฉิน นินทา วากลาว ฯลฯ แตกตางกัน 
ตามสภาพของสังคม 

 ท้ังนี้  โดยพ้ืนฐานแลว เรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  
เปนกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งท่ีบุคคลไมพึงละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมีการฝาฝนกันมากข้ึน และบุคคล
ผูฝาฝนก็ไมมีความเกรงกลัวหรือละอายตอการฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอที่จะ 
มีผลเปนการหามการกระทําดังกลาว และในท่ีสุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกลาวนี้ จึงมีการตรากฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนเพ่ิมมากข้ึน และเปนเรื่องท่ีสังคมใหความสนใจมากข้ึนตามลําดับ 

 คูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันประโยชน  
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต ไดใหความหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวดังนี้ 

 “ประโยชนสวนบุคคล (Private Interests) คือ การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสวนตน ครอบครัว 
เครือญาติ พวกพอง หรือของกลุมในสังคมท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การประกอบอาชีพ 
การทําธุรกิจ การคา การลงทุน เพ่ือหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน 

 



๑๔ 

 
 “ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ (Public Interests) คือ การท่ีบุคคลใด ๆ  

ในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาท่ีหรือไดปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการดําเนินการ
ในอีกสวนหนึ่งท่ีแยกออกมาจากการดําเนินการตามหนาท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐ จึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพ่ือประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชน
สวนรวมท่ีเปนประโยชนของรัฐ การทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ กันท่ีเหมือน 
หรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
กับการกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกันท่ีวัตถุประสงค เปาหมายหรือประโยชนสุดทาย 
ท่ีแตกตางกัน 

  “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชน
ทับซอน (Conflict of interests) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการในกิจการสาธารณะ 
ท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพ่ือประโยชน
ของรัฐหรือเพ่ือประโยชนของสวนรวม แตเจาหนาท่ีของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือ 
เปนผูท่ีมีสวนไดเสียในรูปแบบตาง ๆ หรือนําประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธสวนตนเขามามีอิทธิพล 
หรือเก่ียวของในการใชอํานาจหนาท่ีหรือดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือ
ดําเนินการดังกลาวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนในการทางเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ สําหรับตนเองหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง” 

ความสัมพันธระหวาง “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม” “จริยธรรม” และ  
“การทุจริต” 
 

  “จริยธรรม” เปนกรอบใหญทางสังคมที่เปนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมและการทุจริต การกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายวาดวย 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมและการทุจริต ยอมเปนความผิดจริยธรรมดวย  

  อยางไรก็ตาม การกระทําใดที่ฝาฝนจริยธรรม อาจไมเปนความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมและการทุจริต เชน มีพฤติกรรมสวนตัวไมเหมาะสม  
มีพฤติกรรมชูสาว เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทุจริต 

(Corruption) 

ผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interests) 

จริยธรรม 
(Ethics) 

“จริยธรรม” เปนหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 
เปรียบเสมือนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ  

“การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม” เปน
พฤติกรรมท่ีอยูระหวางจริยธรรมกับการทุจริต ท่ีจะกอใหเกิดผลประโยชนสวน
ตนกระทบตอผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเปน
ความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทยังไมมีการบัญญัติ
ขอหามไวในกฎหมาย  

“การทุจริต” เปนพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายโดยตรง ถือเปนความผิดอยาง
ชัดเจน สังคมสวนใหญจะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเปน
ความผิดข้ันรุนแรงท่ีสุดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองไมปฏิบัติ 

“เจาหนาท่ีของรัฐท่ีขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี โดยเขาไปกระทํา
การใดๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ถือวา
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี และจะเปนตนเหตุ
ของการทุจรติตอไป” 



๑๖ 

 
รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

  การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมีไดหลายรูปแบบไมจํากัด 
อยูเฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปแบบของ 
ตัวเงินหรือทรัพยสินดวย ท้ังนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ 
  ๑) การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) ซ่ึงผลประโยชนตางๆ ไมวาจะเปน
ทรัพยสิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใด 
ในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชนตางๆ นั้น ไดสงผลใหตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
  ๒) การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เปนการท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ี 
ตนสังกัด โดยอาจจะเปนเจาของบริษัทท่ีทําสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติ สถานการณเช นนี้ 
เกิดบทบาทท่ีขัดแยง หรือเรียกไดวาเปนท้ังผูซ้ือและผูขายในเวลาเดียวกัน 
  ๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-
employment) เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชน 
ท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกับหนวยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือ
ความสัมพันธจากท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานเดิมนั้น หาประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัท 
และตนเอง 
  ๔) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลาย
ลักษณะ ไมวาจะเปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงาน 
หรือองคการสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการ
สรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานท่ีท่ีปรึกษา
สังกัดอยู  
  ๕) การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ใชประโยชนจากการที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองหรือพวกพอง อาจจะไปหาประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาประโยชนเสียเอง 
  ๖) การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เปนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนําเอาทรัพยสินของราชการซ่ึงจะตองใช
เ พ่ือประโยชนของทางราชการเทานั้นไปใช เ พ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง หรือการใช 
ใหผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตัว 
  ๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork-
barreling) เปนการที่ผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ี 
หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 
 
 



๑๗ 

 
  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....” ทําใหมีรูปแบบเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวมาแลวขางตนอีก 2 กรณี 
คือ 
  ๘) การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรือ
อาจจะเรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการท่ีเจาหนา ท่ีของรัฐ ใช อิทธิพลหรือใช อํานาจหนาท่ี 
ทําใหหนวยงานของตนเขาทําสัญญากับบริษัทของพ่ีนองของตน 
  ๙) การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐ
อื่น (influence) เพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ี 
ขมขูผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 

ตัวอยางการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ 

1. การรับผลประโยชนตาง ๆ 

 ๑.๑ นายสุจริต ขาราชการชั้นผูใหญ ไดเดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ซ่ึงใน 
วันดังกลาว นายรวย นายก อบต. แหงหนึ่ง ไดมอบงาชางจํานวนหนึ่งคูใหแก นายสุจริต เพ่ือเปนของท่ีระลึก  

 ๑.๒ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือชวยใหบริษัท 
เอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญของรัฐ  

 ๑.๓ การท่ีบริษัทแหงหนึ่งใหของขวัญเปนทองคํามูลคามากกวา 10 บาท แกเจาหนาท่ีในป 
ท่ีผานมา และปนี้เจาหนาท่ีเรงรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเปนกรณีพิเศษ โดยลัดคิวใหกอนบริษัทอ่ืน ๆ 
เพราะคาดวาจะไดรับของขวัญอีก 

 ๑.๔ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไปเปนคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและไดรับ 
ความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ จากบริษัทเหลานั้น ซ่ึงมีผลตอ การใหคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะท่ีเปนธรรม
หรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน ตอบริษัทผูใหนั้น ๆ 

 ๑.๕ เจาหนาท่ีของรัฐไดรับชุดไมกอลฟจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เม่ือตองทํางาน 
ท่ีเก่ียวของกับบริษัทเอกชนแหงนั้น ก็ชวยเหลือใหบริษัทนั้นไดรับสัมปทาน เนื่องจากรูสึกวาควรตอบแทน 
ท่ีเคยไดรับของขวัญมา 
 

2. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปนคูสัญญา 

 2.1 การท่ี เจาหนา ท่ี ในกระบวนการจัด ซ้ือจัดจางทําสัญญาใหหนวยงานตนสัง กัด 
ซ้ือคอมพิวเตอรสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู 
 ๒.2 ผูบริหารหนวยงานทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซ่ึงเปนของเจาหนาท่ี 
หรือบริษัทท่ีผูบริหารมีหุนสวนอยู 
 2.3 ผูบริหารของหนวยงาน ทําสัญญาจางบริษัทท่ีภรรยาของตนเองเปนเจาของมาเปน 
ท่ีปรึกษาของหนวยงาน  
 2.4 ผูบริหารของหนวยงาน ทําสัญญาใหหนวยงานจัดซ้ือท่ีดินของตนเองในการสรางสํานักงาน 
แหงใหม  



๑๘ 

 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซ้ือท่ีดินยานถนนรัชดาภิเษกใกลกับศูนยวัฒนธรรม 
แหงประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกํากับดูแลของธนาคาร 
แหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะเจาพนักงานมีหนาท่ีดูแลกิจการของกองทุน ฯ ไดลงนามยินยอมในฐานะคูสมรสใหภรรยาประมูล 
ซ้ือท่ีดินและทําสัญญาซ้ือขายท่ีดิน สงผลใหเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาซ้ือท่ีดินโฉนดแปลง
ดังกลาว อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เปนการฝาฝนตอกฎหมาย  
มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

  ๓.๑ อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปทํางานเปนท่ีปรึกษา 
ในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใชอิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงในโรงพยาบาลดังกลาว ใหโรงพยาบาลซ้ือยา
จากบริษัทท่ีตนเองเปนท่ีปรึกษาอยู  พฤติการณเชนนี้ มีมูลความผิดท้ังทางวินัยและทางอาญาฐาน 
เปนเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวาตนมีตําแหนง
หรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
  ๓.๒ การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีขององคกรดานเวชภัณฑและสุขภาพออกจากราชการ 
ไปทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
  ๓.๓ การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกษียณแลวใชอิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแหนง 
ในหนวยงานรัฐ รับเปนท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอประสานงาน โดยอางวาจะไดติดตอ 
กับหนวยงานรัฐไดอยางราบรื่น 
  ๓.๔ การวาจางเจาหนาท่ีผูเกษียณมาทํางานในตําแหนงเดิมท่ีหนวยงานเดิมโดยไมคุมคา 
กับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. การทํางานพิเศษ 

 ๔.๑ เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษี 6 สํานักงานสรรพากรจังหวัดในสวนภูมิภาค ไดจัดตั้งบริษัท
รับจางทําบัญชีและใหคําปรึกษาเก่ียวกับภาษีและมีผลประโยชนเก่ียวของกับบริษัท โดยรับจางทําบัญช ี
และยื่นแบบแสดงรายการใหผูเสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยูและจังหวัดใกลเคียง มีพฤติการณ
ชวยเหลือผู เสียภาษีใหเสียภาษีนอยกวาความเปนจริง และรับเงินคาภาษีอากรจากผูเสียภาษีบางราย  
แลวมิไดนําไปยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีให พฤติการณของเจาหนาท่ีดังกลาว เปนการไมปฏิบัติ 
ตามขอบังคับกรมสรรพากรวาดวยจรรยาขาราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ขอ 9 (7) (8) และอาศัย
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน หาประโยชนใหแกตนเอง เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา 83 
(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกท้ังเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกทางราชการโดยรายแรง และปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระทําการ



๑๙ 

 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 4.2 นิติกร ฝายกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง สํานักงานสรรพากรจังหวัดในสวนภูมิภาค 
หารายไดพิเศษโดยการเปนตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ไดอาศัยโอกาสท่ีตนปฏิบัติหนาท่ี 
เรงรัดภาษีอากรคางผูประกอบการรายหนึ่งหาประโยชนใหแกตนเองดวยการขายประกันชีวิตใหแกหุนสวน 
ผูจัดการของผูประกอบการดังกลาว รวมท้ังพนักงานของผูประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะท่ีตนกําลัง
ดําเนินการเรงรัดภาษีอากรคาง พฤติการณของเจาหนาท่ีดังกลาวเปนการอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการ 
ของตนหาประโยชนใหแกตนเอง เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.3 การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหนงหนาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการ 
เพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีวาจางนั้นมีความนาเชื่อถือมากกวาบริษัทคูแขง 
 ๔.4 การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ี แตเอาเวลา 
ไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
 4.5 การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนท่ีปรึกษา หรือเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท 
ท่ีตองถูกตรวจสอบ 
 

5. การรูขอมูลภายใน 

 ๕.๑ นายชาง 5 แผนกชุมสายโทรศัพทเคลื่อนท่ี องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
ไดนําขอมูลเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายใหแกผูอ่ืน จํานวน  
40 หมายเลข เพ่ือนําไปปรับจูนเขากับโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีนําไปใชรับจางใหบริการโทรศัพทแกบุคคลท่ัวไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 
164 และมีความผิดวินัยตามขอบังคับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยวาดวยการพนักงาน พ.ศ. 2536 
ขอ 44 และ 46 
 ๕.๒ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพ่ีนอง 
ไปซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหกับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน 
 ๕.๓ การท่ีเจาหนาท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) 
วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับบริษัทเอกชนท่ีตนรูจัก เพ่ือ 
ใหไดเปรียบในการประมูล 
 5.4 เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานเปดเผยหรือขายขอมูลท่ีสําคัญของฝายท่ีมายื่นประมูลไวกอน
หนาใหแกผูประมูลรายอ่ืนท่ีใหผลประโยชน ทําใหฝายท่ีมายื่นประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 
6. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

 ๖.๑ คณบดีคณะแพทยศาสตร ใชอํานาจหนาท่ีโดยทุจริต ดวยการสั่งใหเจาหนาท่ีนําเกาอ้ี 
พรอมผาปลอกคลุมเกาอ้ี เครื่องถายวีดิทัศน เครื่องเลนวีดิทัศน กลองถายรูป และผาเต็นท นําไปใชในงาน 
มงคลสมรสของบุตรสาว รวมท้ังรถยนต รถตูสวนกลาง เพ่ือใชรับสงเจาหนาท่ีเขารวมพิธี และขนยายอุปกรณ
ท้ังท่ีบานพักและงานฉลองมงคลสมรสท่ีโรงแรม ซ่ึงลวนเปนทรัพยสินของทางราชการการกระทําของจําเลย
นับเปนการใชอํานาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชนสวนตนอันเปนการเสียหายแกรัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ตอมาเรื่องเขาสูกระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานโจทก
แลวเห็นวาการกระทําของจําเลยเปนการทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีฐานเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีซ้ือ 
ทําจัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐและเปน 
เจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษา 
ใหจําคุก 5 ป และปรับ 20,000 บาท คําใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี ลดโทษใหก่ึง
หนึ่ง คงจําคุกจําเลยไว 2 ป 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูมีหนาท่ีขับรถยนตของสวนราชการ นําน้ํามันในรถยนตไปขาย 
และนําเงินมาไวใชจายสวนตัว ทําใหสวนราชการตองเสียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกวาท่ีควรจะเปน
พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการทุจริต เปนการเบียดบังผลประโยชนของสวนรวมเพ่ือประโยชนของตนเอง  
และมีความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๖.๓ การท่ีเจาหนาท่ีรัฐ ผูมีอํานาจอนุมัติใหใชรถราชการหรือการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
นํารถยนตของสวนราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
 6.4 การท่ีเจาหนา ท่ีรัฐนําวัสดุครุภัณฑของหนวยงานมาใช ท่ีบาน หรือใช โทรศัพท 
ของหนวยงานติดตอธุระสวนตน หรือนํารถสวนตนมาลางท่ีหนวยงาน 
 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

 ๗.๑ นายกองคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่งรวมกับพวก แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนคนเดินใหมในตําบลท่ีตนมีฐานเสียง โดยไมผานความเห็นชอบจาก 
สภาฯ และตรวจรับงานท้ังท่ีไมถูกตองตามแบบรูปรายการท่ีกําหนด รวมท้ังเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดติดปายชื่อของตนและพวก การกระทําดังกลาวมีมูลเปนการกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี มีมูลความผิด
ท้ังทางวินัยอยางรายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การท่ีนักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนน สรางสะพาน 
ลงในจังหวัด โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง 
 
 
 
 



๒๑ 

 
8. การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติ 

 พนักงานสอบสวนละเวนไมนําบันทึกการจับกุมท่ีเจาหนาท่ีตํารวจชุดจับกุม ทําข้ึนในวันเกิด
เหตุรวมเขาสํานวน แตกลับเปลี่ยนบันทึกและแกไขขอหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือชวยเหลือผูตองหา 
ซ่ึงเปนญาติของตนใหรับโทษนอยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวมีมูลความผิดทางอาญาและ 
ทางวินัยอยางรายแรง 
 

9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 

 ๙.๑ เจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีในฐานะผูบริหาร เขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ใหปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยระเบียบ และกฎหมายหรือฝาฝนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เปนหัวหนาสวนราชการแหงหนึ่งในจังหวัด รูจักสนิทสนมกับนายบี หัวหนา 
สวนราชการอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใชความสัมพันธสวนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี  
เขารับราชการภายใตสังกัดของนายบี 
 

10. การขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมประเภทอ่ืนๆ 

 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการตางจังหวัดโดยไมคํานึงถึงจํานวนคน จํานวนงาน และจํานวนวัน
อยางเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจํานวน 10 วัน แตใชเวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 
วัน เปนการเดินทางทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ 
 ๑๐.๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติไมใชเวลาในราชการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เนื่องจากตองการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได 
 ๑๐.๓ เจาหนาท่ีของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิไดอยูปฏิบัติงานในชวงเวลา
นั้นอยางแทจริง แตกลับใชเวลาดังกลาวปฏิบัติกิจธุระสวนตัว 
 

3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

  มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
  (2)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือดําเนินคดี 
 



๒๒ 

 
  (3)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
  (4)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ 
ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
  เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐตามวรรคสอง โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ 
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจาก 
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 
หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย 
 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได 
โดยธรรมจรรยาไว ดังนี้ 
  ขอ 3 ในประกาศนี ้
  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 
 



๒๓ 

 
  “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือ รวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 
  ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
    (1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสม 
ตามฐานานุรูป 
    (2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการ
รับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
    (3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคล
ท่ัวไป 
  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผู ให มิไดระบุให เปน 
ของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผล 
ความจําเปนท่ีจะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของ
รัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดทันที 
  ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือ 
มีมูลคามากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไว
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด 
โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร 
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน 
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น ไมเคยไดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
 
 



๒๔ 

 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา  
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
ถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนเทานั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ี 
ของรัฐผูนั้น เปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศ 
ฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

  โดยท่ีท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีได เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเ ก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการ 
ใหของขวัญและรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐไวหลายครั้งเพ่ือเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด  
มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติท่ีไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญ 
ในราคาแพงท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกดวยและในการกําหนด
จรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้น 
และกําหนดเปนหลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปน 
การถาวรมีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังนี้  เฉพาะในสวนท่ีคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตไิมไดกําหนดไว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 3 ในระเบียบนี ้
  “ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหแกกัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดท่ีให เปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือ 
เพ่ือการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไวสําหรับบุคคลท่ัวไป 
ในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจน 
การออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเท่ียวคาท่ีพัก คาอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและ 
ไมวาจะใหเปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง 



๒๕ 

 
  “ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการใหของขวัญกัน และ 
ใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การใหความชวยเหลือตามมารยาท ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 
  “ผูบังคับบัญชา” ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน ท่ีแบงเปนการ
ภายในของหนวยงานของรัฐและผูซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชา
หรือกํากับดูแลดวย 
  “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือ 
รวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
  ขอ 4 ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ซ่ึงอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 5 เจาหนา ท่ีของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันมิได 
  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญท่ีมีราคา
หรือมูลคาเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 
  เจาหนาท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให 
หรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได 
  ขอ 6 ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
จากเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ 5 
  ขอ 7 เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
จากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว
ใน ขอ 8 
  ผู ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมาติดตองาน 
หรือผูซ่ึงไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (1)  ผู ซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชนการขอใบรับรอง  
การขอใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 
  (2)  ผูซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซ้ือ 
จัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 
  (3)  ผูซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เชน  
การประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 
  (4)  ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 



๒๖ 

 
  ขอ 8 เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
จากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของขวัญท่ีใหตามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญแลวเจาหนาท่ีของรัฐ
ทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดไว ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดย 
ฝาฝนระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง 
    (2) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
  ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัด- 
สํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ 
  ขอ 12 เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนท่ัวไป 
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ 
ในโอกาสตาง ๆ ตามปกติ ประเพณีนิยมใหเจาหนาท่ีของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร 
การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี  
การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง แนะนําหรือกําหนด 
มาตรการจูงใจ ท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทาง
ประหยัด 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงิน 
หรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซ่ึงมีการแสดง
โดยตรงหรือโดยปริยายวา มิใชเปนการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพ่ือรวบรวม 
เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาท้ังหมด หรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 
 “เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการ 
จัดใหมีการเรี่ยไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน 
ท่ีปรึกษา หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
  ขอ 6 หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต
เปนการเรี่ยไร ตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
(กคร.) หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
  หนวยงานของรัฐซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ไวในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 
  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอวา “กคร.” 
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผู แทน - 
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กคร. จะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
  ขอ 18 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแต
กรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้น จะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
    (1) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกหนวยงาน
ของรัฐนั้นเอง 
    (2) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกการปองกัน 
หรือพัฒนาประเทศ 
    (3) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 
    (4) เปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ 
นิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว 
 
 



๒๘ 

 
  ขอ 19 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองขอ
อนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี 
    (1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได 
    (2) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการ เพ่ือชวยเหลือ
ผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดท่ีสําคัญ 
    (3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน 
    (4) เปนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกิน
จํานวนเงินหรือมูลคาตามท่ี กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    (5) เปนการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรตามขอ 18 (4) ซ่ึง กคร. ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ยกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ 
    (6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติ หรือไดรับยกเวน 
ในการขออนุมัต ิตามระเบียบนี้แลว 
  ขอ 20 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมี 
การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน 
    (2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 
    (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแต
โดยลักษณะแหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงิน
หรือทรัพยสินนั้นไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 
    (4) จัดทําบัญชีการรับจายหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของ 
ทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีสิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีกระทํา 
อยางตอเนื่องและปดประกาศเปดเผย ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐท่ีไดทําการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวัน
เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานท่ีสําหรับ
ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย 
    (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมท้ังสงบัญชีตาม (4) ใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีได
กระทําอยางตอเนื่อง ใหรายงานการเงินพรอมท้ังสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 
  ขอ 21 ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) กําหนดประโยชนท่ีผูบริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับซ่ึงมิใชประโยชนท่ีหนวยงาน
ของรัฐไดประกาศไว 
    (2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาท่ีแนนอน 
เวนแตโดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชม 
การแสดง หรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 
    (3) กระทําการใด ๆ ท่ีเปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระทําการในลักษณะท่ีทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะ 
ไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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    (4) ให เจาหนาท่ีของรัฐออกทําการเรี่ ยไร หรือใช  สั่ ง ขอรอง หรือบังคับให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 
  ขอ 22 เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ
จะตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 
    (1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการ
โฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอ่ืนใด 
    (2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไร 
ให หรือกระทําในลักษณะท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทําการเรี่ยไรใหได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 

4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10)/ วิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2) 

  แนวทางการแกปญหาการทุจริตอยางยั่งยืน ตองเริ่มตนแกไขท่ีตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะใหไดวา…“เรื่องใดเปนประโยชนสวนตน...เรื่องใดเปนประโยชน
สวนรวม” 
  ตองแยกออกจากกันใหไดอยางเด็ดขาด ไมนํามาปะปนกัน ไมเอาประโยชนสวนรวมมาเปน
ประโยชนสวนตน ไมเอาผลประโยชนสวนรวมมาทดแทนบุญคุณสวนตน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
และพวกพองเหนือกวาประโยชนสวนรวม กรณีเกิดผลประโยชนขัดกันตองยึดประโยชนสวนรวมเหนือกวา
ประโยชนสวนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองกระทําการ 
หรือใชดุลยพินิจในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของสวนรวม หากปลอยใหมีผลประโยชนสวนตน
หรือความสัมพันธสวนตนเขามามีสวนในการตัดสินใจแลว ยอมตองเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interests) ข้ึนแนนอน และความเสียหาย 
ก็จะตกอยูกับประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 
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  ระบบคิดท่ีจะกลาวตอไปนี้ เปนการนํามาประยุกตใชและเปรียบเทียบ เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ของรัฐนําไปเปน “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานใหสามารถแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได 
อยางเด็ดขาด คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”  
กับ 

“ระบบคิดฐานสอง (Digital)” 
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ทําไมจึงใชระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใชแยกแยะ 
การแกทุจริตเรามาทําความเขาใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog) และฐานสอง (Digital)  
กันเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  จากท่ีกลาวมา เม่ือนําระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และระบบเลข “ฐานสอง Digital”  
มาปรับใชเปนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นไดวา 
  ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัว และ 
อาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดท่ีหลากหลาย ซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ จะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลพินิจเยอะ อาจจะ 
นําประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
ออกจากกันไมได 
  ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ีสามารถเลือกไดเพียง  
2 ทาง เทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน  
ใช กับ ไมใช, เท็จ กับ จริง, ทําได กับ ทําไมได, ประโยชนสวนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะ
กับการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองสามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาท่ี 
กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม 

 

 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลข 
ท่ีมีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เปนระบบคิดเลขท่ีเราใช 
ในชีวิตประจําวันกันมาตั้งแตจําความกันได ไมวาจะเปนการใชบอกปริมาณหรือบอกขนาด 
ชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคลองกับระบบ “Analog”  
ท่ีใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซ่ึงเปนคาตอเนื่อง หรือแทนความหมายของขอมูล 
โดยการใชฟงกชั่นท่ีตอเนื่อง (Continuous) 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลข 
ท่ีมีสัญลักษณเพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคลองกับการทํางานระบบ 
Digital ท่ีมีลักษณะการทํางานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF 
(Discrete) ตัดเด็ดขาด 
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  “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐยังมีระบบ
การคิดท่ียังแยกเรื่องตําแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตนออกจากกันไมได นําประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวนตนสิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม  
นําบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนตน 
เครือญาติ หรือพวกพอง เหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน 
จากตําแหนงหนาท่ีราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม จะยึด
ประโยชนสวนตนเปนหลัก 
  “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีระบบ 
การคิดท่ีสามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตนออกจากกัน แยกออกอยางชัดเจนวาสิ่งไหน 
ถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทําไดสิ่งไหนทําไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตนสิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม  
ไมนํามาปะปนกัน ไมนําบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน ไมเบียดบังราชการ 
เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของสวนตน เครือญาติ และพวกพอง  
ไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
 

5. บทบาทของรัฐ / เจาหนาที่ของรัฐ  

 หลักคิดการแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมอยางเด็ดขาด ดังกลาวนี้ สอดคลองกับ 
แนวปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 ท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐ
ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวา
ประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑)  ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น
ตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(๒)  ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ 
ไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓)  ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  

  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลว
แจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔)  ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณี 
ท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวม กับประโยชนสวนตนหรือ 
สวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวม 
เปนสําคัญ 

 



๓๓ 

 
 นอกจากนี้  ยังสอดคลองกับแนวปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐในระดับสากล ซ่ึงองคกร 

ในระดับสากลตางก็ใหความสําคัญ ดังจะเห็นไดจากจรรยาบรรณสากลสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศ 
ขององคการสหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption : UNCAC) ค.ศ. 2003 ท่ีกําหนดใหการแยกเรื่องสวนตัวออกจาก
ตําแหนงหนาท่ีเปนมาตรฐานความประพฤติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแตละรัฐ  
และระหวางรัฐ 

 
 จรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ  

 จรรยาบรรณระหวางประเทศสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ
ครั้งท่ี 51/59 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)  

  
 ผลประโยชนขัดกันและการขาดคุณสมบัติ 

 ขอ 4 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน
สวนตนหรือผลประโยชนทางการเงินอันไมสมควรสําหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไมพึงประกอบธุรกรรม 
เขารับตําแหนงหรือหนาที่หรือมีผลประโยชนทางการเงิน การคา หรือผลประโยชนอื่นใดในทํานอง
เดียวกันซ่ึงขัดกับตําแหนง บทบาทหนาท่ี หรือการปฏิบัติในตําแหนง หรือบทบาทหนาท่ีนั้น 

 ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐ ตามขอบเขตท่ีกําหนดโดยตําแหนงหนาท่ีของตนภายใตกฎหมาย 
หรือนโยบายในการบริหาร พึงแจงเก่ียวกับผลประโยชนทางธุรกิจ การคา และการเงิน หรือกิจการอันทํา 
เพ่ือผลตอบแทนทางการเงิน ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลประโยชนขัดกันไดในสถานการณท่ีมีโอกาสจะเกิดหรือ 
ท่ีดูเหมือนวาไดเกิดกรณีผลประโยชนขัดกันข้ึนระหวางหนาท่ีและผลประโยชนสวนตนของเจาหนาท่ีของรัฐ
ผูใด เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวเพ่ือลดหรือขจัดซ่ึงผลประโยชนขัดกันนั้น 

 ขอ 6 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงใชเงิน ทรัพยสิน บริการ หรือขอมูลซ่ึงไดมาจากการปฏิบัติงาน  
หรือเปนผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดโดยไมเก่ียวของกับงานในตําแหนงหนาท่ีโดยไมสมควร
อยางเด็ดขาด 

 ขอ 7 เจาหนาท่ีของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการ
บริหาร เพ่ือมิใหผลประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมของตนโดยไมสมควรเม่ือพนจากตําแหนงหนาท่ีไปแลว 

  
 การรับของขวัญหรือของกํานัล 

 ขอ 9 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงเรียกรอง หรือรับของขวัญหรือของกํานัลอ่ืนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตามหนาท่ีหรือการวินิจฉัยของตน 

 

 

 

 



๓๔ 

 

ตัวอยางระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง 

6. กรณีตัวอยางระบบคิดเพ่ือแยกแยะระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
ตัวอยางระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง  

 

 



๓๖ 

 
ตัวอยางระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดแบบไหน ? ...ไมทุจริต 

- คิดแยกเรื่องประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจาก
 กันอยางชัดเจน 
- คิดแยกเรื่องตําแหนงหนาท่ี กับ เรื่องสวนตัวออกจากกัน 
- คิดท่ีจะไมนําประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมมา 
 ปะปนกัน มากาวกายกัน 
- คิดท่ีจะไมเอาประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนตน 
- คิดท่ีจะไมเอาผลประโยชนสวนรวมมาตอบแทนบุญคุณสวนตน 
- คิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
 เครือญาติ และพวกพอง 

- คิดแบบพอเพียง ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
 และไมเบียดเบียนประเทศชาติ 
- คิดอยางรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี กฎระเบียบ 
- คิดตามคุณธรรม วา “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” 

- คิดกอนทํา (กอนกระทําการทุจริต)  
- คิดถึงผลเสียผลกระทบตอประเทศชาติ (ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
 กับประเทศในทุกๆ ดาน) 
- คิดถึงผูไดรับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเปนบทเรียน) 
- คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะตองอยูกับ 
 ความเสี่ยงท่ีจะถูกรองเรียน ถูกลงโทษไลออก และติดคุก) 
- คิดถึงคนรอบขาง (เสื่อมเสียตอครอบครัวและวงศตระกูล) 
- คิดอยางมีสติสัมปชัญญะ 



๓๘ 



๓๙ 

วิชาที่ 2 
ความไมทนและความอายตอการทุจรติ 



๔๐ 

 
สาระสําคัญ 

   วิชานี้เปนการเรียนรูเก่ียวกับความเปนพลเมืองท่ีไมทนตอการทุจริต แนวคิดเก่ียวกับ 
ความไมทนและความอายตอการทุจริต การแสดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต กรณีศึกษาปรากฏการณ 
ในเกิดข้ึนในประเทศและตางประเทศ ท่ีสะทอนถึงความไมทนและความอายตอการทุจริต เพ่ือใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจ ในเรื่องดังกลาว และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจน
นําไปถายทอดใหกับเพ่ือนรวมงานได 

วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินเก่ียวกับ 
ความไมทนและความอายตอการทุจริต 
   2. เพ่ือใหผู เรียนสามารถนําองคความรู เรื่องความไมทนและความอายตอการทุจริต 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนรวมงานได 

รายละเอียดเนื้อหา 

   1. ความไมทนตอการทุจริต 
    - ความเปนพลเมืองท่ีไมทนตอการทุจริต 
    - แนวคิดเก่ียวกับความไมทนตอการทุจริต 
   2. ความอายตอการทุจริต 
    - แนวคิดเก่ียวกับความอายตอการทุจริต 
   3. ตัวอยางความไมทนและความอายตอการทุจริต การแสดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต  
   4. การลงโทษทางสังคม 
   5. ชองทางและวิธีการรองเรียนการทุจริต 
   6. มาตรการคุมครองชวยเหลือพยานของสํานักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ.วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหการคุมครองพยาน ฯ  

วิธีการฝกอบรม 

    การบรรยาย การคิดวิเคราะหกรณีศึกษา การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุม 

สื่อการเรียนรู 

   งานนําเสนอ (PowerPoint) วิดีทัศน หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผล  

   การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
   การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (10 คะแนน) 
 
 
 



๔๑ 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

1. ความไมทนตอการทุจริต 

  1.1 ความเปนพลเมือง 

   คําวา “พลเมือง” มีนักวิชาการใหความหมาย สรุปไดพอสังเขป ดังนี้ 
   พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง 
ชาวประเทศประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบ- 
การปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ ดังนั้น คําวา “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง 
พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนผูท่ียึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการ 
ทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมี 
การชวยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเปนสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง 
   วรากรณ สามโกเศศ อธิบายวา ความเปนพลเมือง หมายถึง การเปนคนท่ีรับผิดชอบ 
ไดดวยตนเอง มีความสํานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กลาววา ความเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง  
การท่ีสมาชิกมีอิสรภาพ ควบคูกับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคูกับ “หนาท่ี ” 
   จากความหมายของนักวิชาตาง ๆ พอสรุปไดวา “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนท่ีนอกจาก
เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองแลว ยังตองมีบทบาทในทางการเมือง คือ อยางนอยมีสิทธิ 
ไปเลือกตั้ง แตยิ่งไปกวานั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตอทางการหรือรัฐได ท้ังยังมีสิทธิ 
เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ กับรัฐและอาจเปนฝายรุกเพ่ือเรียกรองกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐ
ตามท่ีเห็นพอง พลเมืองนั้นจะเปนคนท่ีรูสึกเปนเจาของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือรนอยากมีสวนรวม 
เอาใจใสการทํางานของรัฐ และเปนประชาชนท่ีสามารถแกไขปญหาสวนรวมไดในระดับหนึ่ง โดยไมตอง 
รอใหรัฐมาแกไขใหเทานั้น 

  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความไมทนตอการทุจริต 
    พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคําวา ทน หมายถึง การอดกลั้นได ทานอยูได 
เชน ทนดา ทนทุกข ทนหนาว ไมแตกหักหรือบุบสลายงาย 
    ความอดทน คือ การรูจักรอคอยและคาดหวัง เปนการแสดงใหเห็นถึงความม่ันคง แนวแน 
ตอสิ่งท่ีรอคอย หรือสิ่งท่ีจูงใจใหกระทําในสิ่งท่ีไมดี 
    ไมทน หมายถึง ไมอดกลั้น ไมอดทน ไมยอม  
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    ดังนั้น ความไมทน หมายถึง การแสดงออกตอการกระทําท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวของ
หรือสังคม ในลักษณะท่ีไมยินยอม ไมยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ความไมทนสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะ  
ท้ังในรูปแบบของกริยาทาทางหรือคําพูด 
   ความไมทนตอการทุจริตหรือการกระทําท่ีไมถูกตอง ตองมีการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน 
เชน การแซงคิวเพ่ือซ้ือของ การแซงคิวเปนการกระทําท่ีไมถูกตอง ผูถูกแซงคิวจึงตองแสดงออกใหผูท่ี 
แซงคิวรับรูวาตนเองไมพอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกลาวใหทราบ เพ่ือใหผูท่ีแซงคิวยอมท่ีจะตอทายแถว 
กรณีนี้แสดงใหเห็นวาผูท่ีถูกแซงคิว ไมทนตอการกระทําท่ีไมถูกตอง และหากผูท่ีแซงคิวไปตอแถวก็จะแสดง 
ใหเห็นวาบุคคลนั้นมีความละอายตอการกระทําท่ีไมถูกตอง เปนตน 
   ความไมทนตอการทุจริต บุคคลจะมีความไมทนตอการทุจริตมาก-นอย เพียงใด ข้ึนอยูกับ
จิตสํานึกของแตละบุคคลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ แลวมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซ่ึง 
การแสดงกิริยาหรือการกระทําจะมีหลายระดับ เชน การวากลาวตักเตือน การประกาศใหสาธารณชนรับรู 
การแจงเบาะแส การรองทุกขกลาวโทษ การชุมนุมประทวงซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายท่ีรุนแรงท่ีสุด เนื่องจาก 
มีการรวมตัวของคนจํานวนมาก และสรางความเสียหายอยางมากเชนกัน 
   ความไมทนของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ รอบตัวท่ีสงผลในทางไมดีตอตนเองโดยตรง สามารถพบเห็น
ไดงาย ซ่ึงปกติแลวทุกคนมักจะไมทนตอสภาวะ สภาพแวดลอมท่ีไมดีและสงผลกระทบตอตนเองแลว  
มักจะแสดงปฏิกิริยาออกมา แตการท่ีบุคคลจะไมทนตอการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเปนเรื่อง
ยาก เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมยอมรับการทุจริต เพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนหรือใหงาน
สามารถดําเนินตอไปสูความสําเร็จ ซ่ึงการยอมรับการทุจริตในสังคมไมเวนแมแตเด็กและเยาวชน และมองวา
การทุจริตเปนเรื่องไกลตัวและไมมีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

   ลักษณะของความไมทนตอการทุจริต 
   ความไมทนตอการทุจริต จากความหมายท่ีไดกลาวมาแลว คือ เปนการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อใหรับรู ว าจะไมทนตอบุคคลหรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหเกิดการทุจริต ความไมทน 
ตอการทุจริตสามารถแบงระดับตาง ๆ ไดมากกวาความละอาย ใชเกณฑความรุนแรงในการแบงแยก เชน 
หากเพ่ือนลอกขอสอบเรา และเราเห็นซ่ึงเราจะไมยินยอมใหเพ่ือนทุจริตในการลอกขอสอบ เราก็ใชมือ 
หรือกระดาษมาบังสวนท่ีเปนคําตอบไว เชนนี้ก็เปนการแสดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต นอกจาก 
การแสดงออกดวยวิธีดังกลาวท่ีถือเปนการแสดงออกทางกายแลว การวากลาวตักเตือนตอบุคคลท่ีทุจริต  
การประณาม การประจาน การชุมนุมประทวง ถือวาเปนการแสดงออกซ่ึงการไมทนตอการทุจริตท้ังสิ้น แตจะ
แตกตางกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต  
โดยทายบทนี้ไดยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีมีสาเหตุมาจากการทุจริต ทําใหประชาชนไมพอใจและรวมตัว
ตอตาน 
   ความจําเปนของการท่ีไมทนตอการทุจริตถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะการทุจริตไมวาระดับเล็ก 
หรือใหญยอมกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม ประเทศชาติ ดังเชนตัวอยางคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานครผลของการทุจริตสรางความเสียหายไวอยางมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไมสามารถนํามาใชได 
รัฐตองสูญเสียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน และประชาชนเองก็ไมไดใชประโยชนดวยเชนกัน หากเกิด
เพลิงไหมพรอมกันหลายแหง รถ เรือและอุปกรณดับเพลิงจะไมมีไมเพียงพอท่ีจะดับไฟไดทันเวลา เพียงแคคิด 
จากมูลคาความเสียหายท่ีรัฐสูญเสยีงบประมาณไปยังไมไดคิดถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความเดือดรอนหากเกิด
เพลงิไหมแลว ถือเปนความเสียหายท่ีสูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปลอยใหมีการทุจริต ยินยอมใหมีการทุจริต
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โดยเห็นวาเปนเรื่องของคนอ่ืน เปนเรื่องของเจาหนาท่ีรัฐ ไมเก่ียวของกับตนเองแลว สุดทายความสูญเสีย 
ท่ีจะไดรับตนเองก็ยังคงท่ีจะไดรับผลนั้นอยูแมไมใชทางตรงก็เปนทางออม 
 

2. ความอายตอการทุจริต 

 แนวคิดเกี่ยวกับความอายตอการทุจริต  

   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคําวาละอาย หมายถึง การรูสึกอายท่ีจะทํา 
ในสิ่งท่ีไมถูก ไมควร เชน ละอายท่ีจะทําผิด ละอายใจ 
   ความละอาย เปนความละอาย และความเกรงกลัวตอสิ่งท่ีไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เพราะ
เห็นถึงโทษหรือผลกระทบท่ีจะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไมกลาท่ีจะกระทํา ทําใหตนเองไมหลงทํา 
ในสิ่งท่ีผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายตอการทําผิด 

 ลักษณะของความละอายตอการทุจริต 

   ลักษณะของความละอาย สามารถแบงได 2 ระดับ คือ ความละอายระดับตน หมายถึง  
ความละอาย ไมกลาท่ีจะทําในสิ่งท่ีผิด เนื่องจากกลัววาเม่ือตนเองไดทําลงไปแลวจะมีคนรับรู หากถูกจับได
จะไดรับการลงโทษ หรือไดรับความเดือดรอนจากสิ่งท่ีตนเองไดทําลงไป จึงไมกลาท่ีจะกระทําผิด และ 
ในระดับท่ีสองเปนระดับท่ีสูง คือ แมวาจะไมมีใครรับรูหรือเห็นในสิ่งท่ีตนเองไดทําลงไป ก็ไมกลาท่ีจะทําผิด 
เพราะนอกจากตนเองจะไดรับผลกระทบแลว ครอบครัว สังคมก็จะไดรับผลกระทบตามไปดวย ท้ังชื่อเสียง
ของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การลอกขอสอบ 
อาจจะไมมีใครใสใจหรือสังเกตเห็น แตหากเปนความละอายข้ันสูงแลว บุคคลนั้นก็จะไมกลาทํา 

3. ตัวอยางความไมทนและความอายตอการทุจริต 

   การทุจริตมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดความเสียหายอยางมากในดานตาง ๆ  
หากนําเอาเงินท่ีทุจริตไปมาพัฒนาในสวนอ่ืน ความเจริญหรือการไดรับโอกาสของผูท่ีดอยโอกาสก็จะมีมาก
ข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางดานโอกาส ทางดานสังคม ทางดานการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะ
ลดนอยลง ดังท่ีเห็นในปจจุบันวาความเจริญตาง ๆ มักอยูกับคนในเมืองมากกวาชนบท ท้ัง ๆ ท่ีคนชนบทก็คือ
ประชาชนสวนหนึ่งของประเทศ แตเพราะเหตุใดประชาชนเหลานั้นจึงไมไดรับโอกาสใหทัดเทียมหรือใกลเคียง
กับคนในเมือง ปจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามท่ีกลาวมาแลวขางตน ท้ังนี้ 
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหมีการทุจริตไดมาก คือการลงทุน เม่ือมีการลงทุนก็ยอมมีงบประมาณ เม่ือมี
งบประมาณก็เปนสาเหตุใหบุคคลท่ีคิดจะทุจริตสามารถหาชองทางดังกลาวในทางทุจริตได แมวาประเทศไทย
จะมีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แตนั่นก็คือตัวหนังสือท่ีไดเขียนเอาไว 
แตการบังคับใชยังไมจริงจังเทาท่ีควร และยิ่งไปกวานั้น หากประชาชนเห็นวาเรื่องดังกลาวไมเก่ียวของกับ
ตนเองก็มักจะไมอยากเขาไปเก่ียวของ เนื่องจากตนเองก็ไมไดรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แตการคิดดังกลาวเปน
สิ่งท่ีผิด เพราะแมตนเองอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการท่ีมีคนทุจริต แตไดรับผลกระทบโดยออม 
เชน เม่ือมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศท่ีจะใชพัฒนาหรือลงทุนก็นอย อาจสงผลใหประเทศไม
สามารถจางแรงงานหรือลงทุนได  
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   ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต หากเปนการทุจริตในโครงการใหญ ๆ แลว ปริมาณเงิน 
ท่ีทุจริตยอมมีมาก ความเสียหายก็ยอมมีมากตามไปดวย โดยในบทนี้ไดยกกรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทุจริตไวในทายบท ซ่ึงจะเห็นไดวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมูลคามากมาย และนี่เปนเพียงโครงการเดียว
เทานั้น หากรวมเอาการทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเขาดวยกัน จะพบวาความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้น เม่ือเปนเชนนี้แลว ประชาชนจะตองมีความตื่นตัวในการท่ีจะรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การรวมมือกันในการเฝาระวังเหตุการณ สถานการณท่ีอาจเกิด 
การทุจริตได เม่ือประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวท่ีจะรวมมือกันในการแกไขปญหา
ดังกลาว ปญหาการทุจริตจะถือเปนปญหาเพียงเล็กนอยของประเทศไทย เพราะไมวาจะทําอยางไรก็จะมี
การสอดสอง ติดตาม เฝาระวังเรื่องการทุจริตอยางตอเนื่อง ดังนั้นแลว สิ่งสําคัญสิ่งแรกท่ีจะตองสราง 
ใหเกิดข้ึน คือ ความตระหนักรูถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต สรางใหเกิดความตื่นตัวตอการปราบปราม
การทุจริต การไมทนตอการทุจริต ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 
   เม่ือประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวท่ีวา “ไมทนตอการทุจริต” แลว จะทําใหเกิดกระแส 
การตอตานตอการกระทําทุจริต และคนท่ีทําทุจริตก็จะเกิดความละอายไมกลาท่ีจะทําทุจริตตอไป เชน  
หากพบเห็นวามีการทุจริตเกิดข้ึนอาจมีการบันทึกเหตุการณหรือลักษณะการกระทํา แลวแจงขอมูลเหลานั้น
ไปยังหนวยงานหรือสื่อมวลชนเพ่ือรวมกันตรวจสอบการกระทําท่ีเกิดข้ึน และยิ่งในปจจุบันเปนสังคม
สมัยใหม และกําลังเดินหนาประเทศไทยกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 แตการจะเปน 4.0 ใหสมบูรณแบบไดนั้น 
ปญหาการทุจริตจะตองลดนอยลงไปดวย เม่ือประชาชนมีความตื่นตัวตอการท่ีไมทนตอการทุจริตแลว  
ผลท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร ตัวอยางท่ีจะนํามากลาวถึงตอไปนี้เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ แสดงให 
เห็นถึงความไมทนตอการทุจริตท่ีประชาชนไดลุกข้ึนมาตอสู ตอตานนักการเมืองท่ีทําทุจริต จนนําในท่ีสุด
นักการเมืองเหลานั้นหมดอํานาจทางการเมืองและไดรับบทลงโทษท้ังทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
  1. ประเทศเกาหลีใต เกาหลีใตถือเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในดานของ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต แตก็ยังคงมีปญหาการทุจริตเกิดข้ึนอยูบาง เชน 

เ มื่อป  พ.ศ.  2559 มีขาวกรณีของประธ านาธิ บดี
ถู กปลดออกจากตํา แหน ง เพราะเขาไปมีสวนเก่ียวของ
ในการเอ้ือประโยชนใหพวกพอง โดยการถูกกลาวหาวา 
ใหเพ่ือนสนิทของครอบครัวเขามาแทรกแซงการบริหาร
ประเทศ รวมถึงใชความสัมพันธท่ีใกลชิดกับประธานาธิบดี
แสวงหาประโยชนสวนตัว ผลท่ีเกิดข้ึนคือถูกดําเนินคด ี
และตั้งขอหาวาพัวพันการทุจริตและใชอํานาจหนาท่ีในทาง
มิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชนใหแกพวกพอง กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้
ประชาชนเกาหลีใตไดมีการรวมตัวกันประทวงกวาพันคน
เรียกรองใหประธานาธิบดีคนดังกลาวลาออกจากตําแหนง
หลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 



๔๕ 

 
   อีกกรณีท่ีจะกลาวถึงเพ่ือเปนตัวอยาง
การตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง คือ การท่ีนักศึกษาคน
หนึ่งไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนมา
นั้นไมไดสูง และการท่ีนักศึกษาดังกลาวไมมีคุณสมบัต ิ
ในการเขารับการคัดเลือกโควตานักกีฬาท่ีกําหนดไววา
จะตองผานการแขงขันประเภทเดี่ยว แตนักศึกษา 
คนดังกลาวผานการแขงขันประเภททีม เทากับวา
คุณสมบัติไมถูกตองแตไดรับเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ดังกลาว การกระทําเชนนี้จึงเปนสาเหตุหนึ่งของการ
นําไปสูการประทวง ตอตานจากนักศึกษาและอาจารย 
ของมหาวิทยาลัยดังกลาว ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยก็ไมสามารถ
ใหคําตอบที่ช ัดเจนแกกลุ มผู ประทวงได จนในที่ส ุด 
ประธานของมหาวิทยาลัยดังกลาวจึงลาออกจากตําแหนง 

  2. ประเทศบราซิล ปลายป พ.ศ. 2559 
ประชาชนในประเทศบราซิลได มีการชุมนุมประทวง 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน เปนการแสดงออกถึงความไมพอใจ
ตอวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ 
โดยมีประชาชนจํานวนหลายหม่ืนคนเขารวมการชุมนุม 
ในครั้ งนี้  และมีการแสดงภาพหนู เพ่ือเปนสัญลักษณ 
ในการประณามตอนักการเมืองท่ีทุจริต การประทวง
ดังกลาวยังถือวามีขนาดเล็กกวาครั้งกอน เพราะท่ีผาน
มาไดมีการทุจริตเกิดข้ึนและมีการประทวง จนในท่ีสุด
ประธานาธิบดีได ถูกปลดจากตําแหนง เนื่องจาก 
การกระทําท่ีละเมิดตอกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
  จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนท่ีออกมาตอตานตอการทุจริต  
ไมวาจะเปนการทุจริตในระดับหนวยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เปนการแสดงออกซ่ึงการไมทนตอการทุจริต  
การไมทนตอการทุจริตสามารถแสดงออกมาไดหลายระดับตั้งแตการเห็นคนท่ีทําทุจริตแลวตนเองรูสึกไมพอใจ  
มีการสงเรื่องตรวจสอบ รองเรียน และในท่ีสุดคือการชุมนุม ประทวง ตามตัวอยางท่ีไดนํามาแสดงใหเห็น
ขางตน ตราบใดท่ีสามารถสรางใหสังคมไมทนตอการทุจริตได เม่ือนั้นปญหาการทุจริตก็จะลดนอยลง  
แตหากจะใหเกิดผลดียิ่งข้ึน จะตองสรางใหเกิดความละอายตอการทุจริต ไมกลาท่ีจะทําทุจริต โดยนําเอา
หลักธรรมทางศาสนามาเปนเครือ่งมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดข้ึนกระบวนการ
ในการแสดงออกตอการไมทนตอการทุจริตจะตองเกิดข้ึน และมีการเปดเผยชื่อบุคคลท่ีทุจริตใหกับ 
สาธารณะชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง เม่ือสังคมมีท้ังกระบวนการในการปองกันการทุจริต การปราบปราม 
การทุจริตท่ีดี รวมถึงการสรางใหสังคมเปนสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต มีความละอายตอการทําทุจริตแลว  
ปญหาการทุจรติจะลดนอยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาไดมากข้ึน 
 



๔๖ 

 
  สําหรับระดับการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนในระดับใดลวนแลวแตสงผลกระทบตอสังคม 
และประเทศชาติท้ังสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนําไปสูการทุจริตอยางอ่ืนท่ีมากกวาเดิมได  
การมีวัฒนธรรม คานิยม หรือความเชื่อท่ีไมถูกตองก็สงผลใหเกิดการทุจริตไดเชนกัน เชน การมอบเงินอุดหนุน
แกสถานศึกษาเพ่ือใหบุตรของตนไดเขาศึกษาในสถานท่ีแหงนั้น หากพิจารณาแลวอาจพบวาเปน 
การชวยเหลือสถานศึกษาเพ่ือท่ีสถานศึกษาแหงนั้นจะไดนําเงินท่ีไดไปพัฒนาสภาพแวดลอม การเรียน 
การสอนของทางสถานศึกษาตอไป แตการกระทําดังกลาวนี้ไมถูกตอง เปนการปลูกฝงสิ่งท่ีไมดีใหเกิดข้ึน 
ในสังคม และตอไปหากกระทําเชนนี้เรื่อย ๆ จะมองวาเปนเรื่องปกติท่ีทุกคนทํากัน ไมมีความผิดแตอยางใด 
จนทําใหแบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีถูกกลืนหายไปกับการกระทําที่ไมเหมาะสมเหลานี้ ตัวอยาง
การมอบเงินอุดหนุนแกสถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษา
ท่ีมีชื่อเสียงซ่ึงหลายคนอยากใหบุตรของตนเขาศึกษาในสถานท่ีแหงนั้น แตดวยขอจํากัดท่ีไมสามารถ 
รับนักเรียน นักศึกษาไดท้ังหมด จึงทําใหผูปกครองบางคนตองใหเงินกับสถานศึกษา เพ่ือใหบุตรของตนเอง 
ไดเขาเรียน 
 

4. การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 

 คําวา “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกวา “การลงโทษทางสังคม” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษ
คําวา “Social Sanction” 

 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361-362) ไดใหความหมาย
ของคําวา “Social Sanctions” เปนภาษาไทยวา สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขูวาจะลงโทษหรือ 
การสัญญาวาจะใหรางวัลตามท่ีกลุมกําหนดไวสําหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักนําใหสมาชิก
กระทําตามขอบังคับและกฎเกณฑ 

 Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมวาเปนปฏิกิริยาตอบสนองทาง
สังคมอยางหนึ่งและเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เปนดานตรงกันขามระหวางการเห็นชอบกับ 
การไมเห็นชอบพูดอีกอยางหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีท้ังดานบวก 
และดานลบอยูภายในความหมายของตัวเอง สําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanctions) จะอยูในรูปของการใหการสนับสนุนหรือการสรางแรงจูงใจ ฯลฯ ใหแกปจเจกบุคคลและสังคม
ใหประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบดวยวาการลงโทษ
โดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสังคม เพ่ือยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับทองถ่ิน 
ใหไปสอดคลองกับปทัสถานใหมในระดับระหวางประเทศ 

 Whitmeyer (2002 : 630-632) กลาววา การลงโทษโดยสังคม มีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  
เปนการทํางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเปนมาตรการควบคุมทางสังคมท่ีตองการให 
สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑท่ีสังคมยอมรับรวมกัน เม่ือสมาชิกปฏิบัติตาม 
ก็จะมีการใหรางวัลเปนแรงจูงใจ และลงโทษเม่ือสมาชิกไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมและจะแสดง 
การไมยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือกลุมคนกลุมหนึ่ง  

 
 
 

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


๔๗ 

 
 กลาวโดยสรุป การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม  

เปนมาตรการควบคุมทางสังคมท่ีตองการใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑท่ีสังคม
กําหนด โดยมีท้ังดานลบและดานบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เปนการลงโทษ 
โดยการกดดันและแสดงปฏิกิริยาตอตานพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม ทําใหบุคคลนั้น 
เกิดความอับอายขายหนา สําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุนสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanction) เปนการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือใหรางวัลเปนแรงจูงใจ เพ่ือใหบุคคลในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม 

 การลงโทษทางสังคม เปนการลงโทษกับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝาฝนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
แบบแผนที่ปฏิบัติตอ ๆ กันมาในชุมชน มักใชในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกวาเชิงบวก  
การฝาฝนดังกลาวอาจจะไมผิดกฎหมาย แตดวยธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบตอกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝาฝน หรือ
ถูกดูหม่ินเก่ียวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะนําไปสูการตอตานจากคนในชุมชน แมวาการฝาฝนดังกลาว 
จะไมผิดกฎหมายก็ตาม และท่ีสําคัญไปกวานั้น หากการกระทําดังกลาวผิดกฎหมายดวยแลว อาจสราง 
ใหเกิดความไมพอใจข้ึนได ไมเพียงแตในชุมชนนั้น แตอาจเก่ียวเนื่องไปกับชุมชนอ่ืนรอบขาง หรือเปนชุมชน
ท่ีใหญท่ีสุด นั่นคือ ประชาชนท้ังประเทศ ซ่ึงการลงโทษทางสังคมมีท้ังดานบวกและดานลบ ดังนี้  

 การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยูในรูปของการใหการสนับสนุน
หรือการสรางแรงจูงใจ หรือการใหรางวัล ฯลฯ แกบุคคลและสังคม เพ่ือใหประพฤติปฏิบัติสอดคลองกับ
ปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม  

 การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยูในรูปแบบของการใชมาตรการ
ตาง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เชน การวากลาวตักเตือน ซ่ึงเปนมาตรการข้ันต่ําสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบค้ันทางจิตใจ (Moral Coercion) การตอตาน (Resistance) และการประทวง (Protest) ในรูปแบบ 
ตาง ๆ ไมวาจะโดยปจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

 การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสรางใหเกิดการลงโทษตอบุคคลท่ีถูกกระทํา การลงโทษ
ประเภทนีเ้ปนการลงโทษเพ่ือใหหยุดกระทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไมกลา
ท่ีจะทําในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกตางกัน ต้ังแตการวากลาวตักเตือน การนินทา 
การประจาน การชุมนุมขับไล ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงการไมทน ไมยอมรับตอสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนไดกระทําไป 
ดังนั้น เม่ือมีใครท่ีทําพฤติกรรมเหลานั้นข้ึน จึงเปนการสรางใหเกิดความไมพอใจแกบุคคลรอบขาง หรือสังคม 
จนนําไปสูการตอตานดังกลาว 
  การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือนอย ก็ข้ึนอยูกับการกระทําของบุคคลนั้นวา
รายแรงขนาดไหน หากเปนเรื่องเล็กนอยจะถูกตอตานนอย แตหากเรื่องนั้นเปนเรื่องรายแรง เรื่องท่ีเกิดข้ึน
ประจํา หรือมีผลกระทบตอสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากข้ึนดวย เชน หากมีการทุจริตเกิดข้ึนก็อาจ
นําไปเปนประเด็นทางสังคมจนนําไปสูการตอตานจากสังคมได เพราะการทุจริตถือวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง  
ผิดกฎหมาย และผิดตอศีลธรรม บอยครั้งท่ีมีการทุจริตเกิดข้ึนจนเปนสาเหตุของการชุมนุมประทวง เพ่ือกดดัน 
ขับไลใหบุคคลนั้นหยุดการกระทําดังกลาว หรือการออกจากตําแหนงนั้น ๆ หรือการนําไปสูการตรวจสอบ 
และลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวขอสุดทายของชุดวิชานี้ ไดนําเสนอตัวอยางท่ีไดแสดงออกถึงความไมทน 
ตอการทุจริตท่ีมีการชุมนุมประทวง บางเหตุการณผูท่ีถูกกลาวหาไดลาออกจากตําแหนง ซึ่งการลาออก
จากตําแหนงนั้นถือเปนความรับผิดชอบอยางหนึ่งและเปนการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งท่ีตนเอง 
ไดกระทํา 
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5. ชองทางและวิธีการรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริต 

  5.1 ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส 
    สามารถรองเรียน/แจงเบาะแส มายังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ไดตามชองทางดังนี้ 
    1) ไปรษณีย ท่ี ตู ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 
    2) เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
     www.stopcorruption.moph.go.th เมนู “รองเรียน” 
  5.2 วิธีการรองเรียน / แจงเบาะแส 
    ในการรองเรียน/แจงเบาะแส ตองระบุรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑) ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
    ๒) ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัด ของผูกระทําความผิด 
    ๓) ระบุขอกลาวหา / เบาะแส การกระทําความผิด  
    4) บรรยายการกระทําความผิดอยางละเอียด 
    5) แนบเอกสารประกอบการรองเรียน / แจงเบาะแส (ถามี) 
  อนึ่ง ในการรองเรียน/แจงเบาะแส ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตองใหขอมูลเก่ียวกับชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการติดตอกลับเพ่ือยืนยันการรองเรียน/
แจงเบาะแส ขอทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใหชัดเจนจนสามารถดําเนินการตอไปได และรายงานผล 
ใหผูรองเรียน/แจงเบาะแส ทราบ 
  กรณีการรองเรียนโดยไมแจงชื่อ-สกุล จริง ถือวาเปน “บัตรสนเทห” จะตองระบุพยานหลักฐาน 
ใหชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินการเรื่องรองเรียนได 
  5.3 การติดตามเรื่องรองเรียน 
    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะแจงกลับไปใหผูรองเรียน
ทราบวาไดรับเรื่องรองเรียนไวแลวและจะแจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ แตหาก 
ผูรองเรียนประสงคจะติดตามเรื่องรองเรียน สามารถติดตามเรื่องรองเรียนไดตามชองทาง ดังนี้ 
    1) ทางโทรศัพทหมายเลข 0 2590 1330 
    2) ทาง เ ว็ บ ไซต ศู นย ปฏิ บั ติ ก า รต อต านการ ทุ จ ริ ต  กระทรว งสาธ า รณสุ ข 
www.stopcorruption.moph.go.th เมนู “รองเรียน” หัวขอ “ติดตามความกาวหนาการรองเรียน/ 
แจงเบาะแส” โดยขอใหจดจํารหัสรับเรื่อง วัน เดือน ป ท่ียื่นเรื่องไวดวย 
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  นอกจากนี้ ยังสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ ได ดังนี้ 
  1) สํานักงาน ป.ป.ช.  
   - รองเรียนดวยตนเองท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
   - รองเรียนทางไปรษณียท่ี ตู ปณ. 100 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 
   - รองเรียนทางโทรศัพท ท่ีสายดวน 1205 และหมายเลขโทรศัพท 0 2528 4800-49 
   - รองเรียนทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวขอ “รองเรียน” 
  2) ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สายดวน) ทําเนียบรัฐบาล  
ท่ีสายดวน 1111 หรือทางหมายเลขโทรศัพท 0 2283 1271-84   
  3) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หมายเลขโทรศัพท 0 2271 8000 
  4) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
หมายเลขโทรศัพท 1206 
  5) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ท่ีสายดวน 1567 หรือศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
  6) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแตละจังหวัด 
  7) แจงความ รองทุกข กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจในเขตอํานาจสอบสวน 
โดยพนักงานสอบสวนจะสงเรื่องท่ีหากอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 
 

6. มาตรการคุมครองชวยเหลือพยาน และการกันบุคคลไวเปนพยานโดยไมดาํเนินคดี 

 6.1 มาตรการคุมครองชวยเหลือพยาน 
  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดใหมีมาตรการคุมครองชวยเหลือพยาน (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 
103/2 และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน พ.ศ. 2554) 

  ผูท่ีมีสิทธิรองขอใหคุมครองชวยเหลือพยาน 
  สําหรับผูท่ีมีสิทธิรองขอใหคุมครองชวยเหลือพยาน ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง  
ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวย
ผิดปกติ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือขอมูลอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงสามี 
ภริยา บุพการี ผูสืบสันดานของบุคคลดังกลาว และผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว 

  การรองขอคุมครองชวยเหลือพยาน 
  การรองขอคุมครองชวยเหลือพยานทําไดโดยยื่นคํารองตอสํานักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง หรือ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดวยตนเองไดเลย หรือตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
พยาน (สํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ) หากมา 
ดวยตนเองไมได สามารถยื่นคํารองเปนหนังสือหรือจดหมาย หรือทางโทรศัพท หรืออาจมอบอํานาจ 
ใหผู อื ่นดําเนินการแทนได โดยระบุชื่อนามสกุล ท่ีอยูของผูรองขอ และพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาอาจ 
ไมไดรับความปลอดภัย พรอมท้ังลงลายมือชื่อ 
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 6.2 การกันบุคคลไวเปนพยานโดยไมดําเนินคด ี
  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดใหมีมาตรการการกันบุคคลไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดี  
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 มาตรา 103/6 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการกันบุคคล
หรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดี พ.ศ. 2554) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ผูถูกกลาวหารายใดท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐรายอ่ืน และยังไมได
ถูกแจงขอกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไวเปนพยานโดยไมตองดําเนินคดีก็ได หากบุคคล
ดังกลาว มีลักษณะดังนี้ 
  1) เปนผูรูเห็นเหตุการณและมีสวนเก่ียวของในการกระทําความผิดกับเจาหนาท่ีของรัฐรายอ่ืน 
ท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอนการ
ไตสวนขอเท็จจริง หรืออยูระหวางการไตสวนขอเท็จจริง  
  2) เปนผูใหถอยคําท่ีเปนประโยชนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไตสวนขอเท็จจริง หรือใหถอยคํา หรือแจงเบาะแส หรือขอมูลท่ีเปน
สาระสําคัญจนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดเจาหนาท่ีของรัฐรายอ่ืนท่ีเปน
ตัวการสําคัญ  
  3) เต็มใจท่ีจะใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตามขอ 2 พรอมกับรับรองวาจะไปเบิกความ
เปนพยานในชั้นศาลตามท่ีใหการหรือใหถอยคําไว 

  การรองขอใหกันตนเองไวเปนพยานในคดี 
  สามารถมีคําขอดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอกันตนเอง 
ไวเปนพยานในคดีนั้น นับแตวันท่ีไดทราบเหตุแหงการกลาวหา ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาคําขอ 
โดยคํานึงถึงเหตุดังตอไปนี้ 
  1) หากไมกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาคนใดคนหนึ่งเปนพยานแลว พยานหลักฐานท่ีมีอยูอาจ
ไมเพียงพอและไมอาจแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนแทนเพ่ือใหเพียงพอในการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา 
รายอ่ืนท่ีเปนตัวการสําคัญ  
  2) บุคคลนั้นจะตองเบิกความตามท่ีใหการไว 
  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหานั้นไวเปนพยานแลว ถือวา 
บุคคลดังกลาวอยูในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจไดรับการคุมครองชวยเหลือ 
ตามกฎหมายตอไป 

 6.3 กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน  
ตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนประโยชนและ 
เปนผลดียิ่งตอทางราชการ ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีราชการซ่ึงไดรับความคุมครองพยานและอาจไดรับ
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้  
 



๕๑ 

 
   ขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่งจะถือวาเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ 
ตอเม่ือ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหดําเนินการทางวินัยได หรือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหลงโทษทางวินัย 
แกผูกระทําความผิดได และมีผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําให 
สามารถรักษาไวซ่ึงระบบบริหารราชการ ท่ีดีโดยรวมได 
  ในกรณีท่ีขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม 
ในการกระทําผิดวินัยนั้นดวย ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้  
  ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูท่ีอาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัย กับ 
ขาราชการอ่ืน ถาไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามาตอ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ ของทางราชการ 
และขอมูลหรือถอยคํานั้นเปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมีการสอบสวนทางวินัยแกผู  เป นตนเหตุ 
แหงการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปนพยาน การลดโทษ หรอืการใหความคุมครองพยานตามกฎ ก.พ. นี้ 
  ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ท่ีจะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้ 
จะตองเปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินัยหรือเปนไปตามท่ีตนเองเชื่อวาเปนความจริง และไมมี 
การกลับถอยคํานั้นในภายหลัง 
     การใหขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่ง ไมถือเปนการเปดเผยความลับของทาง
ราชการ และไมเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  
  ขอ ๖ ผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นท่ีไดรับขอมูลมีหนาท่ีรายงานใหผู บังคับบัญชาซ่ึงเปน 
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ขอ ๗ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งมีหนาท่ีใหความคุมครองพยาน 
ดังตอไปนี้  
    (๑) ไมเปดเผยชื่อหรือขอมูลใด ๆ ท่ีจะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา 
    (๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอ่ืนใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม 
ซ่ึงอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาท่ีของผูนั้นในทางเสียหาย 
    (๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูล
หรือถอยคํา 
    (๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปน 
คดีตอศาล 
    ในกรณีท่ีพยานผูใดรองขอเปนหนังสือ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังจะพิจารณายาย 
ผูนั้น หรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นวาจําเปนเพ่ือใหผู นั้นไดรับความคุมครอง โดยไมตองไดรับ 
ความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวก็ได  
  ขอ ๘ พยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ ๗ หรือ 
การใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 
 



๕๒ 

 
  ขอ ๙ เม่ือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดรับคํารองตามขอ ๘ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไป
ตามท่ีพยานกล าวอ  าง  ให ผู  มี อํานาจสั่ งบรรจุและแต งตั้ งดํา เนินการให ความคุ มครองพยาน  
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได  
  ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้ 
หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ. ได  
  ขอ ๑๑ เม่ือสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ ๑๐ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตาม 
ท่ีพยานกลาวอาง ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใหมีการยายหรือโอน หรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือใหผู นั้นไดรับความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
สัง่บรรจุและแตงตั้งกอน หรือไมตองปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
     ในกรณีท่ีผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม 
มาตรา ๙ ตอไป  
  ขอ ๑๒ การใหความคุ มครองพยานตามหมวดนี้ให พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรก  
ท่ีสามารถกระทําได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี  
จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น 
  ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ถาผูให
ขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณี ท่ีไมอาจ
แสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินการทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิด
วินัยในเรื่องนั้นไดนอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจกัน 
ผูนั้นเปนพยานได 
  ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีผูท่ีถูกกันเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคล  
ผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคํา หรือ 
ใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินการ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ ใหการกัน 
ผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง 
  ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามขอ ๑๓ ไวเปนพยาน หรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานตามขอ ๑๔ ใหบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมีหนาท่ี
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ 
  ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ผูใดไดใหขอมูลหรือ 
ใหถอยคําท่ีสําคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผู เปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได และผู นั้นตอง 
ถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุท่ีไดรวมกระทําผิดวินัยนั้นดวย ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง พิจารณา
เห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทําความผิดวินัย ไปเพราะตกอยู
ในอํานาจบังคับ หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง อาจพิจารณาลดโทษ 
ใหผู นั้นต่ํากวาโทษท่ีควรไดรับจริงได แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวาการลดโทษ ท่ีอาจกระทําไดตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 
 



๕๓ 

 
  ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
แกผูใหขอมูลหรือถอยคําตามขอ ๓ ไดดังนี้ 
     (๑)  ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้นเปนขอควรพิจารณาอ่ืนตามกฎ ก.พ.  
วาดวยการเลื่อนเงินเดือนท่ีผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
     (๒)  เครื่องหมายท่ีเห็นสมควรเพ่ือเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ  
     (๓)  รางวัล 
     (๔)  คําชมเชยเปนหนังสือ 
  ขอ ๑๘ ใหผู มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ตามขอ ๑๗ แกผู ใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียิ่ง 
ตอทางราชการ ท่ีไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น 
 

 



๕๔ 

วิชาที่ 3 
การประยุกตหลักความพอเพียง 

ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



๕๕ 

 
สาระสําคัญ  

  วิชานี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียง 
ตานทุจริต การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ไปประยุกตในบริบทตางๆ เพื่อใหผูเรียน 
มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องดังกลาว และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ของตน ตลอดจนนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนรวมงานได 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินเก่ียวกับการ
ประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 

  2. เพ่ือใหผู เรียนสามารถนําองคความรูเรื่องการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับเพ่ือน
รวมงานได 

รายละเอียดเนื้อหา 

 1. ตนแบบความพอเพียง (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
 2. ความหมายของการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
ซ่ึงประยุกตหลักโดย รองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  
 
คําอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต”  
๑) ความพอเพียง (sufficient : S)  
๒) ความโปรงใส (transparent : T) 
๓) ความตื่นรู (realise : R) 
๔) มุงไปขางหนา (onward : O)  
๕) ความรู (knowledge : N)  
๖) ความเอ้ืออาทร (generosity : G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิจิตพอเพยีงตานทุจริต (STRONG)  
(พัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร.มาณ ีไชยธีรานุวฒัศิริ ,2560) 



๕๖ 

 
 ๑) ความพอเพียง (Sufficient : S) ผูนํา ผู บริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปนหลักความพอเพียงในการทํางาน การดํารงชีวิต 
การพัฒนาตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน  

  ความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย แมวาจะแตกตางกันตามพ้ืนฐาน แตการตัดสินใจ
วาความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผลรวมท้ังตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 

  ความพอเพียงดังกลาวจึงเปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซ่ึงตองใหความรู 
ความเขาใจ (Knowledge) และปลุกใหตื่นรู (Realise) 

 ๒) ความโปรงใส (Transparent : T ) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
ตองปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ กฎหมาย ดานความโปรงใส ซ่ึงตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) และปลุกใหตื่นรู 
(Realise) 

 ๓) ความตื่นรู (Realize : R) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน มีความรู 
ความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน 
และประเทศ ความตื่นรูจะบังเกิดเม่ือไดพบเห็นสถานการณท่ีเสี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระวัง 
และไมยินยอมตอการทุจริตในท่ีสุดซ่ึงตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) เก่ียวกับสถานการณ 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ความรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม 

 ๔) มุงไปขางหนา (onward : O ) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน  
มุ งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและสวนรวมใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน บนฐานความโปรงใส  
ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดข้ึนอยางไมยอทอ ซ่ึงตองมีความรูความเขาใจ 
(Knowledge) ในประเด็นดังกลาว 

 ๕) ความรู (knowledge : N) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน ตองมี 
ความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแทในเรื่อง
สถานการณการทุจริต ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสวนรวม ความพอเพียงตานทุจริต การแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมท้ัง 
ความอายไมกลาทําทุจริตและความไมทนเม่ือพบเห็นวามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 
  ๖) ความเอ้ืออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกันบนฐาน 
ของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอ้ือตอการรับหรือการใหผลประโยชนหรือตอพวกพอง 

วิธีการฝกอบรม 

  การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย 

ส่ือการเรียนรู 
  งานนําเสนอ (PowerPoint) สารคดี หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผล  

  การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (10 คะแนน) 

 



๕๗ 

 
 

 
 
 
 
รายละเอียดเนื้อหา 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ เม่ือวันท่ี  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และไดทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2493 ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ นับเปนเวลา 70 ป ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชย ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะใหประชาชนชาวไทยไดประโยชนและความสุขของอยางท่ัวถึงกัน
ท้ังประเทศ โดย “คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะท่ีจะขจัดปญหาตาง ๆ อาทิ 
ปญหาดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เปนตน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ชาวไทยใหสามารถพ่ึงพาตนเองอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวพระราชดําร ิ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย 
กษตรศาสตร เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งวา “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทํา
ตามลําดับข้ัน ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  
โดยใชวิธีการและใชอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชา เม่ือไดพ้ืนฐานม่ันคงพรอมพอควรและปฏิบัติ
ไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะ 
ทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับ 
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ข้ึน  
ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสุด ดังเห็นไดท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้...” ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกราษฎร มานานกวา 40 ป เพ่ือใหราษฎรสามารถดํารงชีวิต 
ดวยการพ่ึงพาตนเอง มีสติอยูอยางประมาณตนสามารถดํารงชีพปกติสุขอยางม่ันคงและยั่งยืน  
   เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 องคการสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดย 
นายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลความสําเร็จ 
สูงสุดดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime 
Achievement Award) เพ่ือเทิดพระเกียรติเปนกรณีพิเศษ ในโอกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
โดยนายโคฟ อันนัน ไดกลาวสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
กลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนหลักการท่ีมุงเนนการกลั่นกรองในการบริโภค เนนความ
พอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัว สามารถตานทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน “ทางสายกลาง” 
จึงเปนการตอกย้ําแนวทางท่ีสหประชาชาติท่ีมุงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และยั่งยืน ตอมาในป พ.ศ. 2550 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย 
(United Nations Development Programme : UNDP) ไดกลาวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๕๘ 

 
โดยจัดพิมพในรายงานประจําป 2007 เพ่ือเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศ
สมาชิกกวา 150 ประเทศท่ัวโลก  
 

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปขางหนาไววา หากยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความรวมมือรวมใจ 
จากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากข้ึน 
มีการใหความสนใจตอขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอประเทศมากข้ึน  
มีการแสดงออกซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อสาธารณะและ 
สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต 
ถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรม 
ท่ีผิดจริยธรรม ไมไดรับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรูการปรับเปลี่ยนฐานความคิดท่ีทําให
สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีฐาน 
อยูบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหลอหลอมใหประชาชนไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐาน
จิตท่ีพอเพียง มีความละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ และไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผลให
เกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวม 
  เพ่ือใหภาพอนาคตดังกลาวสามารถบรรลุผลไดจริง หนวยงานทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ
อยางแทจริงกับการปรับประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบกับหลักการตอตาน 
การทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางฐานคิดจิตพอเพียงตอตานการทุจริตใหเกิดข้ึนเปนพ้ืนฐานความคิดของปจเจก
บุคคล โดยประยุกตหลักบูรณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, ๒๕๖๐) เปนแนวทาง 
ในการพัฒนาวัฒนธรรมหนวยงาน  

 
 



๕๙ 

 
คําอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต” 

  ๑) ความพอเพียง (Sufficient : S) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปนหลักความพอเพียงในการทํางาน  
การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน  
   ความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษยแมวาจะแตกตางกันตามพ้ืนฐาน แตการตัดสินใจ
วาความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผลรวมท้ังตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 
   ความพอเพียงดังกลาวจึงเปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซ่ึงตองใหความรู
ความเขาใจ (Knowledge) และปลุกใหตื่นรู (Realise) 
  ๒) ความโปรงใส (Transparent : T) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
ตองปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ กฎหมาย ดานความโปรงใส ซ่ึงตองใหความรูความเขาใจ(Knowledge) และปลุกใหตื่นรู 
(Realise) 
  ๓) ความตื่นรู (Realize : R) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน มีความรู
ความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรูจะบังเกิดเม่ือไดพบเห็นสถานการณท่ีเสี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระวัง
และไมยินยอมตอการทุจริตในท่ีสุดซ่ึงตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) เก่ียวกับสถานการณ 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ความรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม 
  ๔) มุงไปขางหนา (Onward : O) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน  
มุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและสวนรวมใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน บนฐานความโปรงใส 
ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดข้ึนอยางไมยอทอ ซ่ึงตองมีความรูความเขาใจ
(knowledge) ในประเด็นดังกลาว 
  ๕) ความรู (Knowledge : N) ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน ตองมี
ความรูความเขาใจสามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแท ในเรื่อง 
สถานการณการทุจริต ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสวนรวม ความพอเพียงตานทุจริต การแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมท้ัง
ความอายไมกลาทําทุจริตและความไมทนเม่ือพบเห็นวามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือสรางสังคมไมทนตอการ
ทุจริต 
  ๖) ความเอ้ืออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกัน 
บนฐานของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอ้ือตอการรับหรือการใหผลประโยชนหรือตอพวกพอง 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

S (sufficient) : ความพอเพียง  

  พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน 
แกบุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝา ฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต วันท่ี 4 ธันวาคม 2541  
  “...คําวาพอเพียง มีความหมายกว างออกไปอีก ไม ไดหมายถึงการมีพอสําหรับใช 
ของตัวเองมีความหมายวาพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูท่ีนี่ ในศาลานี้เม่ือ ๒๔ ป ๒๕๑๗ 
ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ป ใชไหม วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลวา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมี พอกินก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทย 
ก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเปนไมพอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ 
ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท่ีจะใหทุกคนมีพอเพียงได...”  
  “...คําวาพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย 
เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา 
ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตองใหพอประมาณ พูดจา 
ก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
  “...อยางเคยพูดเหมือนกันวา ทานท้ังหลายท่ีนั่งอยูตรงนี้ ถาไมพอเพียงคืออยากจะไปนั่งบน
เกาอ้ีของผูท่ีอยูขาง ๆ อันนั้นไมพอเพียงและทําไมได ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือดรอนกันแนเพราะวาอึดอัด 
จะทําใหทะเลาะกัน และเม่ือมีการทะเลาะกันก็ไมมีประโยชนเลย ฉะนั้นควรท่ีจะคิดวาทําอะไรพอเพียง...” 
  “...ถาใครมีความคิดอยางหนึ่งและตองการใหคนอ่ืนมีความคิดอยางเดียวกับตัวซ่ึงอาจจะไมถูก 
อันนี้ก็ไมพอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปลอยใหอีกคนพูดบาง
และมาพิจารณาวาท่ีเขาพูดกับท่ีเราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แกไขเพราะวาถาพูด
กันโดยท่ีไมรูเรื่องกัน ก็จะกลายเปนการทะเลาะ จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปนการทะเลาะดวยกาย 
ซ่ึงในท่ีสุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแกคนสองคนท่ีเปนตัวการ เปนตัวละครท้ังสองคน ถาเปนหมูก็เลย
เปนการตี กันอยางรุนแรง ซ่ึงจะทําใหคนอ่ืนอีกมากเดือดรอน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลวา  
ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประมวลและกลั่นกรอง
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขและทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ตามท่ีขอพระมหากรุณาโดยมีใจความวา  



๖๑ 

 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื ่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิว ัตน  
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกัน 
ในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัด ระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมี 
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือ 
ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

คุณลักษณะที่สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข  

  คุณลักษณะท่ีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3 หวง 2 เง่ือนไข คือ
แนวทางการดําเนินชีวิตใหอยูบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพนจากภัย 
และวิกฤติการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน กอใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางม่ันคงและยั่งยืน  
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเปนไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปและ 
ตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปจจัยท่ีเ ก่ียวของอยางถ่ีถวน  
โดยคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมท่ีจะเกดข้ึน เพ่ือใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที 

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู เ ก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน  
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
  เ ง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม  
มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
 
 
 



๖๒ 

 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางดําเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รูจัก
ประมาณตนอยางมีเหตุผล อยู บนพื้นฐานความรูและคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดําเนินการไมไดเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แตยังครอบคลุมไปถึง 
การดําเนินชีวิตดานอ่ืน ๆ ของมนุษยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข เชน หากเรามีความพอเพียง 
เราจะไมทุจริต คดโกง ไมลักขโมยของ เบียดเบียนผูอ่ืน ก็จะสงผลใหผู อ่ืนไมเดือดรอน สังคมก็อยูได 
อยางปกติสุข 

แบบอยางในเร่ืองของความพอเพียง 

  เรื่อง ฉลองพระองค บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพคม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559 
  นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจาของรานสูท “วินสัน เทเลอร” ไดบอกเลาพระราชจริยวัตร 
ในดาน “ความพอเพียง” ท่ีพระองคทานทรงปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง วา “นายตํารวจนํามาใหผมซอม  
เปนผารัดอกสําหรับเลนเรือใบสภาพเกามากแลว นายตํารวจทานนั้นบอกวาไมมีรานไหนยอมซอมใหเลย 
ผมเห็นวายังแกไขไดก็รับมาซอมแซมใหไมคิดเงิน เพราะแคนึกอยากบริการแกไขใหดีใหลูกคาประทับใจ แต
ไมรูมากอนวาเขาเปนเจาหนาท่ีในพระราชสํานักตอนนั้นผมบอกไมคิดคาตัดบอกเขาวาไมรับเงิน แกไขแคนี ้
ผมมีน้ําใจ ผมเปดรานเสื้อเพราะตองการใหมีชื่อเสียงดานคุณภาพและบริการลูกคามากกวา แกไขนิดเดียว 
ก็อยากทําใหเขาดี ๆ ไมตองเสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกวา แลวจะเอามาใหทําอีกไดไหม เราก็บอกไดเลย
ผมบริการให จากนั้นเราก็รับแกชุดใหนายตํารวจทานนี้เรื่อย ๆ เขาขอใหคิดเงินก็ไมคิดให พอครั้งท่ี 5  
นี่สิทานเอาผามา 4-5 ผืน จะใหตัดถามผมวา เทาไหร ๆ แลวก็รีบควักนามบัตรมาใหผม ทานชื่อ  
พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตําแหนงเขียนวา เปนนายตํารวจประจําราชสํานัก ทานบอกวา “สิ่งท่ีเถาแกทําให
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เปนของพระเจาอยูหัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือทวมหัว ดีใจท่ีไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทแลว” นายสุนทร 
เลาดวยน้ําเสียงตื้นตันใจแตละฉลองพระองคท่ีไดรับมาใหซอมแซม ถาเปนคนอ่ืนผาเกาขนาดนั้นเขาไมซอม
กันแลว เอาไปท้ิงหรือใหคนอ่ืน ๆ ไดแลว แตพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงมีความมัธยัสถแตละองคท่ีเอามา
เกามาก เชน เสื้อสูทสีฟาชัยพัฒนา ผาเกาสีซีดมากแลว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุด 
เกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยใหโรงงานปกใหมใหเหมือนแบบเดิม เพราะเขาใจวาทานอยากไดฉลอง
พระองคองคเดิม แตเปลี่ยนตราใหดูใหม ถาสมมุติวันนี้มีเจาหนาท่ีมาสงซอม พรุงนี้เย็น ๆ ผมก็ทําเสร็จ
สงคืนเขาไป เจาหนาท่ีท่ีมารับฉลองพระองคชอบถามวา ทําไมทําไว ผมตอบเลยวา เพราะตั้งใจถวายงาน
ครับ ผมอยูผืนแผนดินไทย ใตรมพระบารมีของพระองค ผมก็อยากไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง  
ผมเปนแคชางตัดเสื้อ ไดรับใชขนาดนี้ผมก็ปลื้มปติท่ีสุดแลว 
  “ผมถือโอกาสนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานมาใชตลอด เสื้อผาเกา ๆ ท่ีไดรับมา
วันแรกทําใหรูวาพระองคทรงอยูอยางประหยัด มัธยัสถ ทรงเปนแบบอยางความพอเพียงใหแกประชาชน 
และเม่ือไดถวายงานบอยครั้งทําใหผมตระหนักวาคนเราวันหนึ่งตองคิดพิจารณาตัวเองวาสิ่งไหนบกพรอง 
ก็ตองแกไขสิ่งนั้น ทุกคนตองแกไขสิ่งท่ีบกพรองกอน งานถึงจะบรรลุเปาหมาย และเม่ือประสบความสําเร็จ
แลวอยาลืมตั้งใจทําสิ่งดี ๆ ใหประเทศชาติตลอดไป” ขอคิดและขอปฏิบัติดี ๆ ท่ีชางสุนทรไดรับ 
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป ชางซอมฉลองพระบาท รอยเทาในหลวง ร. 9 รอยเทา 
ของความพอเพียง 

 นายศรไกร แนนศรีนิล หรือชางไก ชางนอกราชสํานักผูถวายงานซอมฉลองพระบาทในหลวง
รัชกาลท่ี 9 มานานกวา 10 ป ปจจุบันยังเปนเจาของรานซอมรองเทา ก.เปรมศิลป บริเวณสี่แยกพิชัย  
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ประมาณป 2546 มีลูกคาสวมชุดพระราชสํานักมา 2 คน เดินประคองถุงผา 
ลายสกอต ดานในเปนรองเทาเขามาในราน พอวางรองเทาลงก็กมลงกราบ เลยถามวา เอาอะไรมาให ลูกคา
รายนั้นตอบวา ฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดยินเทานั้น ทําตัวไมถูก ขนลุก พูดอะไร
ไมถูก ในใจคิดแตเพียงวาโชคดีแลว ไมนึกไมฝนวาจะมีโอกาสไดซอมรองเทาของเจาฟาเจาแผนดิน ชางไก 
เลาวา รองเทาคูแรกท่ีในหลวง ร. 9 ทรงนํามาซอม เปนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู แบรนดไทย  
เปนฉลองพระบาทคูโปรดของพระองค เบอร 43 เทาท่ีสังเกตสภาพชํารุดทรุดโทรม ราวกับใสใชงาน
มาแลวหลายสิบป ภายในรองเทาผุกรอนหลุดลอกหลายแหง ถาเปนคนท่ัวไปจะแนะนําใหท้ิงแลว 
ซ้ือใหม 

   “จริง ๆ ผมใชเวลาซอมรองเทาคูนั้นไมถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แตดวยความท่ีอยากใหรองเทา
คูนั้นอยูในบานใหนาน เลยบอกเจาหนาท่ีวา ใชเวลาซอม 1 เดือน ซ่ึงฉลองพระบาทคูนี้ ทรงโปรดใช 
ทรงดนตรี” 
   นับจากนั้นเปนตนมาชางไกยังมีโอกาสไดถวายงานซอมฉลองพระบาทอีกหลายคู ซ่ึงคูท่ี 2 
และคูท่ี 3 เปนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู คูท่ี 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใสในงานราชพิธี  
ซ่ึงฉลองพระบาทคูนี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผนรองเทา ชางไกเก็บแผนรองเทาไวท่ีรานเพ่ือความเปน 
สิริมงคล สวนฉลองพระบาทคูท่ี 5 ทรงนํามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคูท่ี 6 เปนรองเทาเปดสน ซ่ึงคุณ
ทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแลวท้ังหมด 6 คู 
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  “ผมซอมฉลองพระบาททุกคูอยางสุดความสามารถ ซ่ึงรองเทาของพระองคจะนําไปวางปน 

กับของลูกคาคนอ่ืนไมได เลยซ้ือพานมาใสพรอมกับผาสีเหลืองมารอง แลวนําไปวางไวท่ีสูงท่ีสุดในราน 
เพราะทานคงทรงโปรดมาก สภาพรองเทาชํารุดมาก ซับในรองเทาหลุดออกมาหมด ถาเปนเศรษฐีท่ัวไป
คงจะไมนํามาใชแลว แตนี่พระองคยังทรงใชคูเดิมอยู” 
  ประการสําคัญท่ีทําใหชายผูนี้ไดเรียนรูจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเกายังสงมาซอม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค
ทาน ชีวิตไมฟุงเฟอจะเปนสุขกันมากกวานี้ 

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบ้ืองพระยุคลบาท” 
 “...พระองคทาน ทรงเปนผูนําอยางแทจริง ดูแคฉลองพระบาทเปนตน พวกตามเสด็จ ฯ 

ท้ังหลายใสรองเทานอก และยิ่งมาจากตางประเทศใสแลวนุมเทาดี พระองคกลับทรงรองเทาท่ีผลิต 
ในเมืองไทยคูละรอยกวาบาทสีดําเหมือนอยางท่ีนักเรียนใสกัน แมกระท่ังพวกเรายังไมซ้ือใสเลย...” 

 นาฬิกาบนขอพระกร 
  วันงานเปดตัวรายการทีวี “ธรรมดีท่ีพอทํา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีท่ีพอทํา พอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผูฟงวา พวกเรามีเสื้อผาคนละก่ีชุด ใสนาฬิกาเรือนละเทาไหร หลาย
คนแยงกันตอบ และพากันอ้ึง เม่ือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลาวา “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูวา พระองค
ทานใสนาฬิกายี่หออะไร จนพระองคทานรูสึกไดวาผมพยายามอยากจะดูยี่หอ ทานจึงยื่นขอพระหัตถมาใหดู
ตรงหนา จึงทราบวาพระองคทานใสนาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเทานั้นซ่ึงก็เดินตรงเหมือนกัน 
กับนาฬิกาเรือนแพง แมกระท่ังฉลองพระองคก็ทรงมีไม ก่ีชุด ทรงใชจนเปอยซีด แตพวกเรามักคิดวา  
มีแบบเหลือกินเหลือใชจึงจะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไมเอาเกษตรกรรม แตเลือกท่ีจะทําอุตสาหากรรม  
(เปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนเอง สุดทายอนาคตก็จะอดกิน)” 
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถามอีกวา คนในหองนี้มีรองเทาคนละก่ีคู ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบวา 
รอยกวาคู ดร.สุเมธ จึงถามตอวา วันนี้ใสมาก่ีคู ถาจะใชใหคุม ทําไมไมเอามาแขวนคอดวย (ทําเอา
บรรยากาศในหองเงียบสงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) กอนจะบอกวา พระองคทรงฉลองพระบาทคูละ 
300-400 บาท ขณะที่ขาราชบริพาร ใสรองเทาคูละ 3-4 พัน แตเวลาท่ีพระองคทรงออกเยี่ยมราษฎร 
ในพ้ืนท่ีหางไกล ท่ีสุดแลวขาราชบริพารก็เดินตามพระองคไมทันอยูดี เวลาเดินคนเราใสรองเทาไดคูเดียว อีกท้ัง
ฉลองพระบาทของพระองคยังถูกนําสงไปซอมแลวซอมอีก 

 ดินสอทรงงาน 
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจาอยูหัว  
  ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อไดดวยราคาเพียงไมกี ่บาทนี ้เปนดินสอชนิดเดียว 
ท่ีปรากฏอยูบนพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไมธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกวา 
ในปหนึ่ง ๆ ทรงเบิกดินสอใชเพียง 12 แทง โดยทรงใชดินสอเดือนละ 1 แทงเทานั้น เม่ือดินสอสั้นจะทรงใช
กระดาษมามวนตอปลายดินสอใหยาวเพ่ือใหเขียนไดถนัดมือจนกระท่ังดินสอนั้นกุดใชไมไดแลวเนื่องจาก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวพระราชดําริท่ีเปนเหตุ เปนผล ดินสอ 1 แทง 
ทานไมไดมองวาเราตองประหยดัเงินในกระเปา แตทานมองวาดินสอ 1 แทง ตองใชทรัพยากรหรือพลังงาน
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เทาไหร ตองใชทรัพยากรธรรมชาติคือไม แรธาตุท่ีทําไสดินสอ การนําเขาวัตถุดิบท่ีนําเขาตางประเทศ 
พลังงานในกระบวนการผลิตและขนสง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแทงมีผลตอการรายรับรายจายของประเทศ 
เปนสวนหนึ่งมูลคาสินคานําเขาดานวัตถุดิบและเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัดมาใชให 
เกิดประโยชนสูงสุด ความประหยัดไมใชหมายถึงการไมใช แตยังรวมถึงการใชสิ่งตาง ๆ อยางมีสติและ 
มีเหตุผล อันเปนสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

  “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบ้ืองพระยุคลบาท” 
  “ทานผูหญิงบุตรี” บอกผมมาวา ปหนึ่งทานทรงเบิกดินสอ ๑๒ แทง เดือนละแทง ใชจนกระท่ัง
กุด ใครอยาไดไปท้ิงของพระองคทานนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอยาง ทรงเปนตนแบบทุกอยาง  
ของทุกอยางมีคาสําหรับพระองคทานท้ังหมด ทุกบาท ทุกสตางค จะทรงใชอยางระมัดระวัง ทรงสั่งใหเรา
ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ...  

  หลอดยาสีพระทนต  
  หลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบน

ราบเรียบคลายแผนกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุมลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด 
สาเหตุ ท่ีเปนเชนนี้ เพราะพระองคทานทรงใชดามแปรงสีพระทนตชวยรีดและกดจนเปนรอยบุม 
ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทยประจําพระองค อดีตคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเลาวา “ครั้งหนึ่งทันตแพทยประจําพระองค  
กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษยทันตแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บางคนมีคานิยมในการใชของ
ตางประเทศ และมีราคาแพง รายท่ีไมมีทรัพยพอซ้ือหาก็ยังขวนขวาย เชามาใชเปนการชั่วครั้งชั่วคราว  
ซ่ึง เทา ท่ีทราบมา มีความแตกตางจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ท่ีทรงนิยมใชกระเปา ท่ี 
ผลิตภายในประเทศเชนสามัญชนท่ัวไป ทรงใชดินสอสั้นจนตองตอดาม แมยาสีพระทนตของพระองคทาน  
ก็ทรงใชดามแปรงพระทนตรีดหลอดยาจนแบนจนแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลืออยูในหลอดจริง ๆ” 
  “เม่ือกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งวา ของพระองคทาน 
ก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งตอไปอีกดวยวา เม่ือไมนานมานี้เองมหาดเล็กหองสรง เห็นวายาสีพระทนต 
ของพระองคคงใชหมดแลวจึงไดนําหลอดใหมมาเปลี่ยนใหแทน เมื่อพระองคไดทรงทราบ ก็ไดขอใหเขา
นํายาสีพระทนตหลอดเกามาคืนและพระองคทานยังทรงสามารถใชตอไปไดอีกถึง 5 วัน จะเห็นไดวา 
ในสวนของพระองคทานเองนั้น ทรงประหยัดอยางยิ่ง ซ่ึงตรงกันขามกับพระราชทรัพยสวนพระองคท่ีทรง
พระราชทานเพ่ือราษฎรผูยากไรอยูเปนนิจ” 
  “พระจริยวัตรของพระองคไดแสดงใหเห็นอยางแจมชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจน 
ความประหยัดในการใชของอยางคุมคา หลังจากนั้นทันตแพทยประจําพระองคไดกราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนตหลอดนั้น เพ่ือนําไปใหศิษยไดเห็นและรับใสเกลาเปนตัวอยางเพ่ือประพฤติ
ปฏิบัติในโอกาสตอ ๆ ไป” 
   “ประมาณหนึ่งสัปดาหหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานสงหลอดยา
สีพระทนตเปลาหลอดนั้นมาใหถึงบาน ทันตแพทยประจําพระองครูสึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเปน 
ลนเกลายิ่ง เม่ือไดพิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนตเปลาหลอดนั้นแลวทําใหเกิดความสงสัยวา 
เหตุใดหลอดยาสีพระทนตหลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คลายแผนกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณ 
คอหลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เม่ือไดมีโอกาสเขาเฝา ฯ อีกครั้งในเวลาตอมา 



๖๖ 

 
จึงไดรับคําอธิบายจากพระองควา หลอดยาสีพระทนตท่ีเห็นแบนเรียบนั้นเปนผลจากการใชดามแปรงส ี
พระทนตชวยรีดและกดจนเปนรอยบุมท่ีเห็นนั่นเอง และเพ่ือท่ีจะขอนําไปแสดงใหศิษยทันตแพทยไดเห็น
เปนอุทาหรณ จึงไดขอพระราชานุญาต ซ่ึงพระองคทานก็ไดทรงพระเมตตาดวยความเต็มพระราชหฤทัย” 
  ภาพหลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีท่ีมาจากทันตแพทยประจํา
พระองค (ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ไดกราบถวายบังคมทูลพระองคทานเรื่องลูกศิษยบางคนมีคานิยม
ใชของตางประเทศ และของมีราคาแพง แมบางรายไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือหาก็ยังขวนขวายไปเชามาชั่วครั้ง
ชั่วคราว ซ่ึงเทาท่ีทราบมา แตกตางจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีทรงนิยมใชกระเปาท่ีผลิต
ภายในประเทศเชนสามัญชนท่ัวไป ทรงใชดินสอสั้นจนตองตอดาม แมจนยาสีฟนพระทันตของพระองคทาน
ก็ใชดามแปรงพระทนตรีดหลอดยาจนแบน จนแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลืออยูในหลอดจริงๆ เม่ือ
กราบบังคมทูลเสร็จ พระเจาอยูหัวทรงตรัสวา “...ของเราก็มี วันกอนยังใชไมหมด มหาดเล็กมาทํา 
ความสะอาดหองสรง คิดวาหมดแลวมาเอาไป แลวเปล่ียนหลอดใหมมาให เราบอกใหไปตามกลับมา 
เรายังใชตอไดอีก ๕ วัน...” จึงไดกราบพระบาทของทูล ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนตหลอดนั้น 
หลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชจนแบนราบเรียบโดยตลอด คลาย
แผนกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซ่ึงไดรับ
คําอธิบายจากพระองคภายหลังวา หลอดยาสีพระทนตท่ีเห็นแบนเรียบนั้นเปนผลจากการใชดามแปรงส ี
พระทนตชวยรีดและกดจนเปนรอยบุมอยางท่ีเห็นนั่นเอง 

  รถยนตพระท่ีนั่ง  
  นายอนันต รมรื่นวาณิชกิจ ชางดูแลรถยนตพระท่ีนั่ง ไดใหสัมภาษณรายการตีสิบเม่ือวันท่ี  
27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความวา "ครั้งหนึ่งผมตองซอมรถตูเชฟโรเลต ซ่ึงเปนรถท่ีพระบาท- 
สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกสมเด็จพระเทพรัตน ฯ สมัยทานเรียนจบท่ีจุฬา ฯ และเปนคันโปรด
ของทานดวย กอนซอมขางประตูดานท่ีทานประทับเวลาฝนตกจะมีน้ําหยด แตหลังจากท่ีซอมแลว วันหนึ่ง
ทานก็รับสั่งกับสารถีวา วันนี้รถดูแปลกไป น้ําไมหยด อยางนี้ก็ไมเย็นนะสิ แตก็ดีเหมือนกันไมตองเอา
กระปองมารอง” นายอนันตเปดเผยวา ภายในรถยนตพระท่ีนั่งของแตละพระองคนั้น เรียบงายมาก 
ไมมีอะไรเลยท่ีเปนสิ่งอํานวยความสะดวก มีแตถังขยะเล็ก ๆ กับท่ีทรงงานเทานั้น สวนการไดมีโอกาส 
ดูแลรถยนตพระท่ีนั่ง ทําใหไดเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยนั้น นายอนันต
กลาววา ครั้งหนึ่งมีรถยนตพระท่ีนั่งท่ีเพ่ิงทรงใชในพระราชกรณียกิจมาทํา เห็นวาพรมใตรถมีน้ําแฉะขังอยู
และมีกลิ่นเหม็นดวย แสดงวาพระองคทานทรงนํารถไปทรงพระราชกรณียกิจในท่ีท่ีน้ําทวม แถมน้ํายัง 
ซึมเขาไปในรถพระท่ีนั่งดวย แสดงวาน้ําก็ตองเปยกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีวา ทําไมไมรีบเอา 
รถมาซอม ก็ไดคําตอบวาตองรอใหเสร็จพระราชกรณียกิจกอน เม่ือพิธีกรถามวา จากการท่ีไดมีโอกาสรับใช
เบื้องพระยุคลบาท ไดเห็นถึงความพอเพียงของพระองคอยางไร นายอนันต ตอบวา “ปกติถาทรงงาน 
สวนพระองค ทานก็ใชรถคันเล็กเพ่ือประหยัดน้ํามัน และเม่ือเราสังเกตสีรถพระท่ีนั่ง จะเห็นวามีรอยสีถลอก
รอบคันรถ กวาท่ีทานจะนํามาทําสีใหมก็รอบคันแลว แตคนใชรถอยางเราแครอยนิดเดียวก็รีบเอามาทําสี
แลว และครั้งหนึ่งระหวางท่ีผมกําลังประสานงานไปรับรถพระท่ีนั่งของสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ก็มีวิทยุของ
ขาราชบริพารบอกกันวารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน ฯ เสด็จ ฯ ข้ึนรถไฟฟาไปแลว” 
 
 
 



๖๗ 

 
  หองทรงงาน  
  หองทรงงานพระตําหนักจิตรลดารโหฐานไมไดหรูหราประดับดวยของแพงแตอยางใด เวลา
ทรงงานจะประทับบนพ้ืนพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มิไดประทับพระเกาอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวาง
สิ่งของตาง ๆ ไดสะดวก หองทรงงานเปนหองเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในหองทรงงานจะมีวิทยุ 
โทรทัศน โทรสาร โทรศัพท คอมพิวเตอร เทเล็กซเครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ อากาศ เพ่ือจะไดทรง
สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที โดยผนังหองทรงงานโดยรอบมีแผนท่ีทางอากาศแสดงถึงพ้ืนท่ีประเทศ 
  หองทรงงานของพระองคก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง ท่ีเตือนสติคนไทยไดอยางมาก โตะทรงงานหรือ
เกาอ้ีโยกรูปทรงหรูหราไมเคยมีปรากฏในหองนี้ ดังพระราชดํารัสของพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ตอนหนึ่งท่ีวา “...สํานักงานของทาน คือหองกวาง ๆ ไมมีเกาอ้ี มีพ้ืน และทานก็กมทรงงาน 
อยูกับพ้ืน...” นั่นเอง นับเปนแบบอยางของความพอดี ไมฟุงเฟอโดยแท 
  “หองทรงงาน” เปนเพียงหองขนาดธรรมดา กวางยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปรง ๆ โลง ๆ 
พ้ืนท่ีเปนไมปารเกต ผมกราบบังคมทูลและถวายตํารา จากนั้นไดทรงสอบถามรายละเอียดของตําราพรอม
ท้ังเรื่องราวความคืบหนางานอ่ืนท่ีกําลังดําเนินเปนเวลากวาหนึ่งชั่วโมง 

  เครื่องประดับ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองคธรรมดา หอยกลองถายภาพ
ไวท่ีพระศอ มิทรงโปรดการสวมใสเครื่องประดับอ่ืน เชน แหวน สรอยคอหรือของมีคาตาง ๆ เวนแตนาฬิกา
บนขอพระกรเทานั้น ซ่ึงก็ไมไดมีราคาแพงแตอยางใด 

“...เครื่องประดับ พระองคก็มิทรงโปรดท่ีจะสวมใสสักชิ้น นอกเสียจากวาจะทรงแตงองค 
เพ่ือเสด็จ ฯไปงานพระราชพิธีตาง ๆ หรือตอนรับแขกบานแขกเมืองเทานั้น...”  

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท” 
“...เม่ือป ๒๕๒๔ ท่ีไดรับแตงตั้งจากรัฐบาลใหไปถวายงาน ผมตื่นเตนมาก สังเกตรายละเอียด 

รอบ ๆ ตัวไปเสียทุกอยาง มองไปท่ีขอพระหัตถวา ทรงใชนาฬิกาอะไร มองจนพระองคทรงยื่นขอพระหัตถ 
มาใหดู ทรงตรัสอยางมีพระอารมณขันวา “ยี่หอใสแลวโก” ผมจําแบบไว เพราะอยากรูวาพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยูหัว ฯ ทรงใชนาฬิกาเรือนละเทาไร พอวันหยุดก็รีบไปท่ีราน ก็ทราบวามีราคาเพียงแค ๗๕๐ บาท
...” “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเลาไวใน “ประสบการณสนองพระราชดําริเรียนรูหลักการทรงงาน ใน
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ ...” 

  พระตําหนักจิตรลดา 
  พระตําหนักจิตรลดา “...ไมมีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา และบริเวณ
สวนจิตรลดาท่ีเต็มไปดวยบอเลี้ยงปลา และไรนาทดลอง อีกท้ังผองโคนม ผสมดวยโรงสีและโรงงาน
หลากหลาย จึงพูดไดเต็มปากวา ในประเทศไทยไมมีชองวางระหวางเกษตรกรกับพระมหากษัตริย ผูทรง
ทํางานอยาง “หลังสูฟาหนาสูดิน” ดวยพระองคเอง…” 

 

 

 

 



๖๘ 

 
  ซองเอกสารตางๆ ท่ีจะสงข้ึนทูลเกลา 
  “...แตหากเปนเรื่อง “งานในราชการ” แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทมายังขาราชบริพารในพระองควา “เอกสารตางๆ ท่ีจะสงข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย หากเปน 
ซองแลว ก็ขอใหติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเปนตองใชเทปกาวติด ก็ใหติดแคสองนิ้วก็พอ ไมใช 
ปดท้ังหมด เพราะเปนการเปลืองเทปและเปดยาก” พระองคจะไมพอพระราชหฤทัย เพราะไมเปน 
การประหยัด ซ่ึงตรงนี้เปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไมใชเอกสารสําคัญ  
ก็ควรใชกระดาษรีไซเคิล แตหากเปนจดหมายลับหรือสําคัญก็สามารถใชของใหมได” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

ภาคผนวก 



๗๐ 

ส่ือการเรียนรู 
วิชาท่ี 1

การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม



- ๓ - 

ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 1 
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

วีดีโอ ท่านรั่ว มีต าแหน่งเป็นเจ้า
เมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้าแก่หวังเพ่ือ
ไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้
หลวง และรับงานขุดบ่อ
บาดาลและท าประปา
หมู่บ้าน 

1.45 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 MOST –The 
Bridge v.2 
ไทย 

วีดีโอ พนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหนึ่งเขา
ได้พาลูกชายมาที่ท างาน 
ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่ง
ก าลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน 
ลูกชายเห็นรถไฟก าลังมาจึง
วิ่งไปที่สะพานเพ่ือที่จะดึงคัน
โยกให้สะพานลงเพ่ือให้รถไฟ
วิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไป
ใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้น
พนักงานฯ มองเห็นลูกชาย
ตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่ง
ใกล้จะถึงสะพาน  จึงเป็น
วินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะ
ดึงคันโยกให้สะพานลง
เพ่ือให้รถไฟวิ่งผ่านและรักษา
ชีวิตของคนบนรถไฟ หรือจะ
ไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง 
เพ่ือรักษาชีวิตลูกของตนเอง 

6.35 
นาท ี

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=q844
OgsP4_4 

3 แก้ทุจริต 
คิดฐานสอง 

วีดีโอ อธิบายรูปแบบการขัดขัดกัน
ระหว่างผล ประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนระบบคิดฐานสิบ ระบบ
คิดฐานสอง 

4.37 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


- ๔ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
4 เตือน สั่งเก็บ

โต๊ะร้านผัด
ไทยประตูผี 

คลิปข่าว เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างการ
ยึดพื้นที่สาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

3.18 
นาท ี

ข่าวจาก
ส านักข่าว
อรุณ
อมรินทร์ 

5 บังคับใช้วัน
แรก พ.ร.บ. 
ห้ามขอทาน 
ผิดโทษอาญา 

วีดีโอ เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบ
ทางสังคม 

3.51 
นาท ี

ข่าวจาก 
Nation tv 

6 อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง 
ลั่น ภายใน 2 
ปี รื้อเกลี้ยง 

ข่าว กรมทางหลวงมีนโยบายจัด
ระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้ าทางกลวงทั่ว
ประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ 
ขายตลอดทั้งปี และแผง
ชั่วคราว 

4.37 
นาท ี

ข่าวจาก
กระปุก
ดอทคอม 

1



- ๕ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
7 แก้ไม่จบสี่แยก

กล้วยแขก 
ท ารถติด-ผิด
กฎหมาย 

ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่
ขายบนถนน เป็นการกีด
ขวางการจราจร สร้างความ
เดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทาง
เท้าในเขตนางเลิ้ง 

- ข่าวจาก
โพสต์ทูเดย์ 

8 ตะลึง เบญจม
ฯเมือนคอน
ขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝาก 
เข้าเรียน 

ข่าว กรณีท่ีโรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น
ป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน 
โดยมีข้อความเขียนระบุ ปี
การศึกษา 2559 ร่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน 

- ข่าวจากเว็บ 
DMCTODAY

9 เด็กโรงเรียน
เบญจมราชู
ทิศนครศรีฯ 
คะแนนสอบ
สูงสุด ติด
นิเทศฯจุฬา 

ข่าว เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด 
ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก 
เข้าเรียน 

- VoiceTV

1



- ๖ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
10 ประมวล

จริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน 

เอกสาร ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน  
โดยเฉพาะข้อ 6 ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

- ส านักงาน 
ก.พ.

11 INFOGRAPHIC_
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

วีดีโอ อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

5.44 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

12 รายการ 
คุยกับ ป.ป.ช. 
ตอน 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

วีดีโอ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

30.
46 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๗ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
13 ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.22 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

14 ทุจริตแก้
คะแนน 

วีดีโอ เพ่ือศึกษาตัวอย่างการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตน 

9.05 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
ร่วมกับ 
โรงเรียน
บ้านแพ้ว
วิทยา (ตี่ตง) 

1



๗๑ 

ส่ือการเรียนรู 
วิชาท่ี 2

ความไมทนและความอายตอการทุจรติ



- ๙ - 

ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 2 
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
1 สินบน วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการให้

สินบน 
3.59 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 นิมนต์ยิ้มเดลี่ 
คนดีไม่คอร์รัป
ชัน 
ตอน แย่งที่ 
ตอน รับไม่ได้ 
ตอน ท าบุญ
บูรณะวัด 
ตอน แป๊ะเจี้ย 
ตอน ส่งเสริม
ลูกน้อง 

วีดีโอ ตอนแย่งที ่เป็นการแย่งที่
จอดเรือโดยมีคนติดสินบน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับสินบน และจับตัว
คนที่จะให้สินบนไปลงโทษ 
ตอนรับไม่ได้ เจ้าหน้าที่เข้า
ไปตรวจสอบสินค้า  
แต่เจ้าของสินค้าไม่ให้ตรวจ
และจะมอบสินบนให้กับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่คน
นั้นไม่ยอมรับของดังกล่าว 
ตอนท าบุญบูรณะวัด วัดมี
สภาพเสื่อมโทรมซึ่งมีคนมา
ช่วยเหลือ บริจาคเงิน แต่
ต้องให้พระที่วัดพูดจาหว่าน
ล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้
ตนเอง 
ตอนแป๊ะเจี๊ยะ พ่อต้องการ
ให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง จึงจะจ่ายเงิน
ให้กับทางโรงเรียน แต่ลูกไม่
ยอมและยืนยันว่าจะสอบ
เข้าด้วยตัวเอง 
ตอนส่งเสริมลูกน้อง เจ้านาย
อยากให้ลูกน้องเป็นทหารจึง
เอาของไปติดสินบน สุดท้าย
จึงถูกจ าคุก 

7.28 
นาท ี

สนง.ปปช.

1



- ๑๐ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
3 ค่าโง่ วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับความ

เสียหายที่ประเทศไทยได้รับ
จากปัญหาการทุจริต 

1.47 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

4 เชื่อหรือไม่ วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ
ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องทุจริต 

2.19 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

5 กลโกงฮ๊ัว
ประมูล 

วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับกลโกง
การเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

2.44 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1 1



- ๑๑ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสือ่ QR Code 
6 ทุจริตเชิง

นโยบาย 
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 
3.00 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

7 รับสินบน วีดีโอ มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่
ยอมรับหัวหน้าที่โกง และ
ออกมาต่อต้าน 

32 
วินาที 

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=MGc3
LXOlZ-o 
จาก ACT 

8 Bazaar วีดีโอ แม่ค้าและคนในตลาด
รวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา 
ซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ทุจริตการเลือกตั้ง 

33 
วินาที 

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=6xTi4
qcGXzs 
จาก ACT 

11

https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs


- ๑๒ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
9 การเข้าแถว

รับบริการ 
วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 

โดยการแซงคนอ่ืนถือเป็น
การกระท าท่ีไม่ถูกต้อง และ
คนอ่ืนๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระท านั้น 

1.55 
นาท ี

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=CQm
0h9-b9p4 
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

10 โตไปไม่โกง 
ตอน โดนัท 

วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 
โดยการคนอ่ืนที่เข้าแถวแล้ว
ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการ
กระท าที่ไม่ถูกต้อง และคน
อ่ืนๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระท านั้น 

10.
54 
นาท ี

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=AyoR
Pq4t_lM 
จาก กทม. 

11 ความซื่อสัตย์ วีดีโอ น าเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ
เจ้าของ 

1.55 
นาท ี

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=qr2gt
PGsGcg 
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

1

https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg


๗๒ 

ส่ือการเรียนรู 
วิชาท่ี 3

การประยุกตหลักความพอเพียง 
ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



- ๑๔ - 

ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 3 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

1 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน แนว
พระราชด าริ 
“ทฤษฎีใหม่” 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ 
“ทฤษฎีใหม่” 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ทาน
หรือการให้ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับทานหรือการให้ 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

3 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน แนว
พระราชด าริ 
“การ
พ่ึงตนเอง” 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ 
“การพ่ึงตนเอง” 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๕ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

4 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เสียสละ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเสียสละ 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

5 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เมตตา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเมตตา 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

6 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อดทนน าพา
ให้ชีวิตมีความ
เจริญรุ่งเรือง 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอดทนน าพา
ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๖ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

7 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เพียร 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเพียร 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

8 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อ่อนโยน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอ่อนโยน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

9 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
แก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

58 
วินาที  

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๗ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

10 สารคดตีาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

11 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

12 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ขันติ
หรือความ
อดทน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับขันติหรือความ
อดทน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๘ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

13 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ท างานด้วย
ความ
รอบคอบ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการท างานด้วย
ความรอบคอบ 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

14 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อ่ืน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

15 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๙ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 

16 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

17 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มั่นในศีล มี
คุณธรรม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีล มี
คุณธรรม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

18 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มัน่ที่จะเป็น
คนดีในสังคม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

19 โตไปไม่โกง 
ตอน 
สาวนักช้อป 

วีดีโอ แก้ไขเวลาจอดรถเพ่ือให้
ตนเองได้จอดรถฟรี 

9.47 
นาท ี

กทม. 

1



๗๓ 

แบบทดสอบ 



๗๔ 

 
คําช้ีแจง  

  1. แบบทดสอบนี้เปนปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย มีคะแนน 60 คะแนน 
โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
   สวนท่ี 1 วิชาการคิดแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เปนแบบปรนัย  
    10 ขอ 20 คะแนน 
   สวนท่ี 2 วิชาความไมทนและความอายตอการทุจริต เปนแบบปรนัย 10 ขอ 20 คะแนน 
   สวนท่ี 3 วิชาการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตาน 
    ทุจริต เปนแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 20 คะแนน 
  2. ใหผูทดสอบกรอกชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด ใหชัดเจนลงในกระดาษคําตอบ 
  3. ใหผูทดสอบทําแบบทดสอบทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย X คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง
คําตอบเดียวลงใน กระดาษคําตอบ 
  4. เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลว ตองสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกเจาหนาท่ี 
  5. การทําแบบทดสอบมีเวลา 30 นาที เม่ือหมดเวลาและเจาหนาท่ีไดสั่งใหหยุด ตองหยุดทันที 
  6. ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดในระหวางการทดสอบ 
หากพบวาใชอุปกรณดังกลาว ใหถือวาทุจริตการสอบ 
  7. หามนําเอกสาร ตํารา ทุกชนิดวางไวท่ีโตะ 
  8. หามนําวัสดุ อุปกรณใดๆ ท่ีมีการจดขอความตางๆ ลงบนวัสดุหรืออุปกรณนั้นๆ เขามาใช
ในการสอบ 
  9. หามทําแบบทดสอบกอนท่ีเจาหนาท่ีจะประกาศใหเริ่มทํา 
 
การยุติการทําแบบทดสอบ 

  หากพบวาผูใดมีสิ่งท่ีหามนําเขา นําเขามาในการทดสอบ หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีกําหนด
ไว ผูนั้นจะตองยุติการทําแบบทดสอบทันที รวมท้ังจะไมตรวจใหคะแนนกับบุคคลนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 
 
 

 
 
 

วิชาท่ี 1  
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

๑ . ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.  ผูใดกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมแลวยอมไมผิด
จริยธรรม 

ข.  ผูใดกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมอาจไมผิดทุจริต 
 ค.  ผูกระทําผิดทุจริตทุกเรื่อง คือ การขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 
 ง.  ผิดทุกขอ 

๒. รูปแบบของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมมีก่ีรูปแบบ 
 ก.  5 รูปแบบ 
 ข.  7 รูปแบบ 
 ค.  9 รูปแบบ 
 ง.  10 รูปแบบ 

๓ . การขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวมไมไดหมายถึงขอใด 
 ก.  การทําโครงการสาธารณะลงในพ้ืนท่ี 

ข.  การทําธุรกิจกับตนเอง หรือเปนคูสัญญา 
ค.  การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ 

  ง.  การรับผลประโยชนตางๆ 

๔. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวมหมายถึงขอใด 
ก. การปกปดขอมูลราชการ 
ข. การบิดเบือนขอมูลภายในราชการ 
ค. การรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง 
ง. การเปดเผยขอมูลราชการ 

๕. รูปแบบการขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวมคือขอใด 
 ก.  การทําธุรกิจกับบุคคลท่ีตนเองรูจัก 
 ข.  การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคม 
 ค.  การนําทรัพยสวนตัวไปใชในราชการ 
  ง.  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง 



๗๖ 

 
๖. ขอใดเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม 
 ก.  เจาหนาท่ีรัฐทําอาชีพเสริมหลังเวลาราชการ 
 ข.  พอคาขายของบนทางเทาท่ีจุดผอนปรน 

ค.  ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนท่ีปรึกษาใหกับบริษัทท่ีตองถูกตรวจสอบ 
 ง.  เจาหนาท่ีของรัฐนําโทรศัพทของทางราชการกลับท่ีพักหลังเลิกงาน 

๗. สาระสําคัญของมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการในเรื่องตางๆ ยกเวนขอใด 
 ก.  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

ข.  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

ค.  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
 ง.  เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีญาติของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

๘. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูท่ีเก่ียวของ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีของรัฐ ขอใดไมใชบุคคลในครอบครวัตามระเบียบดังกลาว  
  ก.  ปูยา ตายาย 
 ข.  บิดา มารดา 
 ค.  พ่ีนองรวมบิดามารดา 
 ง.  พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

๙. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ
สามารถดําเนินการเรื่องใดได 

ก.  แสดงตําแหนงหนาท่ีในการดําเนินการเรี่ยไร 
ข.  สั่งใหผูใตบังคับบัญชาชวยทําการเรี่ยไรให 
ค.  ขอรองใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนชวยทําการเรี่ยไรใหได 
ง.  ผิดทุกขอ 

๑๐. การเรี่ยไรเรื่องใดท่ีไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงาน 
ของรัฐ 
 ก. หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเรี่ยไร 
 ข.  หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร 

ค.  กฐินพระราชทาน 
 ง.   ถูกทุกขอ 



๗๗ 

 
 

 
 
 

 
วิชาท่ี 2  
ความไมทนและความอายตอการทุจริต 
 
๑. ความไมทนตอการทุจริตท่ีรุนแรงท่ีสุดใน 4 ขอนี้คือขอใด 
 ก.  การวากลาวตักเตือน 
 ข.  การประกาศใหสาธารณชนรับรู 
 ค.  การแจงเบาะแสหรือการรองทุกขกลาวโทษ 

ง.  การชุมนุมประทวง 

๒. สาเหตุท่ีทําใหบุคคลทนตอการทุจริตจะเกิดข้ึนเม่ือใด 
 ก.  ตนเองไดรับประโยชนหรือใหงานสามารถดําเนินตอไปสูความสําเร็จ 
 ข.  การทุจริตเปนเรื่องไกลตัว 
 ค.  ไมมีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

ง.  ถูกทุกขอ 

๓. การรองขอคุมครองชวยเหลือพยานสามารถยื่นคํารองท่ีใด 
 ก.  สํานักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
 ข.  สํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ค.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ง.  ถูกทุกขอ 
๔. ตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ  
และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. 2553 การกันเปนพยานจะสิ้นสุดลงเม่ือใด 
 ก.  ใหถอยคําท่ีไมเปนประโยชน 
 ข.  ลาออกจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
 ค.  ผูบังคับบัญชาสั่งเพิกถอนการกันเปนพยาน 

ง.  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งสั่งยกเลิก 

๕. ลักษณะของความละอายตอการทุจริตระดับสูงหมายถึงอยางไร 
 ก.  กลัวคนอ่ืนรูวาทําผิด 
 ข.  กลัวตนเองถูกลงโทษ 

ค.  แมไมมีใครรู ก็ไมกลาท่ีจะทําผิด 
 ง.  ผิดทุกขอ 
 



๗๘ 

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

7. การควบคุมทางสังคมไมใหมีการกระทําท่ีผิดควรจะทําโดยวิธีใด 
 ก.  การติฉินนินทา 
 ข.  การลงโทษทางกฎหมาย 

ค.  การใหใบประกาศเกียรติคุณแกผูทําความดี 
ง.  การยกยองชมเชย 

8. พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนพลเมืองคือขอใด 
 ก.  การปฏิบัติตนตามหนาท่ีของตนเอง 
 ข.  การปฏิบัติตามกฎหมายและมีสํานึกทางการเมือง 
 ค.  การเสียภาษี 
 ง.  การบริโภคสินคาภายในประเทศ 

9. พ้ืนฐานของความเปนพลเมืองดีคือขอใด 
 ก.  ความรับผิดชอบตอตนเอง 
 ข.  ความรับผิดชอบตอคนรอบขาง 
 ค.  ความรับผิดชอบตอคนในครอบครัว 
 ง.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

10. ขอใดคือการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 ก.  การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 ข.  การยอมรับเหตุผลของตนเองมากกวาผูอ่ืน 
 ค.  การยึดม่ันในอุดมการณท่ีดี 
 ง.  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 
 

  
 
 

 

วิชาท่ี 3  
การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
 
คําถาม โมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอยาง (20 คะแนน)  
 
.........................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : ใหตอบคําถามในกระดาษคําตอบเทานั้น 
 
 
 



๘๐ 

 
 
 
 
 

 
เฉลยรายวิชา 
วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาที่ 2 ความไมทนและความอายตอการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

10   X  

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

10   X  



๘๑ 

วิทยากร 
ศูนยปฏิบตัิการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือ-นามสกุล / ตําแหนง ขอมูลติดตอ 

นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2590 1330 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 1931 5388 

นิติกร สํานักงานธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 



๘๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๘๓ 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ. 2561. หลักสูตรสรางวิทยากรผูนําการเปล่ียนแปลง. 
  สํานักงาน ป.ป.ช., 2561. 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ. 2561. หลักสูตรโคชเพ่ือการรูคิดตานทุจริต.  
  สํานักงาน ป.ป.ช., 2561. 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ. 2561. ส่ือการเรียนรูดานการปองกันการทุจริต.  
  สํานักงาน ป.ป.ช., 2561. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานปลัด 
  กระทรวงสาธารณสุข. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. ,2560. 

 
 

 

 



๘๔ 

ที่ปรึกษา 
1. นางพรรณพิมล  วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ ท่ีปรึกษากระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2. นายพศวีร  วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3. นางสาวพลอยนลิน  คํ่าคูณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4. นายสัญทนา นาทม นักทรัพยากรบุคคล 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



๘๕ 



ÈÙ¹Â�» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø̈ ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
www.stopcorruption.moph.go.th



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 28 เมษายน 2562 

หัวข้อ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 




