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คำานำา

	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์ที่	๑	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	ประกอบด้วย		กลยุทธ์ที่	๑	ปรับฐ�น

คว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้ส�ม�รถแยกระหว�่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

สว่นรวม	กลยทุธท์ี	่๒	สง่เสรมิใหม้รีะบบและกระบวนก�รกลอ่มเกล�ท�งสงัคมเพือ่ต้�นทจุรติ	กลยทุธท์ี	่๓	 

ประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	 และกลยุทธ์ที่	 ๔	 เสริมพลัง 

ก�รมสีว่นรว่มของชมุชน	และบูรณ�ก�รทกุภ�คสว่นเพ่ือต่อต้�นก�รทจุริต	จ�กกลยทุธท์ี	่๑	คณะกรรมก�ร

ปอ้งกันและปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ต	ิ(คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.)	จงึไดม้คีำ�สัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�ร

จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ซึ่งประกอบด้วย 

ผูท้รงคณุวฒุดิ�้นก�รให้ก�รศกึษ�และก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย	์ข้ึน	เพือ่ศกึษ�	วิเคร�ะห	์และรวบรวมขอ้มลู 

กำ�หนดแนวท�งและขอบเขตในก�รจัดทำ�หลักสูตร	 ยกร่�งและจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้

และสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้รวมทัง้พจิ�รณ�ให้คว�มเห็นเพิม่เตมิ	กำ�หนดแผนหรอืแนวท�งก�รนำ�หลกัสตูร 

ไปใช้ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	และดำ�เนินก�รอื่นๆ	ต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มอบหม�ย

	 คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกัน

ก�รทุจริตได้ร่วมกันสร้�งชุดหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�	:	Anti-Corruption	Education	ประกอบด้วย	๕	

หลักสูตร	ดังนี้		๑.	หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(ร�ยวิช�เพิ่มเติม	ก�รป้องกันก�รทุจริต)	๒.	หลักสูตร

อุดมศึกษ�	(วัยใส	ใจสะอ�ด	“Youngster	with	Good	Heart”)	๓.	หลักสูตรต�มแนวท�งรับร�ชก�ร	

กลุ่มทห�รและตำ�รวจ	๔.	หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	และ	 

๕.	 หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 ชุดหลักสูตรดังกล่�วได้ผ่�นกระบวนก�รนำ�ไปทดลองใช้	 

เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	 สำ�หรับก�รใช้ในกลุ่มเป้�หม�ยต่อไป	 นอกจ�กนี้	 

คณะอนุกรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรียนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้ด้�นก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ

ยงัไดค้ดัเลอืกสือ่ก�รเรยีนรู	้จ�กแหลง่ต่�งๆ	ทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ	รวม	๕๐	ชิน้	เพือ่ใช้ในก�รเรยีนรู	้	 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 เสนอ	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภ�คม	2561	 โดย

ให้หน่วยง�นที่เก่ียวข้องนำ�หลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�ไปใช้	 และให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รเร่งดำ�เนินก�ร	

เตรียมคว�มพร้อมในด้�นต่�งๆ	 เพื่อนำ�หลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�ไปปรับใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ของสถ�นศึกษ�

	 หลกัสตูรอดุมศกึษ�	(วยัใส	ใจสะอ�ด	“Youngster	with	Good	Heart”)	จดัทำ�ขึน้โดยอนกุรรมก�ร

ด้�นก�รอุดมศึกษ�	 ในคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และส่ือประกอบก�รเรียนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 โดยจัดทำ�เป็น	 ๑	 ร�ยวิช�	 ๓	 หน่วยกิต	 ส�ระก�รเรียนรู้ประกอบด้วย	 

(๑)	ปรบัฐ�นคว�มคดิต�้นทุจริตสว่นตนและสว่นรวม	(๒)	สร้�งสงัคมทีไ่มท่นต่อก�รทจุรติ	(๓)	ยกระดับดัชน	ี 

สร�้งพลเมืองดีในสังคม	(๔)	ปร�บทุจริตด้วยจิตพอเพียง		



	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 สถ�บันอุดมศึกษ�จะนำ�ร�ยวิช�	 วัยใส	 ใจสะอ�ด	

(Youngster	 with	 Good	 Heart)	 ในชุดหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�	 (Anti-Corruption	 Education)	 

ไปเป็นร�ยวชิ�หนึง่ของหลกัสตูรต�่งๆ	ในทุกระดบัก�รศกึษ�		เพือ่เปน็กลไกระยะย�วในก�รปลูกฝงัวธิคีดิ 

ป้องกันก�รทุจริตให้แก่ผู้เรียนอย่�งเป็นอัตโนมัติ	 เพ่ือร่วมกันสร้�งประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยท้ังช�ติ 

ต�้นทุจริต

	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก	

         

	 	 	 	 	 	 	 (วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

	 	 	 	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�ร	ป.ป.ช.

	 	 	 	 	 	 	 ๓๐	พฤศจิก�ยน	๒๕๖๑



สารบัญ

           หน้า

ต�ร�งวิเคร�ะห์หน่วยก�รเรียนรู้	 ๑

หน่วยที่	๑	เรื่อง	ปรับฐ�นคว�มคิดต้�นทุจริตส่วนตนและส่วนรวม	 ๖

หน่วยที่	๒	เรื่อง	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๓๘

หน่วยที่	๓	เรื่อง	ยกระดับดัชนี	สร้�งพลเมืองดีในสังคม	 ๖๘

หน่วยที่	๔	เรื่อง	ปร�บทุจริตด้วยจิตพอเพียง	 ๙๔ 

คำ�สั่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.ที่	๖๔๖/๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตร		 ๑๒๖

หรือชุดก�รเรียนรู้	 และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	

ร�ยชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรอุดมศึกษ�	 ๑๓๐	
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หน่วยที่ ๑ 
เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑	เรื่อง	ปรับฐ�นคว�มคิดต้�นทุจริต	ส่วนตนและ	 เวลา	๓	ชัว่โมง/	๑	สปัด�ห์

	 	 ส่วนรวม	ก�รแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่องที่ ๑.๑ : ต้นเหตุของการเกิดทุจริต

สาระสำาคัญ

	 คว�มหม�ยของคำ�ว่�ทุจริต	และคอร์รัปชัน	เปรียบเทียบคว�มหม�ยของทั้ง	๒	คำ�	ประเภท

ของก�รทุจริต	 คว�มหม�ยของผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนร่วม	(Conflict	of	Interests)	องค์ประกอบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัย

ส�เหตุของก�รเกิดและแนวท�งป้องกันและแก้ไขปัญห�ผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้และคว�มเข�้ใจเกี่ยวกับ

	 ๑.	 คว�มหม�ยและประเภทของก�รทุจริต	และผลประโยชน์ทับซ้อน

	 ๒.		สถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริต

	 ๓.		วิเคร�ะห์ถึงผลเสียที่เกิดจ�กก�รทุจริตต่อตนเอง	สังคม	และประเทศช�ติ

ขอบเขตเนื้อหา

	 ๑.		คว�มหม�ยและประเภทของก�รทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

	 ๒.	 ส�เหตขุองก�รทุจรติ	:	ข�ดจติสำ�นกึ	ข�ดคุณธรรมจรยิธรรม	ข�ดคว�มรบัผดิชอบ	แสวงห�

	 				 ผลประโยชน	์ข�ดระบบตรวจสอบอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ๓.		สถ�นก�รณ์และผลกระทบที่เกิดจ�กก�รทุจริต	

วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ 

	 ๑.		ดูวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รทุจริต	:	สื่อของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	หรือยกตัวอย่�ง

	 					กรณีที่เป็นข�่ว	หรือสถ�นก�รณ์ใกล้ตัว

	 ๒.		ให้นักศึกษ�ยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่นักศึกษ�เคยประสบในชีวิตประจำ�วัน

	 ๓.		วเิคร�ะห์ถึงส�เหต	ุผลกระทบ	ในทุกด้�น	ทั้งด้�นบวกและลบ	พร้อมเสนอแนะแนวท�งแก้ไข

	 ๔.		สรุปประเด็นสำ�คัญ	
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สื่อการเรียนรู้

	 ๑.		วีดิทัศน์	ของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	

	 ๒.		สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน/ข�่วเกี่ยวกับก�รทุจริต

	 ๓.		ห้องสมุด	เช่น	มห�วิทย�ลัย	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ชุมชน	ฯลฯ

การวัดและประเมินผล 

	 ๑.		แบบสังเกตพฤติกรรม

	 ๒.		แบบทดสอบวัดคว�มรู้

	 ๓.		แบบฝึกหัด

เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ความหมายและประเภทของการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

เกณฑ์การประเมิน

	 	 ๙	–	๑๐		คะแนน		หม�ยถึง		มีคว�มรู้ในระดับ	ดีม�ก

	 	 ๗	–	๘				คะแนน		หม�ยถึง		มีคว�มรู้ในระดับ	ดี

	 	 ๕	–	๖				คะแนน		หม�ยถึง		มีคว�มรู้ในระดับ	ป�นกล�ง

	 	 ๓	–	๔				คะแนน		หม�ยถึง		มีคว�มรู้ในระดับ	พอใช้

	 	 ๐	–	๒				คะแนน		หม�ยถึง		มีคว�มรู้ในระดับ	ต้องปรับปรุง

ระดับคะแนน

๙ - ๑๐

ดีมาก

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้อย่างครบถ้วน สามารถแบ่งประเภทของ
การทุจริตได้อย่างถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้

ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์

หัวข้อการพิจารณา/ระดับพฤติกรรม

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริต และสามารถแบ่งประเภทของการทุจริตได้ 
แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้บ้าง และสามารถอธิบายประเภทของการ
ทุจริตได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถแบ่งประเภทของการ
ทุจริต และไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้

ยังไม่เข้าใจความหมายและไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องของการทุจริตได้

๗ - ๘

ดี

๕ - ๖

ปานกลาง

๓ - ๔

พอใช้

๐ - ๒

ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมในการเรียน

ระดับ

คะแนน
วินัยในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ

พฤติกรรมการเรียน

กระบวนการเรียนรู้

๕

ดีมาก

เขา้เรยีนตรงเวลา ตัง้ใจเรยีน มีความ

เพียรพยายามในการเรียนรู้ทุกครั้ง

เขา้เรยีนตรงเวลา ตัง้ใจเรยีน มีความ

เพยีรพยายามในการเรยีนรูบ้อ่ยครัง้

เขา้เรยีนตรงเวลา ตัง้ใจเรยีน มีความ

เพียรพยายามในการเรียนรู้บางครั้ง

เขา้เรยีนตรงเวลา ตัง้ใจเรยีน มีความ

เพียรพยายามในการเรยีนรูน้อ้ยคร้ัง

ไม่ตั้งใจเรียน

ตัง้ใจและรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้สำาเรจ็ มกีารปรบัปรุง 
พัฒนาการทำางานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ตัง้ใจและรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้สำาเรจ็ มกีารปรบัปรงุ 
 พัฒนาการทำางานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ตัง้ใจและรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่
ท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้ำาเรจ็ มีการปรบัปรงุ 
พัฒนาการทำางานให้ดีขึ้น

ตัง้ใจและรับผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้สำาเร็จ ไม่มีการปรบัปรงุ 
พัฒนาการทำางานให้ดีขึ้น

ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้ทุกครั้ง

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้บ่อยครั้ง

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้บางครั้ง

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้น้อยครั้ง

ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้

๔

ดี

๓

ปานกลาง

๒

พอใช้

๑

ปรับปรุง
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หน่วยที่ ๑ 
เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑	เรื่อง	ปรับฐ�นคว�มคิดต้�นทุจริต	ส่วนตนและ	 เวลา	๖	ชัว่โมง/	๒	สปัด�ห์

	 	 						ส่วนรวม	ก�รแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่องที่ ๑.๒ การปลูกจิตสำานึกให้มีส่วนร่วม

สาระสำาคัญ 

	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รปลูกจิตสำ�นึก	 ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ	 ก�รมองสังคม	

มองโลก	 ปร�รถน�ที่จะสร้�งสรรค์คว�มดีง�ม	 บำ�เพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม	 ให้ชีวิตและสังคมบรรลุซึ่ง

คุณภ�พภ�ยใต้คว�มมสีว่นรว่มช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กันและกนั	ตลอดจนยอมรบัเค�รพหลักก�รกฎระเบยีบ	

กติก�	และข้อบังคับท�งสังคม	

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.		เพื่อให้นักศึกษ�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องก�รปลูกจิตสำ�นึก

	 ๒.		เพื่อให้นักศึกษ�มีทักษะชีวิตด้�นก�รปลูกจิตสำ�นึกผ�่นก�รศึกษ�ดูง�น

ขอบเขตเนื้อหา

	 ๑.		คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รปลูกจิตสำ�นึก

	 ๒.		ก�รปลูกจิตสำ�นึกแบบไทย

	 ๓.		ก�รปลูกจิตสำ�นึกและก�รมีส่วนร่วมในสังคม	ต�มหลักศ�สน�

	 ๔.		ก�รปลูกจิตสำ�นึกในก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

	 ๑.		บรรย�ยประกอบสื่อก�รเรียนรู้

	 ๒.		ศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนร่วม

	 	 ๒.๑	ให้นักศึกษ�แบ่งเป็น	๕	กลุ่ม	ทำ�กิจกรรมศึกษ�ดูง�นในองค์กรที่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง	

เกี่ยวกับสังคม	โดยให้นักศึกษ�เลือกต�มคว�มสนใจ

	 	 ๒.๒	นำ�ผลก�รศึกษ�ดูง�นม�ร่วมกันวิพ�กษ์ในชั้นเรียน

	 	 ๒.๓	ผู้สอนสรุปประเด็นสำ�คัญ
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สื่อการเรียนรู้ 

	 ๑.		วีดิทัศน์เกี่ยวกับก�รปลูกจิตสำ�นึกด้�นก�รมีส่วนร่วมในสังคม

	 ๒.		สถ�นที่ศึกษ�ดูง�น	

การวัดและประเมินผล 

	 ๑.		แบบทดสอบวัดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)

	 ๒.		แบบประเมินพฤติกรรมก�รเรียน	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม

	 ปัญห�ก�รทุจริต	 เป็นปัญห�ท่ีสำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	 ปัญห�

ก�รทุจริตจะทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นต่�งๆ	ขึ้น	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	นับวันปัญห�ดังกล�่ว

จะรุนแรงม�กขึ้น	มีรูปแบบก�รทุจริตที่ซับซ้อนย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึ้น	จ�กเดิมที่กระทำ�เพียง

สองฝ่�ย	 ปัจจุบันก�รทุจริตจะกระทำ�กันหล�ยฝ่�ย	 ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	

และเอกชน	โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ�่ยนี้

จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน	ก็จะนำ�ไปสู่ปัญห�ก�รทุจริตได	้บ�ง

ครัง้ผูท่ี้รบัผลประโยชนก์เ็ป็นผูใ้หป้ระโยชนไ์ดเ้ชน่กนั	โดยผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูใ้หผ้ลประโยชน	์คอื	ผูร้บั

ผลประโยชน์	จะเปน็เจ�้หน�้ทีข่องรฐั	ซ่ึงมอีำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนนิก�รต�่งๆ	และรับประโยชน์

จะเป็นไปในรูปแบบต�่งๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	ก�รกำ�หนดระเบียบหรือ

คุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง	 ผู้ให้ผลประโยชน์	 เช่น	 ภ�คเอกชน	 โดยก�รเสนอผลตอบแทน

ในรูปแบบต�่งๆ	เช่น	เงิน	สิทธิพิเศษอื่นๆ	เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	เจ�้หน้�ที่ของรัฐ	กระทำ�ก�รหรือไม่

กระทำ�ก�รอย�่งใดอย�่งหนึง่ในตำ�แหนง่หน�้ที	่ซ่ึงก�รกระทำ�ดังกล่�วเปน็ก�รกระทำ�ทีฝ่่�ฝนืต่อระเบยีบ

หรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น

๑.๑ ทุจริต คืออะไร

	 คำ�ว�่ทจุรติ	มกี�รให้คว�มหม�ยไดม้�กม�ย	หล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว�่จะมกี�รใหค้ว�มหม�ย

ดังกล่�วไว้ว่�อย�่งไร	โดยที่คำ�ว�่ทุจริตนั้น	จะมีก�รให้คว�มหม�ยโดยหน่วยง�นของรัฐ	หรือก�รให้คว�ม

หม�ยโดยกฎหม�ย	 ซึ่งไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มหม�ยจ�กแหล่งใด	 เนื้อห�สำ�คัญของคำ�ว่�ทุจริตก็ยังคง

มีคว�มหม�ยที่สอดคล้องกันอยู่	นั่นคือ	ก�รทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	มีก�รแสวงห�	หรือนำ�ผลประโยชน์ของ

สว่นรวมม�เปน็ของสว่นตวั	ทัง้ๆ	ทีต่นเองไมไ่ดม้สีทิธใินสิง่ๆ	นัน้	ก�รยดึถอืจึงถอืเปน็ส่ิงทีผิ่ด	ท้ังในแง่ของ

กฎหม�ยและศีลธรรม	ในแง่ของกฎหม�ยนัน้	ประเทศไทยไดม้กี�รกำ�หนดถงึคว�มหม�ยของก�รทจุรติไว้

หลักๆ	ในกฎหม�ย	๒	ฉบับ	คือ

	 ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑	(๑)	“โดยทุจริต”	หม�ยถึง	“เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

	 พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.๒๕๖๑	

ม�ตร�	๔	คำ�ว�่	“ทจุรติตอ่หน�้ที”่	หม�ยถงึ	“ปฏิบัติหรือละเวน้ก�รปฏบิติัอย�่งใดในตำ�แหนง่หรือหน�้ที่

หรือปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่�มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ทั้งที่

ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้นหรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ทั้งนี้เพ่ือแสวงห�ประโยชน์ท่ีมิควร
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ได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำ�ก�รอันเป็นคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รหรือคว�ม

ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรมต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�หรือต�มกฎหม�ยอื่น”	

	 นอกจ�กนี้	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับ

ร�ชบัณฑิตยสถ�น	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยระบุไว้ว่�ทุจริต	หม�ยถึง	“คว�มประพฤติชั่ว	คดโกง	ฉ้อโกง”

	 ในคำ�ภ�ษ�องักฤษ	คำ�ว�่ทุจรติจะตรงกบัคำ�ว�่	Corruption	(คอร์รปัชนั)	โดยในประเทศไทย

มกัมีก�รกล่�วถงึคำ�ว�่คอรร์ปัชนัม�กกว�่ก�รใชค้ำ�ว�่ทุจรติ	โดยก�รทจุรตินีส้�ม�รถใชไ้ดก้บัทกุทีไ่มว่�่จะ

เปน็หนว่ยง�นร�ชก�ร	หนว่ยง�นของเอกชน	ห�กเกดิกรณกี�รยดึเอ�	ถือเอ�ซ่ึงประโยชนส่์วนตนม�กกว�่

ส่วนรวม	ไม่คำ�นึงถึงว�่สิ่งๆ	นั้นเป็นของของตนเอง	หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้ม�หรือไม่แล้วนั้น	

ก็จะเรียกได้ว่�เป็นก�รทุจริต	 เช่น	ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	 ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือ

ของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นก�รทุจริต

	 อย�่งไรกต็�ม	เนือ่งจ�กคอรร์ปัชันมไิดเ้กิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท�่นัน้	ในอกีมมุหนึง่คอร์รปัชนั

จึงตอ้งหม�ยรวมถงึก�รแสวงห�ผลประโยชนข์องภ�คธุรกจิเอกชน	ในรูปของก�รใหส้นิบนหรอืสิง่ตอบแทน

แกน่กัก�รเมอืงหรอืข�้ร�ชก�รเพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่ผลประโยชนใ์นรปูแบบของก�รประมูล	ก�รสมัปท�น	เปน็ตน้	

รูปแบบเหล่�น้ีจะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้แก่ภ�คเอกชนเป็นจำ�นวนม�ก	ห�กภ�คเอกชนส�ม�รถเข้�ม�

ดำ�เนนิง�นได	้รวมถงึก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัมคีว�มต้องก�รทรพัยส์นิ	ประโยชนอ์ืน่นอกเหนอืจ�กสิง่ที่

ได้รับต�มปกติ	เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่�ยส�ม�รถบรรจบห�กันได้	ก�รทุจริตก็เกิดขึ้นได้

	 จ�กนิย�มของก�รทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินคว�มถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันในระบบ

ร�ชก�รเท่�นั้น	แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในภ�คเอกชน

อีกด้วย	ซึ่งอ�จกล่�วได้ว�่ก�รทุจริตคอร์รัปชันคือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	ก�รทุจริตคือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�ม

ได้เปรียบในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีในท�งที่ผิดเพ่ือแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	

ก�รใหห้รอืก�รรบัสนิบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยทีเ่อือ้ประโยชนแ์กต่นหรอืพวกพอ้งรวมถงึก�รทจุรติ

เชิงนโยบ�ย	ก�รทุจริตอ�จเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถ�นก�รณ์	ดังต่อไปนี้	

 ๑.๑.๑ มกีฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้กำาหนดจำานวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการทาง

ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล	หรือมูลค่�เพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกินท�งเศรษฐกิจ 

และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ห�กม�ตรก�รหรอืขอ้กำ�หนดดงักล�่วมคีว�มซบัซอ้น	คลุมเครอื	เลอืกปฏบิตั	ิ

เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	

 ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจมีสิทธิขาดในการใช้ดุลยพินิจ	 ซ่ึงให้อิสระในก�รเลือกปฏิบัติ 

เป็นอย�่งม�กว�่จะเลือกใช้อำ�น�จใด	กับใครก็ได้	

 ๑.๑.๓ ไมม่กีลไกทีม่ปีระสทิธิภาพหรอืองคก์รทีม่หีน�้ทีค่วบคมุดแูลและจัดก�รตอ่ก�ร 

กระทำ�ใดๆ	ของเจ�้หน้�ที่ที่มีอำ�น�จโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	
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๑.๒ รูปแบบการทุจริต

รูปแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งได้	๓	ลักษณะ	คือ	แบ่งต�มผู้ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งต�มกระบวนก�ร

ที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ

 ๑.๒.๑ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	(ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	กับผู้ถูกอุปถัมภ์	(ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	

โดยในกระบวนก�รก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	

	 	 	 ๑.๒.๑.๑	ก�รทจุรติโดยข�้ร�ชก�ร	หม�ยถงึก�รกระทำ�ทีม่กี�รใชห้นว่ยง�นร�ชก�ร

เพือ่มุ่งแสวงห�ผลประโยชนจ์�กก�รปฏบัิตงิ�นของหนว่ยง�นนัน้ๆ	ม�กกว�่ประโยชนส์ว่นรวมของสงัคม

หรือประเทศ	โดยลักษณะของก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภทย่อย	ดังนี้

๑)	 ก�รคอร์รัปชันต�มนำ้�	(corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึ้น

	 เมือ่เจ�้หน�้ท่ีของรัฐต้องก�รสนิบนโดยใหม้กี�รจ่�ยต�มชอ่งท�งปกติของ

ท�งร�ชก�ร	แตใ่หเ้พิม่สนิบนรวมเข�้ไวกั้บก�รจ�่ยค�่บรกิ�รของหนว่ยง�น

นัน้ๆ	โดยทีเ่งนิค่�บรกิ�รปกตท่ีิหนว่ยง�นนัน้จะตอ้งไดร้บักย็งัคงไดร้บัตอ่ไป 

เชน่	ก�รจ�่ยเงนิพเิศษใหแ้กเ่จ�้หน�้ท่ีในก�รออกเอกส�รต่�งๆ	นอกเหนอืจ�ก

ค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น

๒)	 ก�รคอร์รัปชันทวนนำ้�	 (corruption	with	 theft)	 เป็นก�รคอร์รัปชัน

ในลักษณะที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจ�กผู้ขอรับบริก�รโดยตรง	

โดยทีห่นว่ยง�นนัน้ไม่ไดมี้ก�รเรียกเก็บเงินค่�บริก�รแตอ่ย�่งใด	เชน่ 

	 ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้อง

เสยีค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิก�ร	แตก่รณนีีม้กี�รเรยีกเกบ็ค�่ใชจ้�่ยจ�ก

ผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ

	 	 	 ๑.๒.๑.๒	ก�รทุจริตโดยนักก�รเมือง	(political	corruption)	เป็นก�รใช้หน่วยง�น

ของท�งร�ชก�รโดยบรรด�นักก�รเมืองเพื่อมุ่งแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งก�รเงินม�กกว่�ประโยชน์

ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน	 โดยรูปแบบหรือวิธีก�รท่ัวไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับก�ร

ทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	 แต่จะเป็นในระดับท่ีสูงกว่�	 เช่น	 ก�รทุจริตในก�รประมูลโครงก�รก่อสร้�งขน�ด

ใหญ่	และมีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่�งๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น

 ๑.๒.๒  แบ่งตามกระบวนการที่ใช้	มี	๒	ประเภทคือ	

	 	 	 ๑.๒.๒.๑	เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	กตกิ�พืน้ฐ�น	เช่น	ก�รออกกฎหม�ย 

และกฎระเบียบต�่งๆ	เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	

	 	 	 ๑.๒.๒.๒	เกดิจ�กก�รใชอ้ำ�น�จหน้�ทีเ่พือ่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กกฎ	และระเบียบ

ทีด่ำ�รงอยู	่ซึง่มักเกดิจ�กคว�มไมช่ดัเจนของกฎและระเบยีบเหล�่นัน้ทีท่ำ�ใหเ้จ้�หน�้ท่ีส�ม�รถใชค้ว�มคดิ

เห็นของตนได	้และก�รใช้คว�มคิดเห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
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 ๑.๒.๓  แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	

	 	 	 ๑.๒.๓.๑	คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	(Procurement	Corruption)	เช่น	

ก�รจัดซื้อสิ่งของในหน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	

  	 ๑.๒.๓.๒	 คอรร์ปัชันจ�กก�รใหส้มัปท�นและสทิธพิเิศษ	(Concessionaire	Corruption)	

เช่น	ก�รให้เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข�้ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น

	 	 	 ๑.๒.๓.๓	คอร์รัปชันจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบัติ	(Privatization	Corruption)	เช่น	

ก�รข�ยกิจก�รของรัฐวิส�หกิจ	 หรือก�รยกเอ�ที่ดิน	 ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิก�รครอบครองของต่�งช�ติ	

เป็นต้น

	 	 	 ๑.๒.๓.๔	คอร์รัปชันจ�กก�รกำ�กับดูแล	(Regulatory	Corruption)	เช่น	ก�รกำ�กับ

ดูแลในหน่วยง�นแล้วทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น

 ๑.๒.๔ แบง่ตามความคดิเหน็ของนกัวชิาการ	นกัวชิ�ก�รท่ีได้ศกึษ�เกีย่วกบัปญัห�ก�รทุจริต	

ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของก�รทุจริตเป็นรูปแบบต่�งๆ	ไว้	เช่น	ก�รวิจัยของรองศ�สตร�จ�รย	์

ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	และคณะ	ได้แบ่งก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๓	รูปแบบ	ได้แก	่

	 	 	 ๑.๒.๔.๑	ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของ

รัฐเพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	

	 	 	 ๑.๒.๔.๒	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจดัสรรผลประโยชนใ์นรปูของสิง่ของ	และบริก�ร	หรอื

สิทธิให้แก่เอกชน	

	 	 	 ๑.๒.๔.๓	ก�รใชอ้ำ�น�จในก�รสร้�งอปุสรรคในก�รใหบ้ริก�รแกภ่�คประช�ชนและ

ภ�คธุรกิจ	เนื่องจ�กเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบร�ชก�รตำ่�เกินไปจนข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	

 ๑.๒.๕ แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต	 ของคณะกรรมก�รวิส�มัญ

พิจ�รณ�สอบสวนและศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	มีก�รแบ่งรูปแบบก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

ออกเป็น	๕	ประเภท	ได้แก่

	 	 	 ๑.๒.๕.๑	ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	เป็นรูปแบบใหม่ของก�รทุจริตที่แยบยล	โดยอ�ศัย

รูปแบบของกฎหม�ยหรือมติของคณะรัฐมนตรี	 หรือมติของคณะกรรมก�รเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�

ผลประโยชน	์ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่เข้�ใจผิดว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม

	 	 	 ๑.๒.๕.๒	ก�รทุจรติตอ่ตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�ร	เปน็ก�รใชอ้ำ�น�จและหน�้ทีใ่นคว�ม

รับผิดชอบของตนในฐ�นะของเจ้�หน้�ที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ปัจจุบันมักเกิดจ�กคว�มร่วมมือกันระหว่�งนักก�รเมือง	พ่อค้�และข�้ร�ชก�รประจำ�	

	 	 	 ๑.๒.๕.๓	ก�รทจุรติในก�รจดัซือ้จดัจ�้ง	ก�รทจุรติประเภทนีจ้ะพบได้ทัง้รปูแบบของ

ก�รสมยอมร�ค�	ตั้งแต่ขั้นตอนก�รออกแบบ	กำ�หนดร�ยละเอียดหรือสเป็กง�น	กำ�หนดเงื่อนไข	คำ�นวณ

ร�ค�กล�ง	ออกประก�ศประกวดร�ค�	ก�รข�ยแบบ	ก�รรับและเปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมัติ	

ก�รทำ�สัญญ�ทุกขั้นตอนของกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งล้วนมีช่องโหว่ให้มีก�รทุจริตกันได้อย่�งง่�ยๆ	

นอกจ�กนี	้ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆคือก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วยกัน	จึงได้รับก�รยกเว้น
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และก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	 แต่คว�มจริง	 ผลประโยชน์จ�กก�รรับง�นและเงินที่ได้จ�กก�รรับง�นไม่ได้นำ�ส่ง

กระทรวงก�รคลัง	แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล	ซึ่งไม่แตกต�่งอะไรกับก�รจ�้งบริษัทเอกชน

	 	 	 ๑.๒.๕.๔	ก�รทจุริตในก�รให้สัมปท�น	เปน็ก�รแสวงห�หรือเอือ้ประโยชนโ์ดยมชิอบ

จ�กโครงก�รหรือกิจก�รของรัฐ	ซึ่งรัฐได้อนุญ�ตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�น

ผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหน่ึง	 เช่น	 ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�นสุร�	 ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�น

โทรคมน�คม	เป็นต้น

	 	 	 ๑.๒.๕.๕	ก�รทุจรติโดยก�รทำ�ล�ยระบบตรวจสอบก�รใชอ้ำ�น�จรัฐ	เปน็ก�รพย�ย�ม

ดำ�เนนิก�รใหไ้ดบ้คุคลซึง่มสี�ยสมัพนัธ์กบัผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ท�งก�รเมอืงในอนัทีจ่ะเข�้ไปดำ�รงตำ�แหนง่

ในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	 เช่น	 คณะกรรมก�ร

ก�รเลือกต้ัง	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแหง่ช�ต	ิเปน็ต้น	ทำ�ใหอ้งคก์รเหล่�นีม้คีว�ม

อ่อนแอ	ไม่ส�ม�รถตรวจสอบก�รให้อำ�น�จรัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต

	 ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�	ก�รทจุรติมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย�่งม�ก	โดยไมใ่ชเ่พียงเพร�ะว�่

ลกัษณะประช�กรนัน้แตกต�่งจ�กภมูภิ�คอืน่ทีพ่ฒัน�แลว้	ห�กแต่เปน็เพร�ะกลุ่มประเทศทีก่ำ�ลังพัฒน�นัน้

มีปจัจยัภ�ยในต�่งๆ	ท่ีเอือ้หรอืสนบัสนนุตอ่ก�รเกดิก�รทจุรติ	อ�ทิ	๑)	แรงขบัเคลือ่นทีอ่ย�กมีร�ยได้	เปน็

จำ�นวนม�กอันเป็นผลเนื่องม�จ�กคว�มจน	ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด�้นต่�งๆ	

เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	หรือก�รว่�งง�น	๒)	มีสถ�นก�รณ์หรือโอก�สที่อ�จก่อให้เกิดก�รทุจริตได้

เป็นจำ�นวนม�ก	และมีกฎระเบียบต่�งๆ	ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�ร

ยตุธิรรมทีไ่มเ่ขม้แขง็	๔)	กฎหม�ยและประมวลจรยิธรรมไมไ่ด้รบัก�รพฒัน�ให้ทนัสมยั	๕)	ประช�กร

ในประเทศยงัคงจำ�เปน็ตอ้งพึง่พ�ทรพัย�กรธรรมช�ตอิยูเ่ปน็จำ�นวนม�ก	๖)	คว�มไมมี่เสถยีรภ�พท�ง

ก�รเมอืง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมอืงทีไ่มเ่ขม้แขง็	ปัจจยัต�่งๆ	ดงักล�่ว	จะนำ�ไปสูก่�รทจุรติ	ไมว่�่จะเปน็ทจุรติ

ระดับบนหรือระดับล่�งก็ต�ม	ซึ่งผลที่ต�มม�อย่�งเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริต

ทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง	ก�รลงทุนในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

จ�กนักลงทุนต่�งช�ติลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	

หรอืก�รทจุรติทำ�ใหเ้กดิชอ่งว�่งของคว�มไมเ่ท�่เทยีมท่ีกว�้งขึน้ของประช�กรในประเทศหรอือกีนยัหนึง่

คือระดับคว�มจนน้ันเพิ่มสูงข้ึน	 ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มเดียว	 นอกจ�ก

นี้	ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด�้นปริม�ณ

และคุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงินที่ร�้ยแรงได้อีกด้วย	

	 จ�กก�รศึกษ�วิจัยโครงก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รทุจริตในประเทศไทยของ	

รศ.	 ดร.เส�วนีย	์ ไทยรุ่งโรจน์	 ได้ระบ	ุ เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุ

ภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้
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 ๑.๓.๑ ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	พฤติกรรมส่วนตัวของข้�ร�ชก�รบ�งคนที่เป็นคนโลภม�ก	

เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ	

“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม

 ๑.๓.๒ ปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑.๓.๒.๑	ด้�นเศรษฐกิจ	ได้แก่	ร�ยได้ของข้�ร�ชก�รน้อยหรือตำ่�ม�กไม่ได้สัดส่วน

กับก�รครองชีพที่สูงข้ึน	 ก�รเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นก�รบริโภค	 สร้�งนิสัยก�รอย�กได้	 อย�กมี	

เมื่อร�ยได้ไม่เพียงพอก็ต้องห�ท�งใช้อำ�น�จไปทุจริต	

	 	 	 ๑.๓.๒.๒	ด้�นสังคม	ได้แก่	ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	คนรำ่�รวย	และ

ไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�อย�่งไร	เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	

ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	

	 	 	 ๑.๓.๒.๓	ด้�นวัฒนธรรม	ได้แก่	ก�รนิยมจ�่ยเงินของนักธุรกิจให้กับข�้ร�ชก�ร

ที่ต้องก�รคว�มสะดวกรวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

	 	 	 ๑.๓.๒.๔	ด�้นก�รเมอืง	ไดแ้ก	่ก�รทจุรติของข�้ร�ชก�รแยกไมอ่อกจ�กนกัก�รเมอืง	

ก�รร่วมมือของคนสองกลุ่มน้ีเกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�

โครงก�รของรัฐ	

	 	 	 ๑.๓.๒.๕	ด้�นระบบร�ชก�ร	ได้แก	่

-		 คว�มบกพร่องในก�รบริห�รง�นเปิดโอก�สให้เกิดก�รทุจริต

-		 ก�รใชด้ลุพนิจิม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ให้อตัร�ก�รทจุริตในหนว่ยง�นสงู

-		 ก�รทีข่ัน้ตอนของระเบยีบร�ชก�รมมี�กเกนิไป	ทำ�ใหผู้ท้ีไ่ปตดิตอ่ตอ้ง

	 เสียเวล�ม�ก	จึงเกิดก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ	

-		 ก�รตกอยูใ่ตภ้�วะแวดลอ้มและอทิธพิลของผูท้จุรติ	มที�งเปน็ไปได้ทีผู่น้ัน้

จะทำ�ก�รทุจริตด้วย	

-	 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมลีกัษณะทีร่วมศนูย	์ทำ�ใหไ้มม่รีะบบตรวจสอบ

ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภ�พ	

-		 ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�ร

อนุญ�ต	ก�รอนุมัติจัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงิน

ติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

-	 ก�รท่ีข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ

ข้�ร�ชก�รช้ันผู้น้อยจึงเลียนแบบกล�ยเป็นคว�มเคยชิน	 และมองไม่เห็น

ว่�ก�รกระทำ�เหล่�นั้นจะเป็นก�รคอร์รัปชัน	 หรือมีคว�มสับสนระหว่�ง

สินนำ้�ใจกับคอร์รัปชันแยกออกจ�กกัน
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	 	 	 ๑.๓.๒.๖	กฎหม�ยและระเบียบ	ได้แก่

-		 กฎหม�ยหล�ยฉบับที่ใช้อยู่ยังมี	“ช่องโหว่”	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตที่ดำ�รงอยู่ได้

-		 ก�รทุจริตไม่ไดเ้ปน็อ�ชญ�กรรมให้คู่กรณทีัง้สองฝ�่ย	ห�พย�นหลกัฐ�น

	 ได้ย�ก	ยิ่งกว่�นั้น	คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยมักไม่ค่อยมีฝ่�ยใดยอมเปิดเผยออก

ม�	และถ้�ห�กมีฝ่�ยใดต้องก�รที่จะเปิดเผยคว�มจริงในเรื่องนี้	กฎหม�ย

	 หมิน่ประม�ทกย็บัยัง้เอ�ไว	้อกีทัง้กฎหม�ยของทกุประเทศเอ�ผดิกบับคุคล

ผูใ้หส้นิบนเท�่ๆ	กบัผู้รับสินบน	จงึไมค่อ่ยมผู้ีใหสิ้นบนร�ยใดกล้�ดำ�เนินคดี

กับผู้รับสินบน

-		 ร�ษฎรท่ีรู้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู้เสียห�ย	

ยิ่งกว่�นั้นกระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็น

ผลดีแก่ผู้ทุจริต

-	 ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 มีขั้นตอนม�ก	

ทำ�ให้เกิดช่องท�งให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้	

	 	 	 ๑.๓.๒.๗	ก�รตรวจสอบ	ได้แก่

-		 ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	ทำ�ใหก้ระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�ก

ฝ่�ยประช�ชนไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร

-		 ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	 ของหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ตรวจสอบหรือ

กำ�กับดูแลอย่�งจริงจัง

	 	 	 ๑.๓.๒.๘	ส�เหตุอื่นๆ	

-		 อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เน่ืองจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�ร

สำ�คญัทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิใหส้�มขีองตนทำ�ก�รทจุรติเพือ่คว�ม

	 เป็นอยู่ของครอบครัว

-		 ก�รพนัน	ทำ�ให้ข�้ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น

๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย

	 ก�รทจุรติในแตล่ะระดบัมกัจะมรีปูแบบทีค่ล�้ยคลงึกนั	ส�ม�รถแบ่งออกไดเ้ปน็	๒	ระดับคอื

 ๑.๔.๑ การทจุรติระดบัชาต	ิเปน็รปูแบบก�รทุจรติของนกัก�รเมอืงทีใ่ชอ้ำ�น�จในก�รบรหิ�ร

ร�ชก�ร	 รวมถึงอำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ย

ต่�งๆ	โดยก�รอ�ศัยช่องว่�งท�งกฎหม�ย	เพื่อผลประโยชน์ต่�งๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ�้ง	ก�รประมูล	

ก�รซื้อข�ยตำ�แหน่ง

 ๑.๔.๒ การทุจริตในระดับท้องถิ่น	 ก�รบริห�รร�ชก�รในรูปแบบท้องถ่ินเป็นก�รกระจ�ย

อำ�น�จเพื่อให้บริก�รต่�งๆ	 ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	 แต่ก�ร

ดำ�เนินก�รในรูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญห�ก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�ก	 ผู้บริห�รท้องถ่ินจะเป็น
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นักก�รเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็น

นักก�รเมอืง	เปน็ผูบ้รหิ�รทอ้งถิน่แลว้กเ็ปน็โอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชนส์ำ�หรบัตนเองและ

พวกพ้องได้	 นอกจ�กนี้ยังมีกรณีอื่นอีกได้แก่	 ผู้บริห�รท้องถ่ินเรียกรับผลประโยชน์ในก�รปรับเปล่ียน

ตำ�แหน่ง	หรือเลื่อนตำ�แหน่ง

	 ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นทั้ง	๒	ระดับอ�จจะไม่ใช่ก�รทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจน	แต่จะแฝงตัว

อยู่ในรูปแบบต่�งๆ	ห�กไม่พิจ�รณ�ให้ดีแล้วอ�จมองได้ว่�ก�รกระทำ�ดังกล�่วไม่ใช่ก�รทุจริต	แต่แท้จริง

แล้วก�รกระทำ�นั้นเป็นก�รทุจริตอย่�งหนึ่ง	 และร้�ยแรงม�กพอที่จะส่งผลกระทบ	 และก่อให้เกิดคว�ม

เสียห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ติได้เช่นกัน	ตัวอย่�งเช่น	ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นซึ่งผู้บังคับบัญช�ให้

คะแนนประเมนิพเิศษแก่ลกูนอ้งท่ีตนเองชอบ	ทำ�ใหไ้ด้รบัเงนิเดือนในอตัร�ทีส่งูกว�่คว�มเปน็จรงิท่ีบคุคล

นั้นควรจะได้รับ	เป็นต้น	ก�รกระทำ�ดังกล่�วถือเป็นคว�มผิดท�งวินัย	ซึ่งเจ�้หน้�ที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว	ซึ่งห�กเกิดกรณีดังกล่�วขึ้นเท่�กับ

ว�่เป็นก�รกระทำ�ที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย

๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย

	 ก�รทุจริตที่เกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ	 ห�กประเทศใดมีก�รทุจริตน้อย

จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	 นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	ซึ่งหม�ยถึง

เศรษฐกิจของประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย�่งต่อเนื่อง	แต่ห�กมีก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�กนักธุรกิจ

ย่อมไม่กล�้ที่จะลงทุนในประเทศนั้นๆ	เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�ก

ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจดังกล่�วได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคท่ีจะต้องซ้ือสินค้�และบริก�รท่ีมีร�ค�สูง	

หรืออีกกรณีหน่ึงคือก�รใช้สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	 ดังนั้น	 จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศ

ต�่งๆ	เพื่อบ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ก�รทุจริต	ซึ่งก�รทุจริตที่ผ�่นม�นอกจ�กจะพบเห็นข่�วก�รทุจริตด้วย

ตนเอง	และผ่�นสื่อต�่งๆ	แล้ว	ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	คือ	ตัวชี้วัดขององค์กร

เพือ่คว�มโปรง่ใสน�น�ช�ต	ิ(Transparency	International	:	TI)	ไดจ้ดัอนัดบัดัชนีรบัรูก้�รทุจรติ  

ประจำ�ป	ี๒๕๖๐	พบว�่	ประเทศไทยได	้๓๗	คะแนน	จ�กคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�ก

ก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	

อยูล่ำ�ดบัที	่๑๐๑	เท�่กบัว�่ประเทศไทย	มคีะแนนคว�มโปรง่ใสดขีึน้	แตย่งัแสดงใหเ้หน็ว�่	ประเทศไทยยงั

มีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทย

มีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

	 และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอ�เซียน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพื่อเปรียบเทียบดัชนีรับรู้

ก�รทจุรติ	ในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสงิคโปรย์งัคงอนัดับหนึง่ในกลุม่อ�เซียนเชน่เดียวกบั	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	

ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๓

๘๔

๘๐

๘๔

๗๘

๘๐

๘๘

๑๐๒

๘๕

๗๖

๑๐๑

๙๖

๑๖๓

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๐

๑๗๘

๑๘๓

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๕

๑๖๘

๑๗๖

๑๘๐

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

ปี พ.ศ. อันดับ จำานวนประเทศคะแนน

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๖๔

๕๙

๑๔๖

๑๕๙

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)
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ตารางที่ ๒ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

 

	 ในก�รประเมินดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	จะถูกประเมินจ�กแหล่งข้อมูล 

๙	แหล่ง	ครอบคลุมด�้นต่�งๆ	ทั้งด�้นเศรษฐกิจ	ก�รเมือง	ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	คว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันระดับประเทศ	คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประสิทธิภ�พของภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ในก�รดำ�เนินง�นและก�รวัดด้�นคว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	 โดยวัดจ�กคว�มคิดเห็นของ

ประช�ชนว่�ประเทศนั้นมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมีส่วนร่วม	คว�มเป็นเอกฉันท	์

ก�รเลือกตั้ง	คว�มเท่�เทียม	คว�มเป็นเสรี	โดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบของก�รสอบถ�มจ�กนักลงทุนช�ว

ต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ

๑.๖ ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ

	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกๆ	ด�้น	เป็นพื้นฐ�นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง

ของคนในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�ร

ส�ธ�รณะหรอืสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกไมเ่ตม็ท่ีอย�่งท่ีควรจะเปน็	เงินภ�ษขีองประช�ชนตกไปอยูใ่นกระเป�๋

ของผูท้จุรติ	และผลกระทบอ่ืนๆ	อีกม�กม�ย	นอกจ�กนีแ้ล้ว	ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศ

๖
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เพือ่ประกอบกจิก�รต�่งๆ	ภ�ยในประเทศ	พบว�่	นกัลงทนุต�่งประเทศจะมองว�่ก�รทจุรติถอืว�่เปน็ตน้ทนุ

อย�่งหนึง่	ซึง่นกัลงทนุจ�กต�่งประเทศจะใชป้ระก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกบัปจัจัยด้�นอืน่	ๆ 	ทัง้นี	้

ห�กตน้ทนุทีต่อ้งเสยีจ�กก�รทจุรติมตีน้ทนุทีส่งู	นกัลงทนุจ�กต่�งประเทศอ�จพิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุน

ไปยงัประเทศอ่ืน	สง่ผลใหก้�รจ้�งง�น	ก�รสร�้งร�ยไดใ้หแ้กป่ระช�ชนลดลง	เมือ่ประช�ชนมีร�ยไดล้ดลง

กจ็ะสง่ผลตอ่ก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�กรซึง่เป็นร�ยไดข้องรฐัลดลง	จงึสง่ผลต่อก�รจดัสรรงบประม�ณและ

ก�รพัฒน�ประเทศ

	 มห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทยไดส้ำ�รวจดัชนีสถ�นก�รณค์อร์รัปชนัไทยจ�กกลุ่มตัวอย�่ง	๒,๔๐๐	

ตัวอย่�ง	 จ�กประช�ชนทั่วไป	 ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	 และข้�ร�ชก�ร/ภ�ครัฐ	 เมื่อเดือนมิถุน�ยน	

๒๕๕๙	พบว่�	ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ�่นม�	พบว�่	ผู้ที่ตอบว่�

รุนแรงเพิ่มขึ้นม	ี๓๘%	รุนแรงเท่�เดิม	๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	คือ	กฎหม�ยเปิดโอก�ส

ใหเ้จ�้หน�้ทีใ่ชด้ลุพนิจิทีเ่อือ้ตอ่ก�รทจุรติ	อันดบัสอง	คว�มไมเ่ขม้งวดของก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย	อนัดบัส�ม 

กระบวนก�รท�งก�รเมืองข�ดคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้ย�ก	ส่วนรูปแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด	

อันดับหนึ่ง	คือ	ก�รให้สินบน	ของกำ�นัล	หรือร�งวัล	อันดับสอง	ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ยเพื่อแสวงห�

ประโยชน์ส่วนตัว	อันดับส�ม	ก�รใช้ตำ�แหน่งท�งก�รเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก

	 สำ�หรับคว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริต	โดยก�รประเมินจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยปี	๒๕๕๙	

ที	่๒.๗๒	ล้�นล้�นบ�ท	ว่�แม้จะมีก�รจ่�ยเงินใต้โต๊ะ	แต่อัตร�ก�รจ�่ยอยู่ที่เฉลี่ย	๑-๑๕%	โดยห�กจ่�ย

ที่	๕%	คว�มเสียห�ยจะอยู่ที	่๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรือ	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้อัตร�

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที	่๑๕%	คิดเป็นคว�มเสียห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล�้นบ�ท	

หรอื	๖.๕๗%	ของเงนิงบประม�ณ	และมผีลทำ�ใหเ้ศรษฐกจิลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรยีกเงนิสนิบน

ลงทุกๆ	๑%	จะทำ�ให้มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท

	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยง�นหลักที่ดำ�เนินก�ร

ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	คอื	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	

(สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.)	นอกจ�กนีย้งัมหีนว่ยง�นอืน่ท่ีมภี�รกิจในลกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัสำ�นกัง�น	

ป.ป.ช.	เชน่	สำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิ	สำ�นักง�นผูต้รวจก�รแผน่ดนิ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกัน

และปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครฐั	นอกจ�กนีย้งัมหีนว่ยง�นภ�คเอกชนทีใ่หค้ว�มรว่มมอืในก�รปอ้งกนั

และปร�บปร�มก�รทุจริตอีกหล�ยหน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี

ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	

๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�รแนวท�งก�รดำ�เนินง�นทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	

	 กล�่วโดยสรุปปัญห�ก�รทุจริตก่อให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	

โดยมรีปูแบบทีซ่บัซอ้นย�กแกก่�รตรวจสอบม�กขึน้	ดงันัน้จึงควรใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัคว�มสำ�คญั	ประเภท	

ส�เหตแุละผลกระทบของก�รทจุรติ	รวมถึงสถ�นก�รณป์จัจบุนัเกีย่วกบัก�รทุจรติในประเทศไทย 

เพื่อให้รู้เท�่ทันสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว
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๑.๗ ทฤษฎ ีความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

(Conflict of Interests)

	 คำ�ว่�	Conflict	of	 Interests	มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	เช่น	“ก�รขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม”	 หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม”	หรือ	“ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส�ธ�รณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล”	

หรือ	“ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์ขัดกัน”	หรือบ�งท่�น

แปลว่�	“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	หรือ	“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์”

	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	หรือท่ีเรียกว่�	 Conflict	 of	

Interests	 น้ันก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรม	

จริยธรรม	กล่�วคือ	ก�รกระทำ�ใด	ๆ	ที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	

เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ�	 แต่บุคคลแต่ละคน	 แต่ละกลุ่ม	 แต่ละสังคม	 อ�จเห็นว่�เร่ืองใด

เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่�งกันไป	หรือเมื่อเห็นว่�เป็นก�ร

ขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ�แตกต่�งกัน	อ�จเห็นแตกต�่งกันว่�เรื่องใดกระทำ�ได้กระทำ�

ไม่ได้แตกต่�งกันออกไปอีก	 และในกรณีท่ีมีก�รฝ่�ฝืนบ�งเรื่องบ�งคนอ�จเห็นว่�ไม่เป็นไร	 เป็นเรื่องเล็ก

น้อย	หรืออ�จเห็นเป็นเรื่องใหญ่	ต้องถูกประณ�ม	ตำ�หนิ	ติฉิน	นินท�	ว�่กล่�ว	ฯลฯ	แตกต่�งกัน

ต�มสภ�พของสังคม

	 โดยพืน้ฐ�นแล้ว	เรื่องก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

เป็นกฎศลีธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่�ฝืน	แต่เนื่องจ�กมีก�รฝ่�ฝืนกันม�กขึ้น 

และบุคคลผู้ฝ�่ฝืนก็ไม่มีคว�มเกรงกลัวหรือละอ�ยต่อก�รฝ่�ฝืนนั้น	สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียง

พอท่ีจะมผีลเปน็ก�รห้�มก�รกระทำ�ดงักล�่ว	และในท่ีสดุเพ่ือหยดุยัง้เรือ่งดงักล่�วนี	้จงึมกี�รตร�กฎหม�ย

ท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รขดักนัแหง่ผลประโยชนม์�กขึน้ๆ	และเปน็เร่ืองทีสั่งคมใหค้ว�มสนใจม�กขึน้ต�มลำ�ดับ	

ส�ม�รถสรุปเป็นรูปภ�พได้ดังนี้

ภาพที่ ๑.๑	คว�มขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

	 ๑.๗.๑	 รูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 ก�รขัด

กนัระหว�่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวมมไีดห้ล�ยรปูแบบไมจ่ำ�กัดอยูเ่ฉพ�ะในรปูแบบของ

พื้นที่สีข�ว	แทน	ประโยชน์ส่วนรวม

พื้นที่สีดำ�	แทน	ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเท�	เกิดจ�กก�รทับซ้อนของสีข�วและสีดำ�	

เป็นพื้นที่เกิด	“ก�รขัดกันระหว่�ง	

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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ตัวเงิน	หรอืทรพัยส์นิเท�่นัน้	แต่รวมถงึผลประโยชนอ์ืน่ๆ	ทีไ่มไ่ด้อยูใ่นรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิ์นด้วย	

ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�รขัดกันระหว�่งประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ

	 	 ๑.๗.๑.๑	ก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	(Accepting	benefits)	เช่น	ก�รรับของขวัญจ�ก

บรษิทัธรุกจิ	บรษิทัข�ยย�หรอือุปกรณ์ก�รแพทยส์นบัสนนุค�่เดนิท�งให้ผูบ้รหิ�รและเจ�้หน�้ทีไ่ปประชุม

เรื่องอ�ห�รและย�ที่ต่�งประเทศ	 หรือหน่วยง�นร�ชก�รรับเงินบริจ�คสร้�งสำ�นักง�นจ�กธุรกิจที่เป็น

ลกูค�้ของหนว่ยง�น	หรือแมก้ระทัง่ในก�รใชง้บประม�ณของรฐัเพือ่จดัซือ้จดัจ�้งแลว้เจ้�หน�้ทีไ่ดร้บั

ของแถม	หรือประโยชน์อื่นตอบแทน	เป็นต้น

	 	 ๑.๗.๑.๒	ก�รทำ�ธุรกิจกับตนเอง	(Self	-	dealing)	หรือเป็นคู่สัญญ�	(Contracts)	

หม�ยถึงสถ�นก�รณ์ที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งส�ธ�รณะ	 มีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นที่ตนสังกัด	

ตวัอย�่งเช่น	ก�รใชต้ำ�แหนง่หน�้ทีท่ำ�ใหห้นว่ยง�นทำ�สญัญ�	ซ้ือสนิค�้จ�กบรษิทัของตนเอง	หรอืจ�้งบรษิทั

ของตนเป็นที่ปรึกษ�	หรือซื้อที่ดินของตนเองในก�รจัดสร�้งสำ�นักง�น	สถ�นก�รณ์เช่นนี้เกิดบทบ�ทที่

ขัดแย้ง	เช่น	เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน

	 	 ๑.๗.๑.๓	ก�รทำ�ง�นหลังจ�กออกจ�กตำ�แหนง่หน�้ทีส่�ธ�รณะหรอืหลงัเกษียณ

(Post	-employment)	หม�ยถึงก�รทีบุ่คคลล�ออกจ�กหนว่ยง�นของรัฐ	และไปทำ�ง�นในบรษิทัเอกชน

ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน	 เช่น	ผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์ก�รอ�ห�รและย�	ล�ออกจ�กง�น

ร�ชก�รและไปทำ�ง�นในบรษิทัผลิตหรือข�ยย�	หรอืผู้บริห�รกระทรวงคมน�คมหลังเกษยีณออกไปทำ�ง�น

เป็นผู้บริห�รของบริษัทธุรกิจสื่อส�ร

	 	 ๑.๗.๑.๔	ก�รทำ�ง�นพิเศษ	(Outside	employment	or	moonlighting)	ในรูปแบบนี้

มีได้หล�ยลักษณะ	 เช่น	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งส�ธ�รณะตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ	ที่เป็นก�รแข่งขันกับหน่วยง�น

หรือองค์ก�รส�ธ�รณะที่ตนสังกัด	 หรือก�รรับจ้�งเป็นท่ีปรึกษ�โครงก�ร	 โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�ร

สร�้งคว�มน�่เชือ่ถอืว�่โครงก�รของผูว้�่จ�้งจะไมม่ปีญัห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหนว่ยง�นท่ีท่ีปรึกษ�

สงักัดอยู	่หรอืในกรณทีีเ่ป็นผูต้รวจสอบบัญชขีองกรมสรรพ�กร	กร็บัง�นพเิศษเปน็ทีป่รกึษ�หรอืเปน็ผูท้ำ�

บัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

	 	 ๑.๗.๑.๕	 ก�รรู้ข้อมูลภ�ยใน	 (Inside	 information)	 หม�ยถึง	 สถ�นก�รณ์ที่ผู้ดำ�รง

ตำ�แหนง่ส�ธ�รณะใชป้ระโยชนจ์�กก�รรูข้อ้มลูภ�ยในเพ่ือประโยชนข์องตนเอง	เช่น	ทร�บว�่มกี�รตัดถนน

ผ�่นบรเิวณใด	กจ็ะเข้�ไปซือ้ท่ีดนินัน้ในน�มของภรรย�	หรอืทร�บว�่จะมีก�รซ้ือข�ยทีดิ่นเพือ่ทำ�โครงก�ร

ของรัฐก็จะเข้�ไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งกำ�ไรและข�ยให้กับรัฐในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 	 ๑.๗.๑.๖	ก�รใชท้รัพยส์นิของร�ชก�รเพ่ือประโยชนธุ์รกจิส่วนตวั	(Using	your	employer’s

	property	for	private	advantage)	เชน่	ก�รนำ�เครือ่งใชส้ำ�นกัง�นต�่งๆ	กลบัไปใชท้ีบ่�้น	ก�รนำ�รถยนต์

ร�ชก�รไปใช้ในง�นส่วนตัว	
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	 	 ๑.๗.๑.๗	ก�รนำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง	

(Pork	-	barreling)	เช่น	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง	หรือก�รใช้

งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง

	 	 ๑.๗.๑.๘	ก�รใช้ตำ�แหนง่หน�้ทีแ่สวงห�ประโยชนแ์กเ่ครอืญ�ตหิรอืพวกพอ้ง	(Nepotism)	

หรืออ�จจะเรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	เช่น	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน�้ที่ทำ�ให้

หน่วยง�นของตนเข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน

	 	 ๑.๗.๑.๙	ก�รใช้อิทธิพลเข้�ไปมีผลต่อก�รตัดสินใจของเจ�้หน้�ที่รัฐ	หรือหน่วยง�นของ

รัฐอื่น	(Influence)	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	เช่น	เจ�้หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่

ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ	บัญช�ให้หยุดทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน

	 ดงันัน้	จงึส�ม�รถสรปุรปูแบบของก�รกระทำ�ท่ีเข้�ข่�ยเปน็ก�รขัดกนัระหว�่งประโยชนส่์วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	(Conflict	of	Interest)	เป็น	๙	รูปแบบ	ดังภ�พ

ภาพที่ ๑.๒	ก�รกระทำ�ที่เข้�ข�่ยก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

การทำางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
(Post - employment)

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s property for private advantage)

การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
(Pork - barreling)

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence)
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๑.๘ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ

 ๑.๘.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ	 น�ยสุจริต	 ข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ่	 ได้เดินท�งไปปฏิบัติ

ร�ชก�รในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งในวันดังกล่�ว	น�ยรวย	น�ยก	อบต.	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก	่

น�ยสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	น�ยสุจริตได้มอบง�นช้�งดังกล�่วให้หน่วยง�นต้นสังกัด	ตรวจสอบมูลค่�

พรอ้มทัง้ดำ�เนนิก�รให้ถกูตอ้งต�มระเบยีบและกฎหม�ย	แตต่อ่ม�	น�ยสจุรติ	พิจ�รณ�แลว้เหน็ว�่	ไมส่มควร

รับง�ช�้งดังกล่�วไว	้จึงเร่งให้หน่วยง�นต้นสังกัดคืนง�ช้�งให้แก่น�ยรวย	

	 ต�มพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	

๒๕๔๒	 ม�ตร�	 ๑๐๓	ประกอบประก�ศคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน�้ที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๗	ประกอบข้อ	๕	(๒)	ได้กำ�หนดว่� 

เจ�้หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	 ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นที่มิใช่ญ�ติซึ่งมีมูลค่�เกินกว่�ส�ม

พันบ�ท	แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน	จะต้องแจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญช�	 หรือผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 หรือ

ประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	หรือประธ�นวฒุสิภ�	หรือประธ�นสภ�ทอ้งถิน่แลว้แตก่รณ	ีในทนัททีีส่�ม�รถ

กระทำ�ได	้เพ่ือใหว้นิจิฉยัว�่มเีหตผุลคว�มจำ�เปน็	คว�มเหม�ะสม	และสมควรทีจ่ะใหเ้จ้�หน�้ทีข่องรัฐผู้นัน้	

รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปร�กฏว่�	เมื่อน�ยสุจริต	ข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ	่ได้รับง�ช�้งแล้ว	

ไดส้ง่ใหห้นว่ยง�นตน้สงักัดตรวจสอบมลูค�่พร้อมท้ังดำ�เนนิก�รใหถ้กูตอ้งต�มระเบยีบและกฎหม�ย	

แต่ต่อม�น�ยสุจริต	พิจ�รณ�เห็นว�่	ไม่สมควรรับง�ช้�งดังกล่�วไว้	จึงส่งคืนให้น�ยรวยไป	โดยใช้ระยะเวล�

ในก�รตรวจสอบระเบียบแนวท�งปฏบัิติและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่คว�มรอบคอบ	และสง่คนืง�ช้�ง	

แก่น�ยรวยภ�ยใน	๓	วัน	จ�กข้อเทจ็จริง	จึงฟงัไดว่้�น�ยสจุรติมไิด้มเีจตน�หรอืมีคว�มประสงคท่ี์จะรบัง�ช้�ง

นั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่�งใด	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 ๑.๘.๑.๑	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยให้

บริษัทเอกชนร�ยนั้น	ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ

	 	 ๑.๘.๑.๒	ก�รทีบ่รษิทัแหง่หนึง่ใหข้องขวญัเปน็ทองคำ�มลูค่�ม�กกว่�	๑๐	บ�ท	แก่เจ�้หน�้ที่

ในปทีีผ่�่นม�	และปนีีเ้จ�้หน�้ท่ีเร่งรดัคนืภ�ษใีห้กบับรษัิทนัน้เปน็กรณพีเิศษ	โดยลดัควิใหก้อ่นบรษิทัอืน่ๆ

เพร�ะค�ดว่�จะได้รับของขวัญอีก

	 	 ๑.๘.๑.๓	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัไปเปน็คณะกรรมก�รของบริษทัเอกชน	หรือรัฐวสิ�หกจิ

และไดรั้บคว�มบนัเทงิในรปูแบบต�่ง	ๆ 	จ�กบรษิทัเหล�่นัน้	ซ่ึงมผีลตอ่ก�รใหค้ำ�วนิจิฉยัหรอืขอ้เสนอแนะ

ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน	์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ

	 	 ๑.๘.๑.๔	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เมื่อต้อง

ทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น	ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปท�น	เนื่องจ�กรู้สึกว�่

ควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญม�
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 ๑.๘.๒ การทำาธรุกจิกบัตนเองหรอืเปน็คูสั่ญญา	นิติกร	ฝ�่ยกฎหม�ยและเรง่รดัภ�ษอี�กรค�้ง 

สำ�นกัง�นสรรพ�กรจงัหวดัในสว่นภูมภิ�คห�ร�ยไดพ้เิศษโดยก�รเปน็ตัวแทนข�ยประกันชวีติของบริษัท

เอกชน	ได้อ�ศัยโอก�สที่ตนปฏิบัติหน้�ที่	เร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�งผู้ประกอบก�รร�ยหนึ่งห�ประโยชน์ให้แก่

ตนเองด้วยก�รข�ยประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดก�รของผู้ประกอบก�รดังกล่�ว	 รวมทั้งพนักง�นของผู้

ประกอบก�รนัน้อกีหล�ยคน	ในขณะทีต่นกำ�ลงัดำ�เนนิก�รเร่งรัดภ�ษอี�กรค�้ง	พฤติก�รณข์องเจ้�หน�้ที่

ดงักล่�วเป็นก�รอ�ศยัตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�รของตนห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง	เป็นคว�มผดิวนิยัอย�่ง

ไม่ร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	๘๓	 (๓)	 ประกอบม�ตร�	๘๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข�้ร�ชก�รพลเรือน	

พ.ศ.	๒๕๕๑	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 ๑.๘.๒.๑	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งทำ�สัญญ�ให้หน่วยง�นต้นสังกัด

ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 	 ๑.๘.๒.๒	ผู้บริห�รหน่วยง�นทำ�สัญญ�เช่�รถไปสัมมน�และดูง�นกับบริษัท	ซึ่งเป็นของ

เจ้�หน้�ที่หรือบริษัทที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่

	 	 ๑.๘.๒.๓	ก�รทีผู่ต้รวจสอบบญัชภี�ครฐัรบัง�นพเิศษเปน็ทีป่รกึษ�	หรอืเปน็ผูท้ำ�บญัชี

ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

	 	 ๑.๘.๒.๔	ภรรย�อดีตน�ยกรัฐมนตร	ีประมูลซื้อที่ดินย่�นถนนรัชด�ภิเษกใกล้กับ

ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย	จ�กกองทนุเพือ่ก�รฟืน้ฟแูละพฒัน�ระบบสถ�บนัก�รเงนิในก�รกำ�ดแูล

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 กระทรวงก�รคลัง	 โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	 ซ่ึงในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรใีนฐ�นะเจ�้พนกัง�นมหีน�้ทีด่แูลกจิก�รของกองทนุฯ	ไดล้งน�มยนิยอมในฐ�นะคู่สมรส

ให้ภรรย�ประมูลซื้อที่ดินและทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่ดิน	ส่งผลให้เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�

ซือ้ท่ีดนิโฉนดแปลงดังกล�่ว	อนัเป็นก�รขัดกนัระหว่�งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม	เปน็ก�ร

ฝ�่ฝนืตอ่กฎหม�ย	มคีว�มผดิต�มพระร�ชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๐๐	(๑)

 ๑.๘.๓ การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหน่ึงเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�นเป็นที่ปรึกษ�ในบริษัทผลิตหรือ

ข�ยย�	โดยใชอ้ทิธพิลจ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในโรงพย�บ�ลดงักล�่ว	ใหโ้รงพย�บ�ลซ้ือย�จ�กบริษัท

ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู	่พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดทั้งท�งวินัยและท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ที่ของ

รฐัปฏิบติัหรอืละเวน้ก�รปฏบิตัอิย�่งใดในพฤตกิ�รณท์ีอ่�จทำ�ใหผู้อ้ืน่เชือ่ว�่ตนมตีำ�แหนง่หรอืหน�้ที	่

ทัง้ทีต่นมไิดม้ตีำ�แหนง่หรอืหน้�ท่ีนัน้	เพือ่แสวงห�ประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหม�ยสำ�หรบัตนเอง

หรอืผูอ้ืน่	ต�มพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 

ม�ตร�	๑๒๓	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๓.๑	 ก�รท่ีผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ท่ีขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออก

จ�กร�ชก�รไปทำ�ง�นในบริษัทผลิตหรือข�ยย�
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	 	 	 ๑.๘.๓.๒	ก�รที่ผู้บริห�รหรือเจ้�หน�้ที่ของหน่วยง�นที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่

เคยดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นรัฐ	รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	โดยอ้�งว่�

จะได้ติดต่อกับหน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น

	 	 	 ๑.๘.๓.๓	 ก�รว่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ผู้เกษียณม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยง�นเดิม

โดยไม่คุ้มค่�กับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย

 ๑.๘.๔ การทำางานพิเศษ	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	 ๖	 สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วน

ภมิูภ�ค	ไดจั้ดตัง้บรษิทัรบัจ�้งทำ�บัญชแีละใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัภ�ษแีละมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบับรษิทั	

โดยรบัจ�้งทำ�บญัชแีละย่ืนแบบแสดงร�ยก�รให้ผูเ้สยีภ�ษใีนเขตจงัหวดัทีร่บัร�ชก�รอยูแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง 

กลบัมีพฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสียภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	และรับเงินค�่ภ�ษีอ�กรจ�ก

ผู้เสียภ�ษีบ�งร�ยแล้ว	 มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	

เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว�่ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ข้อ	 ๙	 (๗)	 (๘)	 และอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รของตน	 ห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นคว�มผิดวินัย

อย่�งไม่ร�้ยแรงต�มม�ตร�	๘๓	(๓)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อีกทั้ง

เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ท�งร�ชก�รโดยร�้ยแรง	และปฏิบัติ

หน้�ที่ร�ชก�รโดยทุจริต	และยังกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่�เป็นผู้ประพฤติชั่ว	อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัย

อย่�งร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๕	(๑)	และ	(๔)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๔.๑	ก�รทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรัฐอ�ศยัตำ�แหนง่หน้�ทีท่�งร�ชก�รรับจ้�งเปน็ท่ีปรึกษ�

โครงก�ร	เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว�่จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง

  	 ๑.๘.๔.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที่	

แต่เอ�เวล�ไปรับง�นพิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นต�มกฎหม�ย

 ๑.๘.๕ การรู้ข้อมูลภายใน	น�ยช่�ง	๕	แผนกชุมส�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่	องค์ก�รโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย	ได้นำ�ข้อมูลเลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	๔๗๐	MHZ	และระบบปลดล็อคไปข�ย

ให้แก่ผู้อื่น	จำ�นวน	๔๐	หม�ยเลข	 เพื่อนำ�ไปปรับจูนเข้�กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำ�ไปใช้รับจ้�งให้บริก�ร

โทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	

๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	ม�ตร�	๑๖๔	และมีคว�มผิดวินัย	ข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ว่�ด้วยก�รพนักง�น	พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๕.๑	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัทร�บขอ้มลูโครงก�รตดัถนนเข�้หมูบ่�้น	จงึบอกให้

ญ�ติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 	 	 ๑.๘.๕.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บ

ม�ตรฐ�น	(Spec)	วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใชใ้นก�รว�งโครงข�่ยโทรคมน�คม	แลว้แจง้ขอ้มูลใหก้บับรษิทัเอกชน

ที่ตนรู้จัก	เพื่อให้ได้เปรียบในก�รประมูล
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 ๑.๘.๖ การใชท้รพัยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนส์ว่นตน	คณบดคีณะแพทยศ์�สตร	์

ใชอ้ำ�น�จหน้�ทีโ่ดยทจุรติ	ดว้ยก�รสัง่ใหเ้จ�้หน�้ทีน่ำ�เก�้อีพ้ร้อมผ�้ปลอกคมุเก�้อี	้เครือ่งถ�่ยวิดโีอ	เคร่ือง

เล่นวิดีโอ	 กล้องถ�่ยรูป	 และผ้�เต็นท์	 นำ�ไปใช้ในง�นมงคลสมรสของบุตรส�ว	 รวมทั้งรถยนต	์ รถตู้ส่วน

กล�ง	เพ่ือใชร้บัสง่เจ�้หน�้ทีเ่ข�้ร่วมพิธ	ีและขนย้�ยอปุกรณท์ัง้ทีบ่�้นพกัและง�นฉลองมงคลสมรสท่ีโรงแรม	

ซ่ึงลว้นเปน็ทรพัยส์นิของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ�ของจำ�เลยนบัเปน็ก�รใชอ้ำ�น�จโดยทุจริต	เพือ่ประโยชน์

ส่วนตนอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐ	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ได้ช้ีมูลคว�มผิดวินัยและอ�ญ�	 ต่อม�เรื่องเข้�สู่

กระบวนก�รในชั้นศ�ล	 ศ�ลพิเคร�ะห์พย�นหลักฐ�นโจทก์แล้วเห็นว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	 เป็นก�รทุจริต

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ�้พนักง�นมีหน้�ที่ซื้อทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใด	ๆ	ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่ง

โดยทจุริตอันเปน็ก�รเสยีห�ยแกร่ฐัและเปน็เจ�้พนักง�นปฏบัิตหิน�้ท่ีโดยมชิอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จึงพิพ�กษ�ให้จำ�คุก	๕	ปี	และปรับ	๒๐,๐๐๐	บ�ท	คำ�ให้ก�รรับส�รภ�พ

เป็นประโยชน์แกก่�รพิจ�รณ�คด	ีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ป	ี๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท 

มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๖.๑	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ผู้มีหน้�ที่ขับรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	 นำ�นำ้�มัน	

ในรถยนต์ไปข�ย	และนำ�เงินม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัวทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	 เพื่อซื้อนำ้�มันรถ

ม�กกว�่ท่ีควรจะเปน็พฤตกิรรมดงักล�่วถอืเปน็ก�รทจุริต	เบียดบงัผลประโยชนข์องส่วนรวมเพ่ือประโยชน์

ของตนเอง	และมีคว�มผิดฐ�นลักทรัพย์

	 	 	 ๑.๘.๖.๒	ก�รที่เจ้�หน�้ที่รัฐ	ผู้มีอำ�น�จอนุมัติให้ใช้รถร�ชก�รหรือก�รเบิกจ่�ย	

ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิง	นำ�รถยนต์ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

 ๑.๘.๗ การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

น�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลแหง่หนึง่ร่วมกบัพวก	แกไ้ขเปล่ียนแปลงร�ยละเอยีดโครงก�รปรับปรุงและ

ซ่อมแซมถนนคนเดินใหม	่ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�ฯ	และตรวจรับง�น

ทัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งต�มแบบรปูร�ยก�รท่ีกำ�หนด	รวมท้ังเมือ่ดำ�เนนิก�รแลว้เสรจ็ไดต้ดิป�้ยชือ่ของตนและพวก	

ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีมูลเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ�่ฝืนต่อคว�มสงบเรียบร้อย	 หรือสวัสดิภ�พของประช�ชน	

หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	 หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ท่ี	 มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง

และท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จ 

แต่งตั้งถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๗.๑	ก�รที่นักก�รเมืองในจังหวัด	ขอเพิ่มงบประม�ณเพื่อนำ�โครงก�รตัดถนน	

สร�้งสะพ�นลงในจังหวัด	โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น

	 	 	 ๑.๘.๗.๒	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ�้นเกิดของตนเอง

 ๑.๘.๘ การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาต	ิพนักง�นสอบสวนละเว้น

ไม่นำ�บันทึกก�รจับกุมที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุม	 ทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้�สำ�นวน	 แต่กลับเปล่ียน

บันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซ่ึงเป็นญ�ติของตนให้รับโทษน้อยลง	

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง
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 ๑.๘.๙  การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

	 	 	 ๑.๘.๙.๑	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในฐ�นะผู้บริห�ร	 เข้�แทรกแซงก�ร

ปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที	่ให้ปฏิบัติหน�้ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	

	 	 	 ๑.๘.๙.๒	น�ยเอ	เป็นหัวหน�้ส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกับ	

น�ยบี	หัวหน้�ส่วนร�ชก�รอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	

คือ	น�ยซี	เข้�รับร�ชก�รภ�ยใต้สังกัดของน�ยบี

 ๑.๘.๑๐ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ 

ก�รเดินท�งไปร�ชก�รต่�งจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน	 จำ�นวนง�น	 และจำ�นวนวันอย่�งเหม�ะสม	

อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง	๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�ร

เดินท�งท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�งๆ

	 	 	 ๑.๘.๑๐.๑	เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	เนื่องจ�ก

ต้องก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	เพร�ะส�ม�รถเบิกเงินงบประม�ณค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอก

เวล�ร�ชก�รได้

	 	 	 ๑.๘.๑๐.๒	เจ้�หน้�ที่ของรัฐลงเวล�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	โดยมิได้อยู่ปฏิบัติ

ง�นในช่วงเวล�นั้นอย�่งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล�่วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

สรุป

	 ปัญห�ก�รทุจริตเป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจ	สังคม	ก�รเมือง	มีคว�มซับซ้อนย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึ้น	มีรูปแบบเกิดขึ้นม�กม�ย	และ

ม�จ�กหล�ยส�เหตุทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภ�ยนอก	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๐	ประเทศไทยถูกจัดอันดับ

ดัชนีรับรู้ก�รทุจริต	อยู่อันดับที	่๙๖	จ�กก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งแสดงให้เห็นว�่	

ประเทศไทยยังมีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน
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ก�รรับผลประโยชน์ต่�งๆ	(Accepting	benefits)๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ก�รทำ�ธุรกิจกับตนเอง	(Self	-	dealing)	หรือเป็นคู่สัญญ�	(Contracts)

ก�รทำ�ง�นพิเศษ	(Outside	employment	or	moonlighting)

ก�รรู้ข้อมูลภ�ยใน	(Inside	information)

ก�รใช้ตำ�แหน่งหน�้ที่แสวงห�ผลประโยชน์แก่เครือญ�ติหรือพวกพ้อง	(Nepotism)

ก�รทำ�ง�นหลังจ�กออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ส�ธ�รณะ	หรือหลังเกษียณ
(Post	-	employment)

ก�รใช้ทรัพย์สินของร�ชก�รเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
(Using	your	employer’s	property	for	private	advantage)

ก�รนำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง
(Pork	-	barreling)

ก�รใช้อิทธิพลเข้�ไปมีผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่รัฐหรือหน่วยง�นของรัฐอื่น
(Influence)

ทุจริต

ปรับฐานการคิด ต้านทุจริต

ส่วนตนและส่วนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๓

๘๔

๘๐

๘๔

๗๘

๘๐

๘๘

๑๐๒

๘๕

๗๖

๑๐๑

๙๖

๑๖๓

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๐

๑๗๘

๑๘๓

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๕

๑๖๘

๑๗๖

๑๘๐

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

ปี พ.ศ. อันดับ จำานวนประเทศคะแนน
๒๕๔๗

๒๕๔๘

๖๔

๕๙

๑๔๖

๑๕๙

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

ลำาดับประเทศในอาเซียน ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๑ สิงคโปร์ ๘๔ ๘๔ ๘๕

๒ บรูไน ๖๒ ๕๘ -

๓ ม�เลเซีย ๔๗ ๔๙ ๕๐

๔ อินโดนีเซีย ๓๗ ๓๗ ๓๖

๕ ไทย ๓๗ ๓๕ ๓๘

๖ เวียดน�ม ๓๕ ๓๓ ๓๑

๗ ฟิลิปปินส์ ๓๔ ๓๕ ๓๕

๘ พม�่ ๓๐ ๒๘ ๒๒

๙ ล�ว ๒๙ ๓๐ ๒๖

๑๐ กัมพูช� ๒๑ ๒๑ ๒๑
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ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน

พื้นที่สีข�ว	แทน	ประโยชน์ส่วนรวม

พื้นที่สีดำ�	แทน	ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเท�	เกิดจ�กก�รทับซ้อนของสีข�วและสีดำ�	

เป็นพื้นที่เกิด	“ก�รขัดกันระหว่�ง	

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๑.	สูญเสียภ�ษีที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ประเทศ

๒.	นักลงทุนจ�กต่�งประเทศจะใช้ประก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุน

				เพร�ะก�รทุจริตถือเป็นต้นทุนอย่�งหนึ่ง

๓.	อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิตลดลง

การทุจริต

ส่งผลต่อประเทศอย่างไร

ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ



หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”34

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

(การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

เตือน	 สั่งเก็บโต๊ะร้�นผัด

ไทยประตูผี

บังคับใช้วันแรก	พ.ร.บ.	

ห้�มขอท�น	ผิดโทษอ�ญ�

อวส�นแผงค�้รมิท�งหลวง	

ลั่น	ภ�ยใน	๒	ปี	รื้อเกลี้ยง

แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขก

ทำ�รถติด-ผิดกฎหม�ย

๑

๒

๓

๔

ข่�ว

(วิดีทัศน์)

วีดีโอ

ข�่ว

ข่�ว

๓.๑๘	น�ที

๓.๕๑	น�ที

-

-

เรื่องเกี่ยวกับร้�นผัดไทยว�ง

โต๊ะ	เก�้อี้	บนท�งเท้�

พ.ร.บ.	 ควบคุมขอท�นฉบับ

ใหม่มีผลบังคับใช้	 ๒๘	 ก.ค.	

๕๙	 ระ บุว่ � 	 ขอท�นผิด

กฎหม�ย	 มีโทษอ�ญ�	 คน

ขอท�นจำ�คุก	๑	 เดือน	ปรับ

ไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	บ�ท	หรือ

ทั้งจำ�ทั้งปรับ	 ส่วนแสวงห�

ผลประโยชน์จ�กก�รขอท�น	

มีโทษจำ�คุก	 ๓	 ปี	 หรือทั้งจำ�

ทั้งปรับ	 ก�รให้เงินขอท�น	

จงึเปน็ก�รสนบัสนนุใหค้นทำ�

ผดิกฎหม�ย	และอ�จเปน็ชอ่ง

ท�งค�้มนุษย์ได้

กรมท�งหลวงมีนโยบ�ยจัด

ระเบียบแผงค้�และสิ่งปลูก

สร้�งที่รุกลำ้�ท�งหลวงทั่ว

ประเทศ	ทัง้แผงถ�วร	คือ	ข�ย

ตลอดทั้งปี	และแผงชั่วคร�ว

นักเร่ข�ยกล้วยทอดลงม�เร่

ข�ยบนถนน	เปน็ก�รกดีขว�ง

ก�รจร�จร	 สร้�งคว�มเดือด

ร้อนกับผู้ใช้ถนน	 ท�งเท้�ใน

เขตน�งเลิ้ง
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ตะลึง	 เบญจมฯเมืองคอน

ขึ้นป้�ยยกเลิกเด็กฝ�กเข้�

เรียน

เด็กโรงเรียนเบญจมร�ชู

ทิศนครศรีฯ	 คะแนนสอบ

สูงสุด	ติดนิเทศฯจุฬ�

ประมวลจริยธรรม

ข้�ร�ชก�รพลเรือน

MOST	–The	Bridge

๕

๖

๗

๘

ข่�ว

ข่�ว

เอกส�ร

วีดีโอ

(๔	แบบ)

-

-

-

๖.๓๕	น�ที

๘.๔๕	น�ที

๓๓	น�ที

กรณีท่ีโรงเรียนเบญจมร�ชู

ทิศ	 จ.นครศรีธรรมร�ช	 ขึ้น

ป้�ยขน�ดใหญ่หน้�โรงเรียน	

โดยมีข้อคว�มเขียนระบุ	 ปี

ก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 ร่วมยก

ระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

พัฒน�โรงเรียนสู่คว�มเป็น

เลิศ	ยกเลิกเด็กฝ�กเข้�เรียน

เด็กโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ

นครศรีฯ	 คะแนนสอบสูงสุด	

ติด นิ เทศฯจุฬ�	 เ ป็นก�ร

ยกเลิกเด็กฝ�กเข้�เรียน

ป ร ะม วลจ ริ ย ธ ร ร มขอ ง

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 โดย

เฉพ�ะข้อ	 ๖	 ข้�ร�ชก�ร

ต้องละเว้นจ�กก�รแสวง

ประโยชน์ที่มิชอบโดยอ�ศัย

ตำ �แหน่ งหน้ �ที่ 	 และ ไ ม่

กระทำ�ก�รอันเป็นก�รขัดกัน

ระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม

เรื่องเกี่ยวกับพนักง�นก�ร

รถ ไฟ 	 ผู้ ซึ่ ง มีหน้ �ที่ ดู แล

สะพ�นรถไฟ	 วันหนึ่งเข�ได้

พ�ลูกช�ยม�ท่ีทำ�ง�น	 ขณะ

นั้นมีรถไฟขบวนหน่ึงกำ�ลัง

วิ่งเข้�ม�ใกล้สะพ�น	 ลูกช�ย

เห็นรถไฟกำ�ลังม�แต่มองไม่

เห็นพ่อ	 จึงวิ่งไปที่สะพ�น

เพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพ�น

ลงเพื่อให้รถไฟว่ิงผ่�น	 แต่
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพิ่มพลังพลเมืองปฏิ รูป

ประเทศป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริต

คุยกับ	 ป.ป.ช.	 ตอน	 ผล

ประโยชน์ทับซ้อน

รู้ ทันกัน โกง 	 ตอน	 ผล

ประโยชน์ทับซ้อน

๙

๑๐

๑๑

๑๒

วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

๕.๔๔	น�ที

๔.๕๒	น�ที

๓๐.๔๕	น�ที

๕.๓๗	น�ที

เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพ�น	

ซึ่งขณะน้ันพนักง�นฯ	 มอง

เห็นลูกช�ยของตนเองตกไป

ใต้สะพ�น	 และรถไฟว่ิงใกล้

จะถึงสะพ�น	 จึงเป็นวิน�ทีที่

ต้องตัดสินใจว�่	จะดึงคันโยก

ใหส้ะพ�นลง	หรอืจะไมดึ่งคัน

โยกให้สะพ�นลง

ก�รอธิบ�ยถึงก�รเกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อน	 รูปแบบ

ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่

เกิดขึ้น

ภ�พรวมของก�รคอร์รัปชัน

ในประเทศไทย	 ส�เหตุ	 และ

ปัจจัยที่ ส่ งผลให้ เกิดก�ร

คอร์รัปชัน	 เช่น	 ก�รจัดซ้ือ	

ก�รจัดจ้�ง	 และก�รป้องกัน

ก�รคอร์รัปชัน

จุดเริ่มต้นของก�รทุจริต	ก�ร

ยกตวัอย�่งกรณผีลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น โ ดย 	 ผอ . สปจ .

นครปฐม	เป็นผู้ให้คว�มรู้

อธิบ�ยถึงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน	 แนวคิดและรูปแบบ

ตลอดจนตัวอย่�งที่เกิดข้ึน

ในประเทศไทยเพื่อนำ�ม�

ประกอบก�รอธิบ�ยซึ่งผล

ประโยชน์ทับซ้อน
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รู้ทันกันโกง	 ตอน	 หยุด

ทุจริตหยุดทำ�ล�ยช�ติ

๑๓ วิดีโอ ๓.๓๒	น�ที คว�มหม�ยและผลของก�ร

ทุจริตที่มีผลต่อก�รทำ�ล�ย

ตนเอง	และส่วนรวม
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หน่วยที่ ๒ 

เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒	เรื่อง	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 							เวลา	๑๒	ชั่วโมง/	๔	สัปด�ห์

   

เรื่อง  ๒.๑ การขัดเกลาทางสังคม

 ๒.๒ ทักษะการปรับกระบวนการคิด

 ๒.๓ การมีส่วนร่วมของชุมชน

สาระสำาคัญ 

	 ทฤษฎีก�รมีส่วนร่วม	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม	เตรียมคว�มพร้อมก่อนลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูล

ในชุมชนหรือในสถ�นศึกษ�	 โดยใช้ฐ�นข้อมูลท่ีได้จ�กหน่วยที่	 ๑	 เป็นฐ�นก�รคิด	 ด้วยก�รทำ�ปฏิทิน

ชุมชน	แผนที่เดินดิน	ประวัติศ�สตร์ชุมชน	 วัฒนธรรมชุมชน	 วิธีก�รตั้งคำ�ถ�ม	 วิธีก�รสังเกต	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลโดยอ้อม

วัตถุประสงค์ 

	 นักศึกษ�ส�ม�รถ

	 ๑.	วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รทุจริตในชุมชนหรือในสถ�นศึกษ�

	 ๒.	เตรียมคว�มพร้อมเพื่อจัดทำ�โครงง�น

ขอบเขตเนื้อหา

	 ๑.	ทฤษฎีเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม	

	 ๒.	 เตรียมคว�มพร้อมก่อนลงพื้นที่	 เช่น	 ก�รตั้งเป�้หม�ย	ตั้งคำ�ถ�ม	 วิธีก�รสังเกต	สภ�พ

แวดล้อม	แนวปฏิบัติ

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

	 ๑.	บรรย�ยทฤษฎีเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม		

	 ๒.	เตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นลงพืน้ที	่โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้�กหนว่ยก�รเรยีนรูท้ี	่๑	เปน็ฐ�นก�รคิด	

เช่น	ก�รทำ�ปฏิทินชุมชน	แผนที่เดินดิน	ประวัติศ�สตร์ชุมชน	ก�รตั้งเป้�หม�ย	ตั้งคำ�ถ�ม	วิธีก�รสังเกต	

สภ�พแวดล้อมแนวปฏิบัต	ิในก�รลงพื้นที่	
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	 ๓.	ลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลเพื่อนำ�ม�ทำ�โครงง�นในหน่วยที่	๔	

	 ๔.	นำ�เสนอข้อมูลที่ได้	วิพ�กษ์ร่วมกันในชั้นเรียน

	 ๕.	ร่วมกันสรุป

สื่อการเรียนรู้

	 ๑.	ฟลิปช�ร์ท

	 ๒.	พื้นที่ในมห�วิทย�ลัย	หรือชุมชน

	 ๓.	PowerPoint	ใช้เวล�ต�มคว�มเหม�ะสม	

 

การวัดและประเมินผล 

	 ๑.	ทดสอบคว�มรู้ก่อนและหลังเรียน	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)

	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)

ใบกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสำารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

	 ๑.	แบ่งนักศึกษ�เป็นกลุ่มต�มคว�มเหม�ะสม

	 ๒.	ให้นักศึกษ�ระดมสมองเกี่ยวกับก�รสำ�รวจข้อมูลชุมชน

	 ๓.	นำ�เสนอผลก�รระดมสมอง

	 ๔.	ผู้สอนเพิ่มเติมส่วนที่ข�ด

ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รลงชุมชน

๑.	ชื่อของชุมชน	

๒.	ขอ้มลูทัว่ไปของชมุชนจ�กก�รศกึษ�เอกส�ร	(จำ�นวนประช�กร	อ�ณ�เขตตดิตอ่	อ�ชพีของคนในชมุชน	ฯลฯ)
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๓.	นักศึกษ�ต้องเตรียมตัวอย่�งไรในก�รลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลชุมชน

           

 

           

 

๔.	นักศึกษ�ต้องก�รทร�บข้อมูลใดจ�กชุมชนบ้�ง	

  

๕.	ทดลองตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้ได้ข้อมูลในข้อ	๓	

๖.	ประเมินคว�มเสี่ยงที่นักศึกษ�จะพบในก�รลงพื้นที่
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ใบกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสำารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

	 ลงพืน้ทีส่ำ�รวจขอ้มลูชุมชน	นำ�ขอ้มลูทีไ่ด้รับม�อภปิร�ยเกีย่วกบัส่ิงทีไ่ด้พบ	เชือ่มโยงกบัก�ร

ทุจริตที่พบในชีวิตประจำ�วัน

แผนที่ชุมชน
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๑.	นักศึกษ�ได้ข้อมูลต�มที่ต้องก�รหรือไม่	เพร�ะเหตุใด

  

๒.	ข้อมูลที่ได้คือ

๓.	นักศึกษ�มีแนวคิดในก�รแก้ปัญห�ดังกล่�วอย่�งไร

๔.	นักศึกษ�มีแนวคิดอย่�งไรในก�รจัดทำ�โครงก�ร
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

สร้างสังคมที่ไม่ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ก�รเปลี่ยนแปลงวิธีคิด	 (Paradigm	Shift)	จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก	ต่อก�รดำ�เนินง�น

ด้�นก�รต่อต�้นก�รทุจริต	ต�มคำ�ปร�ศรัยของประธ�นที่ได้กล่�วต่อที่ประชุมองค์ก�รสหประช�ช�ติ	

ณ	นครนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิ�	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘	ว�่	“ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในคว�มท�้ท�ยทีม่คีว�มสำ�คัญ

ม�กในศตวรรษที	่๒๑	ผู้นำ�โลกควรจะเพิม่คว�มพย�ย�มขึน้เปน็สองเท่�ทีจ่ะสร�้งเครือ่งมอืท่ีมคีว�มเขม้แขง็

เพือ่รือ้ระบบก�รทจุรติทีซ่อ่นอยูอ่อกใหห้มดและนำ�ทรพัยส์นิกลบัคนืให้กบัประเทศตน้ท�งท่ีถูกขโมยไป…”	

ทัง้นีไ้มเ่พยีงแตผู่น้ำ�โลกเท่�นัน้ท่ีตอ้งจรงิจงัม�กขึน้กบัก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติเร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลก

ก็มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเอ�จริงเอ�จังกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตเช่นเดียวกัน	โดยทั่วไปอ�จมองว่�

เป็นเรือ่งไกลตัว	แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้ก�รทจุรตินัน้เป็นเรือ่งใกลต้วัทกุคนในสงัคมม�ก	ก�รเปลีย่นแปลงระบบ

วิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�มส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลออกจ�ก

ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม	ต้องมีคว�มตระหนักได้ว่�ก�รกระทำ�ใด

เป็นก�รลว่งลำ�้ส�ธ�รณประโยชน	์ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รกระทำ�ทีอ่�จเกดิก�รทับซอ้นระหว�่งผลประโยชน์

สว่นบคุคล	และประโยชนส์ว่นรวม	ตอ้งคำ�นงึถงึประโยชนข์องประเทศช�ตเิปน็อนัดบัแรกกอ่นท่ีจะคำ�นงึถงึ

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง

	 เย�วชนถอืเป็นร�กฐ�นทีส่ำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�สังคมและประเทศช�ต	ิก�รปอ้งกนัและปร�บ

ปร�มก�รทุจริตจึงจำ�เป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นท�งคือเด็กและเย�วชน	โดยมุ่งสร�้งให้เย�วชนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค	์เช่น	คว�มมีวินัยและคว�มรับผิดชอบ	ก�รเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว�่ส่วนตน	

ด้วยก�รสร้�งจิตสำ�นึก	“คว�มเป็นพลเมือง”	ให้กับเย�วชน	ด้วยก�รปลูกฝังแนวคิดแบบเลขฐ�นสิบและ

เลขฐ�นสอง	แนวคิดคิดได้	คิดดี	คิดเป็น	เป็นต้น	

๒.๑ ความหมายและที่มาของคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
	 คำ�ว่�	 “พลเมือง”	 มีคว�มหม�ยในหล�ยแง่มุม	 และมีก�รนำ�ไปใช้เทียบกับคำ�อื่นๆ	 อ�ทิ	
ประช�กร	ประช�ชน	ปวงชน	และร�ษฎร์	ฯลฯ	คำ�ว่�	“พลเมือง”	เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดก�รปฏิวัติใหญ่
ในฝรั่งเศส	เริ่มต้นเมื่อปี	ค.ศ.	๑๗๘๙	ช�วฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นม�ล้มล�้งระบอบก�รปกครองของ
พระเจ�้หลุยส์ที่	๑๖	ล้มล้�งระบบชนชั้นต่�งๆ	ขณะนั้น	ได้แก่	พระร�ชวงศ	์ขุนน�ง	ข้�ร�ชก�ร	สมณะ	นักพรต 
นักบวช	และไพร	่ประก�ศคว�มเสมอภ�คของช�วฝรั่งเศสทุกคน	ต่อม�คำ�ว่�	“Citoyen”	จึงแปลเป็น	
“Citizen”	ในภ�ษ�อังกฤษ	
	 ประเทศไทย	คำ�ว�่	“พลเมอืง”	น่�จะถกูนำ�ม�ใชส้มยัหลังเปลีย่นแปลงก�รปกครอง	พ.ศ.๒๔๗๕ 
เนือ่งจ�กผูน้ำ�คณะร�ษฎรบ�งท�่นเคยเรียนทีป่ระเทศฝร่ังเศส	จงึไดน้ำ�เอ�คำ�นีม้�ใสไ่วใ้นรัฐธรรมนญูฉบบัถ�วร 

ซึ่งประก�ศใช้เมื่อวันที่	๑๐	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๔๗๕ 
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	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	

ช�วประเทศประช�ชน	

	 วร�ภรณ์	ส�มโกเศศ	อธิบ�ยว่�	คว�มเป็นพลเมือง	หม�ยถึง	ก�รเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วย

ตนเองมีคว�มสำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	 เทว�นฤมิตรกุล	 กล่�วว่�	 คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	 หม�ยถึง	

ก�รที่สม�ชิกมีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสระเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่”

	 สรุปได้ว�่	คว�มเป็นพลเมือง	คือ	ประช�ชน	ที่มีอิสรภ�พ	มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อ

ประเทศของตนเอง	โดยจะต้องเค�รพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	“พลเมือง”	ในระบอบประช�ธิปไตย

จึงตอ้งเค�รพสทิธผิูอ้ืน่และจะตอ้งไมใ่ชส้ทิธเิสรภี�พของตนไปละเมดิสิทธขิองผู้อืน่	มคีว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมใช้สิทธิเสรีภ�พของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย	ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศช�ติมิได้ดีขึ้นหรือ

แย่ลง	โดยตัวเอง	ห�กสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยก�รกระทำ�ของคนในสังคม

	 แนวคิดในก�รสร�้งคว�มเปน็พลเมอืงใหเ้กดิกบัประช�ชนเปน็เรือ่งทีแ่ทบทกุประเทศในโลก

พย�ย�มผลกัดนัใหเ้กดิขึน้และใหค้ว�มสำ�คญัม�โดยตลอด	เพร�ะคว�มเป็นพลเมอืงจะเปน็เคร่ืองมอืนำ�พ�

ประเทศให้อยู่รอดและก้�วพ้นวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ	 ได้เป็นอย่�งดี	 เมื่อประช�ชนมีคุณภ�พจะนำ�ไปสู่ก�ร

พัฒน�ให้เกิดร�กฐ�นสังคมที่เข้มแข็งเกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง	(เลิศพร	อุดมพงษ์)

	 จ�กผลก�รสำ�รวจท่ีพบว่�	 เย�วชนส่วนใหญ่มองเห็นก�รติดสินบนของข้�ร�ชก�รเป็นเรื่อง

ปกติ	 ข้�ร�ชก�รใช้ทรัพย�กรภ�ครัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่เป็นไร	 และก�รป้องกันหรือต่อต้�น

คอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเย�วชน	 สะท้อนให้เห็นถึงก�รข�ดก�รปลูกฝังด้�นคุณธรรม

จรยิธรรมอย่�งย่ังยนื	ซ่ึงจะสง่ผลเสยีตอ่สงัคมไทยตอ่ไป	ก�รศกึษ�เพือ่สร�้งคว�มเปน็พลเมอืงจงึเปน็

สิ่งสำ�คัญในก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน	เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้�ที่ของคนไทยโดยตรง	

๒.๒ การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ก�รสร�้งคว�มเป็นพลเมอืงท่ีไมท่นตอ่ก�รทุจรติ	จะต้องเริม่ต้นจ�กก�รปรบักระบวนก�รคดิ	

ให้เย�วชน	 คิดได้	 คิดดี	 และคิดเป็น	 เพื่อให้ส�ม�รถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้	

นำ�ไปสู่สังคมปลอดก�รทุจริตในที่สุด

	 ระบบก�รคิดที่ไม่ถูกต้อง	คือ	ไม่แยกแยะเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน	

เอ�ประโยชน์ส่วนรวมไปตอบแทนบุญคุณส่วนตน	 เห็นประโยชน์ของเครือญ�ติพวกพ้องสำ�คัญกว่�

ประโยชน์ของประเทศช�ต	ิซึ่งแนวคิดนี้อ�จเริ่มต้นจ�กเรื่องเล็กๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	เช่น	ก�รลัดคิว	

ก�รทจุรติในหอ้งสอบ	ก�รไมป่ฏบัิตติ�มกฎระเบียบ	ก�รฝ�่ฝนืสญัญ�ณจร�จร	เปน็ตน้	เมือ่ปฏบัิตจินคุน้ชนิ 

จะกล�ยเป็นนิสัยและนำ�พฤติกรรมไปใช้กับก�รทำ�ง�นและสังคมในที่สุด
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ภาพที่ ๒.๑	ระบบก�รคิดที่ก่อให้เกิดก�รทุจริต

 ๒.๑.๑ ระบบการคิดแบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) 

เมื่อนำ�ระบบเลข	“ฐ�นสิบ	Analog”	และ	ระบบเลข	“ฐ�นสอง	Digital”	ม�ปรับใช้เป็นแนวคิด	คือ	

ระบบคดิ “ฐ�นสบิ	Analog”	และ	ระบบคดิ	“ฐ�นสอง	Digital”	จะเห็นได้ว�่	ระบบคิด	“ฐ�นสบิ	Analog”	

เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้หล�ยท�ง	

เกิดคว�มคิดที่หล�กหล�ย	 ซับซ้อน	 ห�กนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลพินิจเยอะ	อ�จจะนำ�ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวมม�ปะปนกันได้	แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันไม่ได้	ระบบคิด	

“ฐ�นสอง	Digital”	เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ส�ม�รถเลือกได้เพียง	๒	ท�งเท่�นั้น	คือ	๐	(ศูนย์)	

กับ	๑	(หนึ่ง)	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้เพียง	๒	ท�ง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	จริง,	ทำ�ได้	

กับ	ทำ�ไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนบุคคล	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	เป็นต้น	จึงเหม�ะกับก�รนำ�ม�เปรียบเทียบ

กบัก�รปฏิบตังิ�นของเจ�้หน�้ทีข่องรฐัทีต่อ้งส�ม�รถแยกเรือ่งตำ�แหนง่หน�้ทีก่บัเรือ่งสว่นตวัออกจ�กกนั

ได้อย่�งเด็ดข�ด	และไม่กระทำ�ก�รที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
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ภาพที่ ๒.๒	ระบบคิดแบบเลขฐ�นสิบและระบบคิดแบบเลขฐ�นสอง

ระบบคิด ฐานสิบ Analog

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”

	 คือ	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ยังมีระบบก�รคิดที่ยังแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตน

ออกจ�กกันไม่ได้	นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�

สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สินของร�ชก�รม�ใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 เหนือกว่�

ประโยชนข์องสว่นรวมหรอืของหน่วยง�น	จะคอยแสวงห�ประโยชนจ์�กตำ�แหนง่หน�้ท่ีร�ชก�ร	กรณเีกดิการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ระบบคิด ฐานสอง Digital

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”

	 คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีระบบก�รคิดที่ส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน�้ที่กับเรื่องส่วนตน

ออกจ�กกนั	แยกออกอย�่งชดัเจนว�่สิง่ไหนถกูสิง่ไหนผิด	ส่ิงไหนทำ�ได้ส่ิงไหนทำ�ไมไ่ด้	สิง่ไหนคอืประโยชน์

สว่นตนส่ิงไหนคือประโยชนส์ว่นรวมไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ไมน่ำ�บคุล�กรหรอืทรัพยส์นิของร�ชก�รม�ใชเ้พือ่

ประโยชน์ส่วนตน	 ไม่เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยง�นเหนือกว่�ประโยชน์

ของส่วนตน	 เครือญ�ติ	 และพวกพ้อง	 ไม่แสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน�้ที่ร�ชก�ร	 ไม่รับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที	่กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ระบบเลข	“ฐานสิบ”	(decimal	number	system)	หม�ยถงึ	ระบบ

เลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙

เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วันกันม�ตั้งแต่จำ�คว�มกัน

ได้	ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	ช่วยให้เกิดคว�ม

เข้�ใจทีต่รงกนัในก�รส่ือคว�มหม�ย	สอดคล้องกบัระบบ	“Analog”	

ทีใ่ชค้�่ตอ่เนือ่งหรอืสญัญ�ณซึง่เปน็ค�่ตอ่เนือ่ง	หรอืแทนคว�มหม�ย

ของข้อมูลโดยก�รใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ	Continuous

ระบบเลข	“ฐานสอง”	(binary	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลข

ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับ

ก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON กับ OFF	ตัดเด็ดข�ด	หรือ	Discret

Digital Thinking

Analog Thinking
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ภาพที่ ๒.๓ ตัวอย่างระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง

 ๒.๑.๒ คิดได้ คิดดี คิดเป็น	คือ	ก�รคิดไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�สิ่งใด	ได้แก่	คิดก่อนทำ�	

คิดถงึผลเสยีทีเ่กดิกบัประเทศช�ต	ิบทลงโทษ	ผลกระทบทีจ่ะเกดิแกต่นเอง	คดิแบบพอเพยีง	มคีว�มรับผดิชอบ	

มคีณุธรรม	แยกแยะประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมออกจ�กกนัไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ดังภ�พที	่๒.๕

 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน
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ภาพที่ ๒.๔ แนวคิด คิดได้ คิดดี คิดเป็น

๑.	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)
๒.	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ
(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ	ด้�น)
๓.	คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รกระทำ�ก�รทุจริต
(เอ�ม�เป็นบทเรียน)
๔.	คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะตอ้งอยูก่บัคว�มเสีย่งทีจ่ะถกูรอ้งเรยีน	ถกูลงโทษไลอ่อก	และติดคกุ)

๑.	คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	
และไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ
๒.	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ
๓.	คิดต�มคุณธรรมว่�	“ทำ�ดีได้ด	ีทำ�ชั่วได้ชั่ว”

๑.	คดิแยกเรือ่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส่์วนรวมออกจ�กกนั
อย่�งชัดเจน
๒.	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน
๓.	คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน
ม�ก้�วก�ยกัน
๔.	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน
๕.	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖.	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติ
และพวกพ้อง

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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ภาพที่ ๒.๕	แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

	 คำ�ว�่	“คว�มละอ�ย”	และ	“คว�มไม่ทน”	ได้มีก�รให้คว�มหม�ย	ดังนี้

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	หม�ยถึง	ก�รรู้สึกอ�ยที่จะ

ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ

	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลวัต่อสิง่ท่ีไม่ดี	ไม่ถกูต้อง	ไม่เหม�ะสม	เพร�ะ

เหน็ถงึโทษหรอืผลกระทบท่ีจะไดรั้บจ�กก�รกระทำ�นัน้	จึงไมก่ล�้ทีจ่ะกระทำ�	ทำ�ใหต้นเองไมห่ลงทำ�ในสิง่

ที่ผิด	นั่นคือ	มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด	

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว�่	ทน	หม�ยถึง	ก�รอดกลั้นได้	ท�นอยู่ได้	

เช่น	ทนด�่	ทนทุกข	์ทนหน�ว	ไม่แตกหักหรือบุบสล�ยง่�ย

	 คว�มอดทน	คือ	ก�รรู้จักรอคอยและค�ดหวัง	เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มมั่นคง	แน่วแน่

ต่อสิ่งที่รอคอย	หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี

	 ไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	ดังนั้น	คว�มไม่ทน	หม�ยถึง	ก�รแสดงออกต่อ

ก�รกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม	ในลักษณะที่ไม่ยินยอม	ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	

คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลักษณะ	ทั้งในรูปแบบของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ต้องมีก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง
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เกิดขึ้น	เช่น	ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก

ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�ตนเองไม่พอใจ	โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ

ท้�ยแถว	กรณีนี้แสดงให้เห็นว่�ผู้ที่ถูกแซงคิว	 ไม่ทนต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	และห�กผู้ที่แซงคิวไปต่อ

แถวก็จะแสดงให้เห็นว่�บุคคลนั้นมีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 บุคคลจะมีคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตม�กน้อยเพียงใด	 ข้ึนอยู่กับ

จติสำ�นกึของแตล่ะบคุคลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แลว้มพีฤติกรรมท่ีแสดงออกม�	ซ่ึง

ก�รแสดงกรยิ�หรอืก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เชน่	ก�รว�่กล่�วตักเตือน	ก�รประก�ศใหส้�ธ�รณชนรับรู้	

ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รรอ้งทกุขก์ล�่วโทษ	ก�รชมุนมุประทว้งซึง่เปน็ขัน้ตอนสดุท�้ยทีร่นุแรงทีส่ดุ	เน่ืองจ�ก

มีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน

	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�งๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถ

พบเหน็ไดง้�่ย	ซึง่ปกตแิลว้ทกุคนมกัจะไมท่นตอ่สภ�วะ	สภ�พแวดล้อมทีไ่มดี่และส่งผลกระทบต่อตนเอง

แลว้	มักจะแสดงปฏกิริยิ�ออกม�	แตก่�รทีบ่คุคลจะไมท่นตอ่ก�รทจุรติและแสดงปฏกิริยิ�ออกม�นัน้อ�จ

เป็นเรื่องย�ก	เนื่องจ�กปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับก�รทุจริต	เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือ

ให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่คว�มสำ�เร็จ	ซึ่งก�รยอมรับก�รทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเย�วชน	

และมองว่�ก�รทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง	 ลักษณะของคว�มละอ�ย

ส�ม�รถแบ่งได้	๒	ระดับ	คือ	

 ๒.๓.๑ ความละอายระดับต้น	หม�ยถึง	คว�มละอ�ย	ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งที่ผิด	 เนื่องจ�ก

กลวัว�่เมือ่ตนเองไดท้ำ�ลงไปแลว้จะมคีนรบัรู	้ห�กถกูจับได้จะได้รับก�รลงโทษ	หรือได้รับคว�มเดือดร้อน

จ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	

 ๒.๓.๒ ความละอายระดับที่สูง	คือ	แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	

ก็ไม่กล้�ที่จะทำ�ผิด	เพร�ะนอกจ�กตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว	ครอบครัว	สังคมก็จะได้รับผลกระทบ

ต�มไปด้วย	ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย	บ�งครั้งก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	ๆ	

น้อย	 ๆ	 เช่น	 ก�รลอกข้อสอบ	 อ�จจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น	 แต่ห�กเป็นคว�มละอ�ยขั้นสูงแล้ว	

บุคคลนั้นก็จะไม่กล�้ทำ�	

	 สำ�หรับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 จ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม�แล้ว	 คือ	 เป็นก�รแสดงออก

อย�่งใดอย�่งหนึง่เกดิขึน้	เพือ่ใหร้บัรูว้�่จะไมท่นตอ่บคุคลหรอืก�รกระทำ�ใดๆ	ท่ีทำ�ใหเ้กดิก�รทุจริต	คว�ม

ไม่ทนตอ่ก�รทจุรติส�ม�รถแบ่งระดบัต่�งๆ	ไดม้�กกว�่คว�มละอ�ย	ใชเ้กณฑค์ว�มรนุแรงในก�รแบง่แยก	

เช่น	ห�กเพื่อนลอกข้อสอบเร�	และเร�เห็นซึ่งเร�จะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในก�รลอกข้อสอบ	เร�ก็ใช้

มือหรือกระด�ษม�บังส่วนที่เป็นคำ�ตอบไว้	เช่นนี้ก็เป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	นอกจ�ก

ก�รแสดงออกดว้ยวธิดีงักล�่วทีถ่อืเป็นก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว�่กล่�วตักเตือนต่อบคุคลทีท่จุริต	

ก�รประน�มก�รประจ�น	ก�รชุมนุมประท้วง	ถือว่�เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตทั้งสิ้น	

แตจ่ะแตกต�่งกันไปต�มระดบัของก�รทจุรติ	คว�มตืน่ตวัของประช�ชน	และผลกระทบทีเ่กิดขึน้จ�กก�รทุจริต	
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	 คว�มจำ�เป็นของก�รท่ีไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	 เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็ก

หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	 ประเทศช�ติ	 ดังเช่นตัวอย่�งคดีรถและเรือดับเพลิงของ

กรงุเทพมห�นคร	ผลของก�รทจุรติสร�้งคว�มเสยีห�ยไวอ้ย�่งม�ก	รถและเรือดับเพลิงกไ็มส่�ม�รถนำ�ม�

ใช้ได้	รัฐต้องสูญเสียงบประม�ณไปโดยเปล�่ประโยชน์	และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	

ห�กเกดิเพลงิไหมพ้รอ้มกนัหล�ยแหง่	รถ	เรอืและอปุกรณดั์บเพลิงจะไมม่ไีมเ่พยีงพอทีจ่ะดับไฟไดทั้นเวล�	

เพยีงแคค่ดิจ�กมลูค�่คว�มเสียห�ยท่ีรฐัสูญเสยีงบประม�ณไปยงัไมไ่ด้คดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กคว�ม

เดือดร้อนห�กเกิดเพลิงไหม้แล้ว	ถือเป็นคว�มเสียห�ยที่สูงม�ก	ดังนั้น	ห�กยังมีก�รปล่อยให้มีก�รทุจริต	

ยนิยอมใหม้กี�รทจุรติโดยเหน็ว�่เป็นเรือ่งของคนอืน่	เปน็เรือ่งของเจ�้หน�้ทีร่ฐั	ไมเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองแลว้	

สุดท้�ยคว�มสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ท�งตรงก็เป็นท�งอ้อม

	 ดังนั้น	ก�รที่บุคคลจะเกิดคว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตได	้จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะ

ต้องสร้�งให้เกิดคว�มตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริตในทุกรูปแบบ	ทุกระดับ	

ซ่ึงห�กสงัคมเปน็สงัคมทีม่คีว�มละอ�ยและคว�มไมท่นต่อก�รทจุริตแล้ว	จะทำ�ใหเ้กดิสังคมทีน่�่อยู	่และ

มีก�รพัฒน�ในทุกๆ	ด้�น

๒.๔ การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)

	 ก�รลงโทษท�งสังคม	 ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนก�รที่จะสร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	

เพร�ะห�กเกดิก�รทจุรติขึน้แลว้	สงัคมไมย่อมรบัในก�รทจุริตนัน้	ชว่ยกนัสอดส่องดูแล	และมกี�รลงโทษ

ท�งสังคมจะช่วยให้พฤติกรรมลดลงจนไม่เกิดขึ้นในที่สุด

	 คำ�ว�่	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรียกว�่	“ก�รลงโทษท�งสังคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษ

คำ�ว�่	“Social	Sanction”	พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย�ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑	-	๓๖๒)	

ไดใ้ห้คว�มหม�ยของ	คำ�ว�่	“Social	Sanctions”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	

ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือก�รสัญญ�ว่�จะให้ร�งวัลต�มที่กลุ่มกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประพฤติปฏิบัติของสม�ชิก

เพื่อชักนำ�ให้สม�ชิกกระทำ�ต�มข้อบังคับและกฎเกณฑ์	 โดยทั่วไปก�รลงโทษโดยสังคมนั้นเป็นม�ตรก�ร

ควบคมุท�งสงัคมทีต่อ้งก�รใหส้ม�ชกิในสงัคมประพฤติปฏบิติัต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับ

ร่วมกัน	

	 ก�รลงโทษท�งสงัคม	เปน็ก�รลงโทษกบับคุลทีป่ฏบิตัตินฝ�่ฝนืกบัธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอื

แบบแผนที่ปฏิบัติต่อๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก 

ก�รฝ�่ฝืนดังกล่�วอ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	ถูกฝ่�ฝืน	

หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับคว�มเชื่อของชุมชน	 ก็จะนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กคนในชุมชน	 แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดัง

กล่�วจะไม่ผิดกฎหม�ยก็ต�ม	และที่สำ�คัญไปกว�่นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล�่วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	

อ�จสร�้งให้เกิดคว�มไม่พอใจขึ้นได้	 ไม่เพียงแต่	 ในชุมชนนั้น	 แต่อ�จเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้�ง	

หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	นั่นคือ	ประช�ชนทั้งประเทศ	
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	 ก�รลงโทษท�งสงัคมมคีณุลกัษณะวภิ�ษ	(Dialectic)	คอืมท้ัีงด้�นบวกและด้�นลบอยูภ่�ยใน

คว�มหม�ยของตัวเอง	ดังนี้	

	 สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	 (Positive	 Social	 Sanctions)	 จะอยู่ในรูปของก�ร

ใหก้�รสนบัสนนุหรอืก�รสร�้งแรงจงูใจ	หรอืก�รใหร้�งวัล	ฯลฯ	แกบ่คุคลและสงัคม	เพือ่ใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ

สอดคล้องกับปทัสถ�น	(Norm)	ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	เมื่อสม�ชิกปฏิบัติต�มก็จะ

มีก�รให้ร�งวัลเป็นแรงจูงใจ	ให้ก�รสนับสนุน	

	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	คือก�รลงโทษเมื่อสม�ชิก

ไมป่ฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม	อยู่ในรูปแบบของก�รใช้ม�ตรก�รต่�งๆ	ในก�รจัดระเบียบสังคม	แสดงก�ร

ไมย่อมรับสม�ชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุด

เรื่อยไปจนถึงก�รกดดันและบีบคั้นท�งจิตใจ	(Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	(Resistance)	และก�รประท้วง 

(Protest)	ในรูปแบบต่�งๆ	ไม่ว่�จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน

	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	 จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลท่ีถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษ

ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดก�รเข็ดหล�บ	

ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งน้ันอีก	 ก�รลงโทษประเภทน้ีมีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	 ต้ังแต่	 ก�รว่�กล่�วตักเตือน	

ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุมขับไล่	ซึ่งเป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทน	ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น

ได้กระทำ�ไป	ดังนั้น	 เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรมเหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคล

รอบข�้ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว

	 ก�รลงโทษท�งสังคมจะมีคว�มรุนแรงม�กหรือน้อย	ก็ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของบุคคลนั้นว่�

ร้�ยแรงขน�ดไหน	ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรง	เรื่องที่เกิด

ขึ้นประจำ�	หรือมีผลกระทบต่อสังคม	ก�รลงโทษก็จะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นด้วย	เช่น	ห�กมีก�รทุจริตเกิด

ขึ้นก็อ�จนำ�ไปเป็นประเด็นท�งสังคมจนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กสังคมได	้เพร�ะก�รทุจริตถือว่�เป็นสิ่งที่

ไม่ถกูตอ้ง	ผดิกฎหม�ย	และผดิต่อศลีธรรม	บอ่ยครัง้ทีม่กี�รทจุรติเกดิขึน้จนเปน็ส�เหตขุองก�รชมุนมุประทว้ง 

เพือ่กดดนั	ขับไลใ่หบ้คุคลนัน้หยดุก�รกระทำ�ดงักล�่ว	หรอืก�รออกจ�กตำ�แหนง่นัน้ๆ	หรือก�รนำ�ไปสู่ก�ร

ตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	ได้นำ�เสนอตัวอย่�งที่ได้แสดงออก

ถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตท่ีมีก�รชุมนุมประท้วง	 บ�งเหตุก�รณ์ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	

ซ่ึงก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนั้นถือเป็นคว�มรับผิดชอบอย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มละอ�ย

ในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�

๒.๕ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 

	 เป็นอีกช่องท�งหน่ึงท่ีจะรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติโดยอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

ภ�ยใต้พื้นฐ�นคว�มเข�้ใจว�่คนไทยทุกคนในฐ�นะพลเมือง	 ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลอน�คตและคว�ม

อยู่รอดของช�ติไทยของเร�	 ในก�รที่ประช�ชนจะเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รตรวจสอบคว�มโปร่งใสของภ�ครัฐ 

ในฐ�นะ	ป.ป.ช.	ภ�คประช�ชนนั้นจึงต้องมีหลักก�รทำ�ง�น	ดังนี้
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 ๒.๕.๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำางานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง	นั่นคือ

ต้องมคีว�มเปน็ผูม้จีติอ�ส�	มคีว�มเสยีสละ	อดทน	กล�้ห�ญ	มคีว�มซ่ือสตัย	์สจุริต	มีคว�มโปร่งใสไม่ใชอ้ำ�น�จหน�้ที่

เพื่อก�รแสวงห�ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก	นั่นหม�ยคว�มว่�เร�ต้องมีภูมิคุ้มกัน

ใหก้บัตวัเองโดยก�รดำ�เนินชีวิตแบบปรชัญ�ของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่ว 

รัชก�ลที่	๙

 ๒.๕.๒ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง	 น่ันคือต้องมีคว�มรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอำ�น�จหน้�ท่ี

ของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชน	และต้องแสวงห�คว�มรู้ให้เท่�ทันเทคนิคกลโกง	ก�รทุจริตคอร์รัปชันด้วย

วิธีก�รต�่งๆ	เพื่อเป็นหลักในก�รทำ�ง�นให้ถูกต้องและเป็นที่น�่เชื่อถือของสังคม

 ๒.๕.๓ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในรูปแบบต่�งๆ	ไม่ว่�จะเป็นก�รสร้�ง

เครือข่�ยภ�คประช�ชนด้วยกันเอง	 ก�รติดอ�วุธท�งปัญญ�ให้กับประช�ชนโดยก�รให้คว�มรู้หรือก�ร

เสนอแนะช่องท�งในก�รตรวจสอบคว�มโปร่งใสของก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ	ก�รสร้�งทัศนคติที่ถูกต้อง	

และก�รชี้ให้เห็นอันตร�ยของก�รทุจริตคอร์รัปชัน

 ๒.๕.๔ การเฝา้ระวังพืน้ท่ีท่ีเห็นวา่สุม่เส่ียงตอ่การแสวงหาผลประโยชน์ ก�รสร้�งเครือข�่ย

อ�ส�สมัครแจ้งข้อมูลข่�วส�รที่ไม่ชอบม�พ�กลต่�งๆ	เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติได้ทันก�ร

 ๒.๕.๕ ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน 

หมู่บ�้นตำ�บล	และในทุกภ�คส่วนของสังคม	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในสถ�นศึกษ�ทุกระดับ	เพื่อให้เย�วชน

ได้ตระหนักถึงภัยร้�ยของก�รทุจริตคอร์รัปชัน

 ๒.๕.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ

ไม่ว่�ในระดับช�ติหรือในระดับท้องถิ่นเพื่อก�รคัดกรองคนด	ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	มีคุณธรรมเข้�ม�

บรหิ�รประเทศ	ปอ้งกนัคนไมด่ไีมใ่หเ้ข�้ม�แสวงห�ประโยชนโ์ดยมิชอบดังพระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ�้อยูหั่วรชัก�ลที	่๙	ท่ีใหส้ง่เสรมิคนดใีหค้นดไีดป้กครองบ�้นเมอืงและควบคมุคนไมด่ไีมใ่หม้อีำ�น�จ 

ไม่ให้ก่อคว�มเดือดร้อนวุ่นว�ยได้

 ๒.๕.๗ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นเป็นก�รปกครองท่ีใกล้ตัวของ

ประช�ชนม�กที่สุดโดยก�รส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีโอก�สเข้�ร่วมประชุมกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริก�ร

ส�ธ�รณะให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของประช�ชน	ให้ประช�ชนได้เข้�ร่วมตรวจสอบคว�มโปร่งใส

ของก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ให้ประช�ชนประเมินก�รทำ�ง�นขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตน	เป็นต้น

 ๒.๕.๘ จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น	รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของ

ส�ธ�รณชนเพื่อนำ�ม�แก้ไขปรับปรุงก�รทำ�ง�นของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชน	ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 ๒.๕.๙ จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ	 ยกย่องให้กำ�ลังใจและช่วยกันรณรงค์

ปกป้องคนที่ทำ�คว�มดี	มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่�งที่ดีของสังคม

 ๒.๕.๑๐ หามาตรการรองรับการทำางาน	และคุ้มครองคว�มปลอดภัยให้แก่	ป.ป.ช.	

ภ�คประช�ชน	และเครือข่�ย
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 ๒.๕.๑๑ มกีารประชาสมัพนัธผ์ลงาน	ของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชนอย่�งต่อเนือ่งเพือ่ใหป้ระช�ชน

ได้ทร�บและรณรงค์ให้ประช�ชนเข้�ร่วมกันป็นเครือข่�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตประพฤติมิ

ชอบกับ	 ป.ป.ช.ภ�คประช�ชนกันอย่�งกว้�งขว�งซึ่งจะยังประโยชน์ในก�รปลุกจิตสำ�นึกให้ประช�ชน 

ด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ

๒.๖ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 เมื่อประช�ชนในประเทศมีคว�มตื่นตัวที่ว่�	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	แล้ว	จะทำ�ให้เกิดกระแส

ก�รต่อต้�นต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	

ห�กพบเห็นว�่มกี�รทุจรติเกิดขึน้อ�จมีก�รบันทกึเหตกุ�รณห์รอืลกัษณะก�รกระทำ�	แล้วแจง้ขอ้มลูเหล�่นัน้

ไปยงัหนว่ยง�นหรือสือ่มวลชนเพือ่รว่มกนัตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีเกดิข้ึน	และยิง่ในปจัจุบนัเปน็สังคมสมยั

ใหม	่และกำ�ลังเดินหน้�ประเทศไทยก�้วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	

ปัญห�ก�รทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย	 เมื่อประช�ชนมีคว�มตื่นตัวต่อก�รท่ีไม่ทนต่อก�รทุจริตแล้ว 

	ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่�งไร	ตัวอย่�งที่จะนำ�ม�กล่�วถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่�งประเทศ	แสดงให้

เห็นถึงคว�มไม่ทนตอ่ก�รทุจรติท่ีประช�ชนไดล้กุข้ึนม�ต่อสู	้ต่อต้�นต่อนกัก�รเมอืงทีท่ำ�ทุจรติ	จนในท่ีสดุ

นักก�รเมืองเหล�่นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้

 ๒.๖.๑ ประเทศเกาหลีใต้	ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นของก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทจุรติ	แตก่ย็งัคงมปีญัห�ก�รทจุรติเกดิขึน้อยูบ่�้ง	เชน่	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	มขี�่วกรณี

ของประธ�น�ธิบดถีกูปลดออกจ�กตำ�แหนง่เพร�ะเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในก�รเอือ้ประโยชนใ์ห้พวกพอ้ง	

โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รประเทศรวมถึงใช้ 

คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและ

ตั้งข้อห�ว่�พัวพันก�รทุจริตและใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 

กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประช�ชนเก�หลีใต้ได้มีก�รรวมตัวกันประท้วงกว่�พันคนเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีคน

ดังกล่�วล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง

ภาพที่ ๒.๖	ก�รประท้วงในประเทศเก�หลีใต้

ที่ม�	:	http://www.bbc.com/thai/international-๓๙๒๒๗๔๔๑
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	 อกีกรณทีีจ่ะกล�่วถงึเพือ่เปน็ตวัอย�่งก�รต่อต้�นก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	คอื	ก�รทีน่กัศกึษ�

คนหนึง่ไดเ้ข�้เรยีนในมห�วทิย�ลยัท้ังท่ีผลคะแนนทีเ่รยีนม�นัน้ไมไ่ด้สงู	และก�รทีค่ณุสมบติัของนกัศกึษ�

ดังกล่�วมีคุณสมบัติไม่ตรงกับก�รคัดเลือกโควต้�นักกีฬ�ที่กำ�หนดไว้ว่�จะต้องผ่�นก�รแข่งขันประเภท

เดีย่ว	แตน่กัศกึษ�คนดงักล�่วผ�่นก�รแขง่ขนัประเภททมี	เท�่กบัว�่คณุสมบติัไมถ่กูต้องแต่ได้รับเข�้เรียน

ในมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	 ต่อต้�นจ�ก

นักศึกษ�และอ�จ�รย์ของมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบท่ีชัดเจนแก่

กลุ่มผู้ประท้วงได้	จนในที่สุดประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล�่วจึงล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

ภาพที่ ๒.๘	ก�รประท้วงของนักศึกษ�ในประเทศเก�หลีใต้

ที่ม�	:	https://teen.mthai.com/education

 ๒.๖.๒ ประเทศบราซิล	ปล�ยป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุม

ประท้วงก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	 เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อวัฒนธรรมก�รโกงของระบบร�ชก�ร

ของประเทศ	 โดยมีประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมื่นคนเข้�ร่วมก�รชุมนุมในครั้งนี้	 และมีก�รแสดงภ�พหนู

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในก�รประน�มต่อนักก�รเมืองท่ีทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�มีขน�ดเล็กกว่�

ครั้งก่อน	เพร�ะที่ผ่�นม�ได้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นและมีก�รประท้วง	จนในที่สุดประธ�น�ธิบดีได้ถูกปลด

จ�กตำ�แหน่ง	เนื่องจ�กก�รกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประม�ณ
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ภาพที่ ๒.๙ ก�รประท้วงต่อต้�นก�รทุจริตในประเทศบร�ซิล

ที่ม�	:	https://www.dailynews.co.th/	foreign/๕๔๐๗๓๔

	 จ�กตวัอย�่งข�้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึคว�มต่ืนตัวของประช�ชนทีอ่อกม�ต่อต้�นต่อก�รทจุริต	

ไมว่�่จะเปน็ก�รทจุรติในระดับหนว่ยเล็กๆ	หรอืระดบัประเทศ	เปน็ก�รแสดงออกซึง่ก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	

ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตส�ม�รถแสดงออกม�ได้หล�ยระดับต้ังแต่ก�รเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึก

ไม่พอใจ	มีก�รส่งเรื่องตรวจสอบ	ร้องเรียน	และในที่สุดคือก�รชุมนุม	ประท้วง	ต�มตัวอย่�งที่ได้นำ�ม�แสดง

ให้เห็นข้�งต้น	 ตร�บใดที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได	้ เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะลดน้อยลง 

แต่ห�กจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น	 จะต้องสร้�งให้เกิดคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต	 ไม่กล้�ท่ีจะทำ�ทุจริต	 โดยนำ�

เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็นเคร่ืองมือในก�รสั่งสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริตเกิดขึ้น

กระบวนก�รในก�รแสดงออกตอ่ก�รไม่ทนตอ่ก�รทจุรติจะตอ้งเกดิขึน้	และมกี�รเปดิเผยชือ่บคุคลทีท่จุรติ

ใหก้ับส�ธ�รณชนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึง	เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนก�รในก�รป้องกันก�รทุจริต	ก�รปร�บปร�ม

ก�รทจุริตทีด่	ีรวมถงึก�รสร�้งใหส้งัคมเปน็สงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	มคีว�มละอ�ยตอ่ก�รทำ�ทจุรติแลว้	

ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติจะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น

	 สำ�หรับระดับก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	 ไม่ว่�จะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม

และประเทศช�ติทั้งสิ้น	 บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	

ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	 เช่น	 ก�รมอบเงิน

อุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตรของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�

เป็นก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ�เพื่อที่สถ�นศึกษ�แห่งนั้นจะได้นำ�เงินที่ได้ไปพัฒน�สภ�พแวดล้อม 

ก�รเรียนก�รสอนของท�งสถ�นศึกษ�ต่อไป	 แต่ก�รกระทำ�ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี
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ให้เกิดขึ้นในสังคม	 และต่อไปห�กกระทำ�เช่นนี้เรื่อยๆ	 จะมองว่�เป็นเร่ืองปกติท่ีทุกคนทำ�กัน	 ไม่มีคว�ม

ผดิแตอ่ย�่งใด	จนทำ�ใหแ้บบแผนหรอืพฤตกิรรมท�งสงัคมทีดี่ถกูกลนืห�ยไปกบัก�รกระทำ�ทีไ่มเ่หม�ะสม

เหล�่นี	้ตวัอย�่งก�รมอบเงนิอดุหนนุแกส่ถ�นศกึษ�ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศไทยอย�่งต่อเนือ่ง	โดยเฉพ�ะ

ในสถ�นศกึษ�ทีม่ชีือ่เสยีงซึง่หล�ยคนอย�กใหบ้ตุรของตนเข�้ศกึษ�ในสถ�นทีแ่หง่นัน้	แตด้่วยขอ้จำ�กดัที่

ไม่ส�ม�รถรับนักเรียน	 นักศึกษ�ได้ทั้งหมด	 จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบ�งคนต้องให้เงินกับสถ�นศึกษ�	 เพื่อให้

บุตรของตนเองได้เข�้เรียน

สรุป
	 ก�รสร�้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	คอืก�รทีป่ระช�ชนเรียนรูก้�รเปน็พลเมอืง	ปรับเปลีย่น

ฐ�นคว�มคดิทีท่ำ�ใหส้�ม�รถแยกแยะระหว�่งผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมได	้โดยใชร้ะบบ

ก�รคิดแบบเลขฐ�นสิบและเลขฐ�นสอง	ก�รสร้�งเสริมให้เย�วชน	คิดได้	คิดดี	คิดเป็น	รวมถึงก�รสร้�ง

คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	เพื่อให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ทจุริตและประพฤตมิชิอบโดยบทบ�ทของภ�คประช�ชน	ซึง่จะชว่ยให้ประเทศปลอดจ�กก�รทจุรติตอ่ไป
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เคารพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

ประชากร ประชาชน และราษฎร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศ

พลเมือง

ความเป็นพลเมืองกับการต้านทุจริต

สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต

ระบบการคิด
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ระบบการคิดแบบฐานสิบ (ANALOG)

และระบบเลขฐานสอง (DIGITAL)

ลองยกตัวอย่าง

ระบบการคิด ฐานสิบและฐานสอง

ระบบเลข	“ฐานสิบ”	(decimal	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลข

ที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙

เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วันกันม�ตั้งแต่จำ�คว�มกันได้	 ไม่

ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	ช่วยให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรง

กันในก�รสื่อคว�มหม�ย	สอดคล้องกับระบบ	“Analog”	ที่ใช้ค่�ต่อเนื่อง

หรือสัญญ�ณซึ่งเป็นค่�ต่อเนื่อง	 หรือแทนคว�มหม�ยของข้อมูลโดยก�ร

ใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ	Continuous

ระบบเลข	“ฐานสอง”	 (binary	 number	 system)	 หม�ยถึง	 ระบบเลขที่มี

สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับก�รทำ�ง�น

ระบบ	Digital	ที่มีลักษณะก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON กับ OFF	ตัดเด็ดข�ด	หรือ Discret

Digital Thinking

Analog Thinking
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 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน

คิดได้ คิดดี คิดเป็น

๑.	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)
๒.	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ
(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ	ด้�น)
๓.	คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รกระทำ�ก�รทุจริต	(เอ�ม�เป็นบทเรียน)
๔.	คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะต้องอยู่กับคว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออก	และติดคุก)

๑.	คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	
และไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ
๒.	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ
๓.	คิดต�มคุณธรรมว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

๑.	คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันอย่�งชัดเจน
๒.	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน
๓.	คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันม�ก้�วก�ยกัน
๔.	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน
๕.	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖.	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติและพวกพ้อง

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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ความระอายที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑. ความละอายระดับต้น

๒. ความละอายระบบสูง
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คิดได้ คิดดี คิดเป็น

คิดได้ คิดดี คิดเป็น

อาสาทำางาน
เพื่อประโยชน์
ของบ้านเมือง

ติดอาวุธ
ทางปัญญา

สร้างการ
มีส่วนร่วม

ของประชาชน

เฝ้าระวัง
พื้นที่สุ่มเสี่ยง

ดำาเนินกิจกรรม
เพื่อรณรงค์ต่อ
ต้านการทุจริต

การลงโทษ
ทางลบ

การลงโทษ
ทางบวก

• สนับสนุน
• สร้างแรงจูงใจ
• ให้รางวัล

• ว่ากล่าวตักเตือน
• กดดันและบีบบังคับ
• ต่อต้าน ประท้วง
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จากกรณีศึกษา

การทุจริตของประเทศต่างๆ

นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

(ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รับสินบน

Barza	

ก�รเข�้แถวรับบริก�ร

โตไปไม่โกง	ตอน	โดนัท

โตไปไม่โกง	ตอน	ส�วนักช้อป

๑

๒

๓

๔

๕

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

๓๒	วิน�ที

๓๓	วิน�ที

๑.๕๕	น�ที

๑๐.๕๔	น�ที

๙.๔๗	น�ที

มีคนยื่นเงินให้กับเจ้�หน้�ที่	

ซ่ึงเจ้�หน้�ที่ที่เป็นลูกน้องไม่

ยอมรับหัวหน้�ที่โกง	 และ

ออกม�ต่อต้�น

แม่ค้�และคนในตล�ดรวมตัว

กันต่อต้�นผู้ท่ีม�ซื้อของ	 ซ่ึง

เป็นบุคคลที่ทุจริตก�รเลือก

ตั้ง

ก�รไม่เข้�แถวซื้ออ�ห�ร	โดย

ก�รแซงคนอื่นถือเป็นก�ร

กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 และคน

อื่นๆ	ได้แสดงอ�ก�รไม่พอใจ

ต่อก�รกระทำ�นั้น

ก�รไม่เข้�แถวซื้ออ�ห�ร	โดย

ก�รคนอื่นที่เข้�แถวแล้วซ้ือ

ของให้ตนเอง	 ถือเป็นก�ร

กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 และคน

อื่นๆ	ได้แสดงอ�ก�รไม่พอใจ

ต่อก�รกระทำ�นั้น

แก้ ไขเวล�จอดรถเพื่ อ ใ ห้

ตนเองได้จอดรถฟรี
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

คว�มซื่อสัตย์

แก้ทุจริตที่ต้นเหตุ

ภ�พว�ดคอร์รัปชัน

โฉด	เลว	ดี

พับเล็กๆ	นะพี่

๖

๗

๘

๙

๑๐

วีดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

ข่�ว

๑.๕๕	น�ที

๑.๐๓	น�ที

๒.๑๘	น�ที

๒๓.๕๙	น�ที

๑.๑๘	น�ที

นำ�เงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ

เจ้�ของ

ก�ร์ตูนสะท้อนผลร้�ยที่เกิด

ขึ้นและก�รมีส่วนร่วมในก�ร

แก้ไขปัญห�ก�รทุจริต

เปน็ก�รนำ�เสนอก�รว�ดภ�พ

ในลักษณะของก�รคอรร์ปัชนั

แบบต่�งๆ	 เพื่อให้ผู้ชมได้

เกิดแนวคิดและรับรู้ถึงรู้แบบ

ก�รคอร์รัปชันผ่�นส่ือก�ร

ว�ดภ�พ

ละครเกี่ยวกับก�รติดสินบน

เจ้�หน้�ที่ 	 ที่มีก�รทำ�เป็น

ทอดๆ	 ซึ่งนับว่�เป็นบ่อเกิด

ของก�รทุจริตและได้บอกถึง

ผลของก�รทำ�ทุจริตนั้น

คลิปข�่วก�รเรยีกเกบ็ค่�ปรบั

ของตำ�รวจจร�จรที่เป็นก�ร

กระทำ�ไม่ถกูตอ้งเพือ่เปน็ก�ร

แสดงว่�เร�จะไม่ทนต่อก�ร

เกิดทุจริต
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หน่วยที่ ๓ 

เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ยกระดับดัชนี	สร้�งพลเมืองดีในสังคม	 เวลา	๖	ชัว่โมง/	๒	สปัด�ห์
   
เรื่องที่ ๓.๑ จริยธรรมนำาพลเมืองในสังคม

สาระสำาคัญ 
	 คว�มหม�ยของจริยธรรม	คุณสมบัติท�งคว�มประพฤติที่สังคมมุ่งหวัง	ภ�ยใต้ขอบเขตของ
มโนธรรม	อันเป็นหน้�ที่ที่สม�ชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อตนเองและสังคม	เพื่อก่อให้เกิดคว�มเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นในสังคม	อันมีองค์ประกอบอื่นๆ	เข้�ม�ร่วมด้วย	อ�ทิเช่น	ค่�นิยม	จรรย�บรรณ	ธรรม�ภิบ�ล	เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อให้นักศึกษ�
		 ๑.	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รนำ�จริยธรรมม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	
	 ๒.	ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมนำ�ชีวิต 
	 ๓.	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงค่�นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.	คว�มหม�ยของจริยธรรม	ค่�นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล
	 ๒.	โครงสร้�งแนวคิดท�งจริยธรรมนำ�ชีวิต

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
	 ๑.	บรรย�ยประกอบ	PowerPoint
	 ๒.	 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษ�ค้นคว้�เกี่ยวกับคำ�ท่ีมีคว�มหม�ยใกล้เคียงกับจริยธรรม	 ได้แก่ 
ค�่นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล
	 ๓.	 นำ�เสนอผลก�รค้นคว้�และวิพ�กษ์ร่วมกันในรูปแบบต่�งๆ	 เช่น	 โต้ว�ที	 บทบ�ทสมมุติ	
ส�ธิต	สื่อส่งเสริมค�่นิยม	ฯลฯ
	 ๔.	อ�จ�รย์สรุปแนวคิดจริยธรรมนำ�ชีวิต
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สื่อการเรียนรู้
	 วีดิทัศน์ประกอบก�รเรียนรู	้จัดกิจกรรมแบบ	Active	Learning

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	แบบทดสอบ	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)
	 ๓.	แบบประเมินโครงง�น
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หน่วยที่ ๓ 

เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ยกระดับดัชนี	สร้�งพลเมืองดีในสังคม	 เวลา	๖	ชัว่โมง/	๒	สปัด�ห์
   

เรื่องที่ 

 ๓.๒ การยับยั้งและป้องกันการทุจริต

 ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 แนวท�งก�รยับยั้งและป้องกันก�รทุจริต	ด้วยก�รแจ้งข�่วส�ร	

วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อให้นักศึกษ�
		 ๑.		มีคว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ย	กฎระเบียบ	ม�ตรก�รท�งสังคมที่เกี่ยวกับก�รทุจริต	
	 ๒.		ส�ม�รถบอกแหล่งแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตได้

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ม�ตรก�รท�งสังคม	กฎระเบียบ	กฎหม�ย	และก�รลงโทษ

	 ๒.		ข่�วใหม่ๆ	แนวท�งใหม่ๆ	กรณีศึกษ�เกี่ยวกับก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

 ๑.		กรณีศึกษ�ผลของก�รทุจริต	ผลของม�ตรก�รท�งสังคม	กฎหม�ย	ฯลฯ	เหตุก�รณ์ปัจจุบัน
	 ๒.		แบ่งกลุ่มอภิปร�ย	วิเคร�ะห์เกี่ยวกับผลท�งกฎหม�ย	ผลกระทบท�งสังคม	
	 ๓.		ห�ข้อสรุปร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		กรณีศึกษ�
	 ๒.		ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.		ฟลิปช�ร์ต
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การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	ทดสอบคว�มรู้ก่อนและหลังเรียน
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

	 ก�รทจุรติเป็นหนึง่ในประเดน็ทีท่ั่วโลกแสดงคว�มกงัวล	อนัเนือ่งม�จ�กเปน็ปญัห�ทีม่คีว�ม

ซับซ้อน	 ย�กต่อก�รจัดก�รและเก่ียวข้องกับทุกภ�คส่วน	 เป็นที่ยอมรับกันว่�ก�รทุจริตนั้นมีคว�มเป็นส�กล 

เพร�ะมีก�รทุจริตเกิดขึน้ในทกุประเทศ	ไมว่�่จะเปน็ประเทศท่ีพฒัน�แลว้หรือประเทศท่ีกำ�ลงัพฒัน�	ก�รทุจริต

เกดิขึน้ทัง้ในภ�ครฐัและภ�คเอกชน	หรอืแมก้ระทัง่ในองคก์รทีไ่มแ่สวงห�ผลกำ�ไรหรอืองคก์รเพือ่ก�รกศุล	ในปจัจุบนั

ก�รกล�่วห�และก�รฟ้องร้องคดีก�รทุจริตยังมีบทบ�ทสำ�คัญในด้�นก�รเมืองม�กกว่�ช่วงที่ผ่�นม� 

รฐับ�ลในหล�ยประเทศมผีลก�รปฏบิตังิ�นทีไ่มโ่ปรง่ใสเท�่ทีค่วร	องค์กรระดบัโลกหล�ยองคก์รเสือ่มเสยี

ชื่อเสียง	เนื่องม�จ�กเหตุผลด้�นคว�มโปร่งใส	สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอที่จะได้นำ�เสนอข่�วอื้อฉ�ว

และก�รประพฤติผิดจริยธรรมด้�นก�รทุจริต	 โดยเฉพ�ะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต�่งถูกเฝ้�จับจ้องว่�

จะถกูสอบสวนเมือ่ใด	อ�จกล�่วไดว้�่ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในปญัห�ใหญท่ีจ่ะขดัขว�งก�รพฒัน�ประเทศ

ให้เป็นรัฐสมัยใหม่	ซึ่งต่�งเป็นที่ทร�บกันดีว�่ก�รทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ	ที่ควรให้คว�มสำ�คัญ

ในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	

	 ก�รสร�้งวนิยั	คณุธรรม	จรยิธรรมเพือ่ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติเปน็สิง่สำ�คญัเพือ่ให้

เด็กและเย�วชนมีจิตสำ�นึกในก�รต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกจิตสำ�นึก	ปรับเปลี่ยนฐ�นก�รคิดให้แก่เย�วชน	

ให้เกิดคว�มตระหนักถึงผลกระทบของก�รทุจริตคอร์รัปชัน	พัฒน�ง�นให้เกิดคว�มโปร่งใสตรวจสอบได	้

สร�้งคว�มแข็งแกร่งให้ตนเอง	องค์กร	และส่งผลต่อประเทศช�ติในที่สุด	

๓.๑ จริยธรรมป้องกันการทุจริต

	 คำ�ว�่	“คณุธรรม	จริยธรรม”	เป็นคำ�ทีค่นส่วนใหญ่จะกล�่วควบคู่กนัเสมอจนทำ�ให้เข้�ใจผดิ	

ได้ว�่	ทั้งสองคำ�มีคว�มหม�ยอย�่งเดียวกันหรือมีคว�มหม�ยเหมือนกัน	แท้ที่จริงแล้วคำ�ว�่	“คุณธรรม”	

กับคำ�ว่�”จริยธรรม”	เป็นคำ�แยกออกได้	๒	คำ�	และมีคว�มหม�ยแตกต�่งกันคำ�ว่�	“คุณ”	แปลว่�	คว�มดี	

เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยเป็นท�งน�มธรรม	ส่วนคำ�ว่�	“จริย”	แปลว่�	คว�มประพฤติกริย�ที่ควรประพฤต	ิ

เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยท�งรูปธรรม	

	 ดังนั้น	จริยธรรมจึงมี	๒	คว�มหม�ย	คือ	คว�มประพฤติดีง�ม	เพื่อประโยชน์สุขของตนและ

สงัคม	ซ่ึงมีพืน้ฐ�นม�จ�กหลกัศลีธรรมท�งศ�สน�	ค่�นยิมท�งวฒันธรรม	ประเพณ	ีหลกักฎหม�ย	จรรย�

บรรณวิช�ชีพและอีกคว�มหม�ยหนึ่ง	คือ	ก�รรู้จักไตร่ตรองว่�อะไรควรทำ�	ไม่ควรทำ�

	 องคป์ระกอบของจรยิธรรม	จริยธรรมจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยก�รใชม้โนธรรมภ�ยในจติใจของบุคคล

ประเมินคุณค่�ของสิ่งใดๆ	 เพื่อห�เหตุผลแยกแยะส่ิงถูกผิด	 คว�มควร	 ไม่ควร	 แล้วตัดสินใจเลือกแสดง

พฤติกรรมนั้นออกม�ภ�ยนอก	 เพื่อบ่งบอกว่�เป็นคนดีของหมู่คณะนั้น	ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งภ�ยในและ
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ภ�ยนอกเปน็สว่นเกือ้หนนุให้เกดิจรยิธรรมขึน้ในบุคคล	ไดแ้ก	่คว�มรูเ้หตผุล	คอื	คว�มเข�้ใจในคว�มถกูตอ้ง 

ส�ม�รถแยกแยะและตดัสนิใจไดว้�่อะไรถูกตอ้งไมถ่กูต้องด้วยคว�มคดิ	อ�รมณค์ว�มรูส้กึผดิชอบชัว่ดี	คอื	

คว�มพึงพอใจ	ศรัทธ�	คว�มเลื่อมใสยอมรับที่จะนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ	พฤติกรรมก�รแสดงออก	

คือก�รแสดงออกที่บุคคลได้ตัดสินใจแล้วว่�เป็นก�รกระทำ�ถูกหรือผิดในสถ�นก�รณ์แวดล้อมต่�งๆ

 ๓.๑.๑ คุณธรรม ๘ ประการ	ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงก�รทุจริต	มีดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๑.๑	 ขยัน	 หม�ยถึง	 คว�มตั้งใจเพียรพย�ย�มทำ�หน�้ที่ก�รง�นอย่�งต่อเนื่อง

สมำ่�เสมอ	อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค	คว�มขยันต้องควบคู่กับก�รใช้สติปัญญ�แก้ปัญห�จนเกิด

ผลง�นสำ�เร็จต�มคว�มมุ่งหม�ย

	 	 	 ๓.๑.๑.๒	ประหยัด	หม�ยถึง	ก�รรู้จักเก็บออม	ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของตน	แต่พอ

ประม�ณให้เกิดประโยชน	์คุ้มค่�	ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

	 	 	 ๓.๑.๑.๓	คว�มซื่อสัตย์	หม�ยถึง	ประพฤติตรงไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	มีคว�ม

จริงใจ	ปลอดจ�กคว�มรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ

	 	 	 ๓.๑.๑.๔	มีวินัย	หม�ยถึง	ก�รยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ	

ซึ่งต้องมีวินัยในตนเองและมีวินัยต่อสังคม

	 	 	 ๓.๑.๑.๕	สุภ�พ	หม�ยถึง	เรียบร้อยอ่อนโยน	ละมุนละม่อม	มีกิริย�ม�รย�ทที่ดีง�ม	

มีสัมม�ค�รวะ

	 	 	 ๓.๑.๑.๖	สะอ�ด	หม�ยถึง	ปร�ศจ�กคว�มมัวหมองทั้งก�ยใจและสภ�พแวดล้อม

คว�มผ่องใสเป็นที่เจริญต�	ทำ�ให้เกิดคว�มสบ�ยใจแก่ผู้พบเห็น

	 	 	 ๓.๑.๑.๗	ส�มัคคี	หม�ยถึง	คว�มพร้อมเพรียงกัน	คว�มกลมเกลียวกัน	

คว�มปรองดองกัน	 คว�มร่วมใจกันปฏิบัติง�นให้บรรลุผลต�มที่ต้องก�ร	 เกิดก�รง�นอย่�งสร้�งสรรค์	

ปร�ศจ�กก�รทะเล�ะวิว�ท

	 	 	 ๓.๑.๑.๘	มีนำ้�ใจ	หม�ยถึง	คว�มจริงใจที่ไม่เห็นแต่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง	

แตเ่หน็อกเหน็ใจเห็นคณุค�่ในเพ่ือนมนุษย	์มคีว�มเอือ้อ�ทรเอ�ใจใสใ่นคว�มสนใจ	ในคว�มต้องก�ร	คว�ม

จำ�เป็น	คว�มทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

 ๓.๑.๒ คุณธรรมแห่งความพอเพียง	 ก�รฝึกตนให้มีคว�มพอเพียง	 เป็นวิธีก�รพัฒน�ตน	

ด้�นคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองชั้นสูง	 เพร�ะเป็นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคคล	 ในก�รควบคุม

คว�มประพฤตกิ�รปฏิบัตขิองตนให้อยูใ่นกรอบพฤตกิรรมท่ีพงึปร�รถน�ของสงัคม	ทัง้ในสภ�พก�รณป์กติ

และเผชิญปัญห�หรือขัดแย้ง	ก�รฝึกตนเป็นวิธีก�รพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด	เพร�ะ

เป็นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคคล	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๒.๑	ก�รฝึกวินัยขั้นพื้นฐ�น	เช่น	คว�มขยันหมั่นเพียร	ก�รพึ่งตนเอง	คว�มตรง

ต่อเวล�	คว�มรับผิดชอบ	ก�รรู้จักประหยัดและออม	คว�มซื่อสัตย	์คว�มมีสัมม�ค�รวะ	คว�มรักช�ติ
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	 	 	 ๓.๑.๒.๒	ก�รรักษ�ศีลต�มคว�มเชื่อในศ�สน�ของตน	ศีลเป็นตัวกำ�หนดที่จะทำ�ให้

งดเว้นในก�รที่จะทำ�ชั่วร้�ยใดๆ	 อยู่ในจิตใจ	 ส่งผลให้บุคคลมีจิตท่ีเข้มแข็งรู้เท่�ทันคว�มคิด	 ส�ม�รถ

ควบคุมตนได้

	 	 	 ๓.๑.๒.๓	 ก�รทำ�สม�ธิ	 เป็นก�รฝึกให้เกิดคว�มตั้งมั่นของจิตใจทำ�ให้เกิดภ�วะ 

มอี�รมณ์หน่ึงเดยีวของกศุลจติเป็นจติใจทีส่งบผอ่งใสบริสทุธิเ์ป็นจติใจทีเ่ขม้แข็ง	มัน่คง	แนว่แน	่ทำ�ใหเ้กดิ

ปัญญ�ส�ม�รถพิจ�รณ�เห็นทุกอย่�งตรงสภ�พคว�มเป็นจริง

   ๓.๑.๒.๔	ฝึกก�รเป็นผู้ให้	 เช่น	ก�รรู้จักให้อภัย	 รู้จักแบ่งปันคว�มรู้	 คว�มดีคว�มชอบ	

บริจ�คเพื่อส�ธ�รณะประโยชน	์อุทิศแรงก�ยแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด	ๆ

 ๓.๑.๓ ความซื่อสัตย์: คุณธรรมพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต	 คือ	 ประพฤติตรง 

ไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	มีคว�มจริงใจ	ปลอดจ�กคว�มรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ	ผู้ที่มีคว�มซื่อสัตย์	คือ	

ผู้ที่มีคว�มประพฤติตรงทั้งต่อหน้�ที่ต่อวิช�ชีพ	 ตรงต่อเวล�	 ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง	 คดโกง	 ทั้งท�งตรง

และท�งอ้อม	 รับรู้หน�้ที่ของตนเองและปฏิบัติอย�่งเต็มที่ถูกต้อง	 คนที่มีคว�มซื่อสัตย์จะเป็นผู้ยึดมั่นใน

หลกัคว�มจรงิและคว�มถกูต้องในก�รดำ�เนนิชวีติ	ประพฤติตรงต�มคว�มเปน็จริงต่อตนเองและผู้อืน่	ทัง้

ท�งก�ย	ว�จ�	ใจ	มีคว�มละอ�ยและเกรงกลัวต่อก�รกระทำ�ผิด	คนมีศีลธรรมหรือมนุษยธรรมที่ส�ม�รถ

เรียกได้ว่�เป็นอ�รยะชน	จะมีคว�มประพฤติดี	ประพฤติชอบ	และมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	๓	ประก�ร	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๓.๑	 ก�ยสุจริต	 เป็นคว�มสุจริตท�งก�ย	ทำ�สิ่งที่ดีง�มถูกต้อง	 ประพฤติชอบ

ด้วยก�ย	ละเว้นก�รบีบคั้น	เบียดเบียน	มีเมตต�กรุณ�	ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคร�ะห์กัน	ไม่แย่งชิงลักขโมย	

หรือเอ�รัดเอ�เปรียบแต่เค�รพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน	 ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ

หวงของผู้อื่น	ไม่ห่มเหงจิตใจ	หรือทำ�ล�ยหลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลผู้อื่น

	 	 	 ๓.๑.๓.๒	วจีสุจริต	เป็นคว�มสุจริตท�งว�จ�	ทำ�สิ่งที่ดีง�ม	ถูกต้อง	ประพฤติชอบ

ด้วยว�จ�	ละเว้นก�รพูดเท็จ	โกหกหลอกลวง	กล�่วแต่คำ�สัตย	์ไม่จงใจพูดให้ผิดจ�กคว�มจริง	เพร�ะเห็นแก่

ประโยชน	์ไม่พูดส่อเสียด	ยุยง	สร้�งคว�มแตกแยก	พูดแต่คำ�ที่ส่งเสริมส�มัคคี	ละเว้นจ�กก�รพูดคำ�หย�บค�ย

สกปรกเสยีห�ย	พูดแตค่ำ�สภุ�พ	นุ่มนวลควรฟงั	รวมถงึก�รละเวน้จ�กก�รพดูเหลวไหลเพอ้เจอ้	พดูแตค่ำ�จรงิ

มีเหตุผล	มีส�ระประโยชน	์และถูกก�ลเทศะ

	 	 	 ๓.๑.๓.๓	มโนสุจริต	เป็นคว�มสุจริตท�งใจ	ทำ�สิ่งที่ดีง�มถูกต้อง	ประพฤติชอบด้วยใจ	

ไมล่ะโมบไม่เพง็เล็งคดิห�ท�งเอ�แตไ่ด	้ใหค้ดิเสยีสละ	ทำ�ใจใหก้ว�้งขว�ง	ไมค่ดิร�้ยมุง่เบยีดเบยีนหรอืเพง่

มองในแง่ที่จะทำ�ล�ย	ตั้งบนคว�มปร�รถน�ดี	แผ่ไมตรี	มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน	มีคว�มเห็นถูกต้องเป็น

สมัม�ทฐิเิข�้ใจในหลกักรรมว่�	ทำ�ดมีผีลด	ีทำ�ชัว่มผีลชัว่	รูเ้ท�่ทนัคว�มจรงิทีเ่ปน็ธรรมด�ของโลกและชีวติ	

มองเห็นคว�มเป็นไปต�มเหตุแห่งปัจจัย	 มนุษย์เร�เป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน	 ตัวเร�เป็นสิ่งแวดล้อม 

ของผูอ้ืน่	เร�จงึควรมีจติใจเกือ้กลูต่อกนัมเีมตต�ไมตรีในฐ�นะทีเ่ร�เปน็ส่ิงแวดล้อมของเพ่ือนมนษุย	์เร�จึง

มีคว�มสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มท�งสงัคม	นบัตัง้แตก่�รอยูร่่วมกันในครอบครัวเร�ทกุคนควรเปน็ผู้ทีม่วีนิยั

ในก�รดำ�รงชีวิต	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 มีคว�มส�มัคคีรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	 

รู้บทบ�ทของตน	ให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ส�ม�รถแก้ปัญห�และขจัดคว�มขัดแย้งได้
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 ๓.๑.๔ ฆราวาสธรรม ๔ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงปกครองแผ่นไทยด้วยธรรมะ

ด้วยก�รแสดงพระองค์เป็นตัวอย�่งโดยตลอด	 มีพระบรมร�โชว�ทอันเป็นไปด้วยพระธรรมม�โดยตลอด

ต่อเนื่องสมำ่�เสมอด้วย	 “ฆร�ว�สธรรม	๔”	 ที่จำ�เป็นต้องน้อมนำ�	 ฆร�ว�สธรรม	๔	 ประก�ร	 ดังกล่�ว 

ม�ประดับแก่ตน	ประพฤติปฏิบัติให้ตนเองก้�วไปสู่คว�มเป็นอริยบุคคลในภ�ยหน้�	ประกอบด้วย

	 	 ๓.๑.๔.๑	สัจจะ	คว�มจริง	คือ	ดำ�รงมั่นในสัจจะ	ซื่อตรง	ซื่อสัตย์	จริงใจ	พูดจริง	ทำ�จริง	

จะทำ�อะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้ว�งใจได้

	 	 ๓.๑.๔.๒	ทมะ	ก�รข่มใจ	คือ	บังคับควบคุมตนเองได้	รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตน

ให้ก�้วหน้�ดีง�มยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

	 	 ๓.๑.๔.๓	ขันติ	อดทน	คือ	มุ่งหน้�ทำ�หน้�ที่ก�รง�นด้วยคว�มขยันหมั่นเพียร	 เข้มแข็ง	

อดทน	ไม่หวั่นไหว	มั่นคงในจุดหม�ย	ไม่ท้อถอย

	 	 ๓.๑.๔.๔	 จ�คะ	 เสียสละ	 คือ	 มีนำ้�ใจเอื้อเฟ้ือ	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 บำ�เพ็ญประโยชน์	 

สละโลภ	ละทิฐิม�นะได	้ร่วมง�นกับผู้อื่นได้	ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอ�ใจตน

	 	 สรุปได้ว่�	 ก�รพัฒน�จริยธรรมด้วยก�รพัฒน�ตนเองต�มขั้นตอนดังที่กล�่ว	 เป็นธรรม

ภ�ระที่บุคคลส�ม�รถปฏิบัติได้ควบคู่กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 แต่มิใช่เป็นก�รกระทำ�ในลักษณะ

เสร็จสิ้นต้องกระทำ�อย�่งต่อเนื่องจนเป็นนิสัย	เพร�ะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล�	เฉกเช่น	 

กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�

ภาพที่ ๓.๑	จริยธรรมนำ�ไปสู่ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

“เจา้หนา้ทีข่องรฐัท่ีขาดจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่โดยเขา้ไปกระทำาการใดๆ 

ท่ีเป็นการขดักันระหว่างประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวม ถอืวา่เจา้หนา้ที่

ของรัฐผู้นัน้ขาดความชอบธรรมในการปฏบิตัหืนา้ที ่และจะเปน็ตน้เหตขุองการ 

ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต”	 เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	 ถือเป็นคว�มผิดอย่�ง

ชดัเจน	สงัคมสว่นใหญจ่ะมกี�รบญัญตักิฎหมยออกม�รองรบั	มบีทลงโทษชดัเจน	

ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

เปรียบเสมือนโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ�้หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นพฤติกรรมที่

อยู่ระหว่�งจริยธรรมกับก�รทุจริต	 ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ซึ่งพฤติกรรมบ�งประเภทมีก�รบัญัญติเป็นคว�มผิดท�ง

กฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มีก�รบัญญัติข้อห้�ม

ไว้ในกฎหม�ย
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๓.๒ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

	 คว�มโปร่งใส	(Transparency)	หม�ยถึง	ก�รกระทำ�ก�รใดๆ	ของภ�ครัฐทั้งในระดับบุคคล

และองคก์รที่ผู้อื่นส�ม�รถมองเห็นได	้ค�ดเด�ได	้และเข้�ใจได้	ครอบคลุมถึงทุกก�รกระทำ�ที่เป็นผล

จ�กก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร	“คว�มโปร่งใสในองค์กร”	(Corporate	Transparency)	เน้นก�รขจัดอุปสรรค	

และ/หรือก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ประช�ชนในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รขององค์กร	กฎ	ระเบียบ	และ

กระบวนก�รทำ�ง�นโดยสะดวก	แสดงคว�มรบัผดิชอบพร้อมรบัก�รตรวจสอบ	รวมทัง้มกีระบวนก�ร

ในก�รติดต�มและประเมนิผลทีช่ดัเจนต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล	ซ่ึงหลักคว�มโปร่งใสและธรรม�ภบิ�ลนีเ้อง

จะช่วยให้องค์กรปลอดก�รทุจริตได้

	 ดังกล่�วแล้วธรรม�ภิบ�ลหรือก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 เป็นประเด็นที่อยู่ในคว�มสนใจของ

ประช�ชน	โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รและพนักง�นบริษัทเอกชน	เพร�ะธรรม�ภิบ�ลเป็นก�รบริห�รง�นให้มี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	ตั้งมั่นอยู่บนหลักก�รบริห�รง�นที่เที่ยงธรรม	สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

มีจิตสำ�นึกในก�รทำ�ง�น	มีคว�มรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ�	พร้อมตอบคำ�ถ�มหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีและพรอ้มรบัผดิ	มศีลีธรรม	จรยิธรรมในก�รทำ�ง�น	ก�รคำ�นึงถงึก�รมสีว่นรว่มในก�รรบัรู	้ตัดสนิใจ	

ดำ�เนนิก�รและประเมนิผล	ตลอดจนรว่มรบัผลจ�กก�รตัดสนิใจรว่มนัน้	มกี�รสง่เสรมิสถ�นภ�พหญงิช�ย	

และก�รใหค้ว�มสำ�คญักับกลุม่ต�่งๆ	รวมทัง้คนดอ้ยโอก�ส	ตลอดจนก�รสร้�งคว�มเท�่เทยีมกนัท�งสังคม

ในก�รรับโอก�สต่�งๆ	ที่ประช�ชนพึงจะได้รับจ�กรัฐอีกด้วย	ธรรม�ภิบ�ลเป็นทั้งหลักก�ร	กระบวนก�ร

และเป็นเป้�หม�ยไปในตัว	 ก�รมีธรรม�ภิบ�ลอ�จนำ�ม�สู่ก�รมีประช�ธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและ

ก�รมีประช�ธิปไตยก็นำ�ม�สู่ก�รมีผลท�งสังคม	 คือ	 มีก�รพัฒน�ประเทศไปในท�งท่ีสร้�งคว�มสงบสุข 

อย่�งต่อเนื่องและสถ�พร	ตลอดจนนำ�ม�สู่ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งต�่งๆ	ที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี

	 หลกัธรรม�ภบิ�ล	(GOOD	GOVERNANCE)	หม�ยถงึ	แนวท�งในก�รจัดระเบยีบเพ่ือใหสั้งคม

ของประเทศทั้งภ�ครัฐ	ภ�คธุรกิจเอกชน	และภ�คประช�ชน	ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งสงบสุข	และ

ตั้งอยู่ในคว�มถูกต้องเป็นธรรมต�มหลักพื้นฐ�นก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	ดังนี้

 ๓.๒.๑ หลักนิติธรรม (The Rule of Law)	หม�ยถึง	ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	

ข้อบังคับต่�งๆ	 โดยถือว่�เป็นก�รปกครองภ�ยใต้กฎหม�ยมิใช่ต�มอำ�เภอใจ	 หรืออำ�น�จของตัวบุคคล	 

จะต้องคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมและคว�มยุติธรรม	 รวมทั้งมีคว�มรัดกุมและรวดเร็วด้วย	 หลักนิติธรรม

ประกอบด้วย	๗	หลักก�ร	คือ	หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จ	หลักก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	หลักคว�ม

ชอบด้วยกฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�รและฝ่�ยปกครอง	 หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยในท�งเนื้อห�  

หลักคว�มเป็นอิสระของผู้พิพ�กษ�	 หลัก	 “ไม่มีคว�มผิด	 และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหม�ย”	 และ	 

หลักคว�มเป็นกฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๓.๒.๑.๑	 หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จ	 เป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญของหลักนิติธรรม	 เพร�ะ

หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จเป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงก�รอยู่ร่วมกันของก�รแบ่งแยกอำ�น�จก�รตรวจสอบ

อำ�น�จ	และก�รถ่วงดุลอำ�น�จ
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	 	 	 ๓.๒.๑.๒	 หลักก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	 หลักนิติธรรมมีคว�มเกี่ยวพันกันกับ 

สิทธิในเสรีภ�พของบุคคล	และสิทธิในคว�มเสมอภ�ค	สิทธิทั้งสองประก�รดังกล่�วข้�งต้นถือว่�เป็น

พื้นฐ�นของ	“ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์”	อันเป็นหลักก�รสำ�คัญต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๓.๒.๑.๓	หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�รและฝ่�ยปกครอง	ก�รใช้ 

กฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�ร	หรือฝ�่ยปกครองที่เป็นก�รจำ�กัดสิทธิของประช�ชนมีผลม�จ�กกฎหม�ย

ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กตัวแทนของประช�ชน	 โดยฝ่�ยตุล�ก�รจะต้องไม่พิจ�รณ�พิพ�กษ�เร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง	 ให้แตกต่�งไปจ�กบทบัญญัติของกฎหม�ย	 ฝ่�ยตุล�ก�รมีคว�มผูกพันที่จะต้องใช้กฎหม�ยอย่�ง

เท่�เทียมกัน	ฝ่�ยตุล�ก�รมีคว�มผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ	โดยปร�ศจ�กข้อบกพร่อง

	 	 	 ๓.๒.๑.๔	 หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยในท�งเนื้อห�	 เป็นหลักที่เรียกร้องให้ 

ฝ�่ยนติบิญัญติัหรอืฝ�่ยปกครองทีอ่อกกฎหม�ยลำ�ดบัรอง	กำ�หนดหลกัเกณฑ์ในท�งกฎหม�ยใหเ้ปน็ต�ม

หลักคว�มแน่นอนของกฎหม�ย	หลักห้�มมิให้กฎหม�ยมีผลย้อนหลัง	และหลักคว�มพอสมควรแก่เหตุ

	 	 	 ๓.๒.๑.๕	หลักคว�มอิสระของผู้พิพ�กษ�	ผู้พิพ�กษ�ส�ม�รถทำ�ภ�ระหน้�ที่ในท�ง

ตุล�ก�รได้โดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงใดๆ	 โดยผู้พิพ�กษ�มีคว�มผูกพันเฉพ�ะต่อกฎหม�ยและทำ�ก�ร

พิจ�รณ�พิพ�กษ�ภ�ยใต้มโนธรรมของตนเท่�นั้น	โดยว�งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มอิสระจ�ก	๓	ประก�ร	

กล่�วคือ	คว�มอิสระจ�กคู่คว�ม	คว�มอิสระจ�กรัฐ	และคว�มอิสระจ�กสังคม

	 	 	 ๓.๒.๑.๖	หลัก	“ไม่มีคว�มผิด	และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหม�ย”	เมื่อไม่มีข้อบัญญัติ

ท�งกฎหม�ยให้เป็นคว�มผิดแล้วจะเอ�ผิดกับบุคคลนั้นๆ	มิได้

	 	 	 ๓.๒.๑.๗	หลกัคว�มเปน็กฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนญู	หม�ยคว�มว�่	รฐัธรรมนญู

ไดร้บัก�รยอมรบัให้เป็นกฎหม�ยท่ีอยูใ่นลำ�ดบัท่ีสงูสดุในระบบกฎหม�ยของรฐันัน้	และห�กกฎหม�ยทีอ่ยู่

ในลำ�ดับที่ตำ่�กว่�ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหม�ยดังกล�่วย่อมไม่มีผลบังคับ

 ๓.๒.๒ หลักคุณธรรม (Morality) หม�ยถึง	ก�รยึดมั่นในคว�มถูกต้อง	ดีง�ม	ก�รส่งเสริม	

ให้บุคล�กรพัฒน�ตนเองไปพร้อมกัน	 เพื่อให้บุคล�กรมีคว�มซ่ือสัตย์	 จริงใจ	 ขยัน	 อดทน	 มีระเบียบ	

วินัย	ประกอบอ�ชีพสุจริต	เป็นนิสัยประจำ�ช�ติ	หลักคุณธรรม	ประกอบด้วยหลักก�รสำ�คัญ	๓	หลักก�ร

คือ	หน่วยง�นปลอดก�รทุจริต	หน่วยง�นปลอดจ�กก�รทำ�ผิดวินัย	และหน่วยง�นปลอดจ�กก�รทำ�ผิด

ม�ตรฐ�นวิช�ชีพนิยมและจรรย�บรรณ	 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอด

จ�กคอร์รัปชัน	หรือมีคอร์รัปชันน้อยลง	คอร์รัปชัน	ก�รฉ้อร�ษฎร์บังหลวง	หรือ	corruption	โดยรวม

หม�ยถึง	 ก�รทำ�ให้เสียห�ย	 ก�รทำ�ล�ย	 หรือก�รละเมิดจริยธรรม	 ธรรมปฏิบัติและกฎหม�ย	 สำ�หรับ

พิษภัยของคอร์รัปชันได้สร้�งคว�มเสียห�ยและคว�มเดือดร้อน	 และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในท�งลบต่อ

คุณธรรมของก�รบริห�รจัดก�รอย่�งร้�ยแรง	

 ๓.๒.๓ หลักความโปร่งใส (Accountability)	 หม�ยถึง	 คว�มโปร่งใส	 พอเทียบได้ว่�	 

มคีว�มหม�ยตรงข�้มหรอืเกอืบตรงข�้มกบัก�รทจุรติคอรร์ปัชนั	โดยทีเ่รือ่งทจุรติคอรร์ปัชนั	ใหม้คีว�มหม�ย

ในเชิงลบ	และคว�มน่�สะพรึงกลัวแฝงอยู่	คว�มโปร่งใสเป็นคำ�ศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก	และให้คว�มสนใจ

ในเชิงสงบสขุประช�ชนเข�้ถึงขอ้มลูข�่วส�รไดส้ะดวกและเข้�ใจง่�ย	และมกีระบวนก�รใหป้ระช�ชนตรวจสอบ
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คว�มถูกต้องอย่�งชัดเจน	หลักคว�มโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักก�รย่อย	๔	หลักก�ร	คือ	หน่วยง�นมี

คว�มโปร่งใสด้�นโครงสร้�ง	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด�้นก�รให้คุณ	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด�้นก�ร

ให้โทษ	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล

	 	 ๓.๒.๓.๑	คว�มโปร่งใสด้�นโครงสร้�ง	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 มีก�รตรวจสอบภ�ยในที่เข้มแข็ง	 เช่น	 มีคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รสอบสวน	เป็นต้น

๒)	 โปร่งใส	เห็นระบบง�นทั้งหมดได้อย่�งชัดเจน

๓)	 ประช�ชนเข�้ม�มีส่วนร่วม	รับรู้ก�รทำ�ง�น

๔)		มีเจ้�หน้�ที่ม�ด้วยระบบคุณธรรมมีคว�มส�ม�รถสูงม�อยู่ใหม่ม�กขึ้น

๕)		มีก�รตั้งกรรมก�รหรือหน่วยง�นตรวจสอบขึ้นม�ใหม่

๖)		มีฝ่�ยบัญชีที่เข้มแข็ง

	 	 ๓.๒.๓.๒	คว�มโปร่งใสด้�นให้คุณ	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)		มีค่�ตอบแทนพิเศษในก�รปฏิบัติง�นเป็นผลสำ�เร็จ

๒)		มีค่�ตอบแทนเพิ่มสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พ

๓)		มีค่�ตอบแทนพิเศษให้กับเจ้�หน้�ที่ที่ซื่อสัตย์

๔)	 มีม�ตรฐ�นเงินเดือนสูงพอเพียงกับค�่ใช้จ่�ย

	 	 ๓.๒.๓.๓	คว�มโปร่งใสด้�นก�รให้โทษ	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 มีระบบก�รตรวจสอบที่มีประสิทธิภ�พ

๒)	 มีวิธีก�รพิจ�รณ�ลงโทษผู้ทำ�ผิดอย่�งยุติธรรม

๓)	 มีก�รลงโทษจริงจัง	หนักเบ�ต�มเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิด

๔)	 มีระบบก�รฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดที่มีประสิทธิภ�พ

๕)	 หัวหน�้ง�นลงโทษผู้ทุจริตอย�่งจริงจัง

๖)	 มีก�รปร�มผู้ส่อทุจริตให้เลิกคว�มพย�ย�มทุจริต

๗)	 มีกระบวนก�รยุติธรรมที่รวดเร็ว

	 	 ๓.๒.๓.๔	คว�มโปร่งใสด้�นก�รเปิดเผย	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 ประช�ชนได้เข�้ม�รับรู้ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

๒)	 ประช�ชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในก�รจัดซื้อจัดห�	 ก�รให้สัมปท�น 

ก�รออกกฎระเบียบ	และข้อบังคับต่�งๆ

๓)	 ประช�ชน	 สื่อมวลชน	 และองค์กรพัฒน�เอกชน	 ได้มีโอก�สควบคุมฝ่�ย 

บริห�รโดยวิธีก�รต่�งๆ	ม�กขึ้น

๔)	 มีก�รใช้กลุ่มวิช�ชีพภ�ยนอก	เข้�ม�ร่วมตรวจสอบ
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 ๓.๒.๔ หลกัการมสีว่นรว่ม (Participation)	ก�รใหโ้อก�สให้บคุล�กรหรือผู้มส่ีวนเกีย่วขอ้ง

เข้�ม�มีส่วนร่วมท�งก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับก�รตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ	 เช่น	 เป็นคณะกรรมก�ร  

คณะอนกุรรมก�ร	และ/หรอืคณะทำ�ง�นโดยใหข้อ้มลูคว�มคดิเหน็	แนะนำ�ปรกึษ�	รว่มว�งแผนและ

รว่มปฏิบตั	ิก�รมีสว่นรว่มของประช�ชนเปน็กระบวนก�รซ่ึงประช�ชน	หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้โีอก�ส

แสดงทัศนะ	 และเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ	 ที่มีผลต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	 รวมท้ังมีก�ร 

นำ�คว�มคิดเห็นดังกล่�วไปประกอบก�รพิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ย	และก�รตัดสินใจของรัฐ	ก�รมีส่วนร่วม

ของประช�ชนเปน็กระบวนก�รสือ่ส�รในระบบเปดิ	กล�่วคือ	เปน็ก�รส่ือส�รสองท�ง	ท้ังอย�่งเปน็ท�งก�ร

และไม่เปน็ท�งก�ร	ซึง่ประกอบไปดว้ยก�รแบ่งสรรขอ้มลูรว่มกนัระหว�่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	และเปน็ก�ร

เสริมสร้�งคว�มส�มัคคีในสังคม	 ระดับก�รให้ข้อมูล	 เป็นระดับตำ่�สุดและเป็นวิธีก�รท่ีง่�ยท่ีสุดของก�ร

ติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้ว�งแผนโครงก�รกับประช�ชน	 เพื่อให้ข้อมูลแก่ประช�ชนเกี่ยวกับก�รตัดสินใจ

ของผู้ว�งแผนโครงก�ร	 และยังเปิดโอก�สให้แสดงคว�มคิดเห็นหรือเข้�ม�เกี่ยวข้องใดๆ	 เช่น	 ก�รแถลงข่�ว 

ก�รแจกข�่ว	ก�รแสดงนิทรรศก�ร	และก�รทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่�งๆ	หลักก�ร

มีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักก�รสำ�คัญ	๔	หลักก�ร	คือ

	 	 	 ๓.๒.๔.๑	ระดับก�รให้ข้อมูล	เป็นระดับตำ่�สุดและเป็นวิธีก�รที่ง�่ยที่สุดของก�ร

ติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้ว�งแผนโครงก�รกบัประช�ชน	เพื่อให้ข้อมูลแก่ประช�ชนเกี่ยวกับก�รตัดสินใจ

ของผูว้�งแผนโครงก�ร	และยงัเปิดโอก�สใหแ้สดงคว�มคดิเหน็หรอืเข�้ม�เกีย่วขอ้งใดๆ	เช่น	ก�รแถลงข�่ว 

ก�รแจกข�่ว	ก�รแสดงนิทรรศก�ร	และก�รทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่�งๆ

	 	 	 ๓.๒.๔.๒	 ระดับก�รเปิดรับคว�มคิดเห็นจ�กประช�ชน	 เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่�

ระดับแรก	 กล่�วคือ	 ผู้ว�งแผนโครงก�รเชิญชวนให้ประช�ชนแสดงคว�มคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลม�กขึ้น	

และประเด็นในก�รประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น	เช่น	ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับ

ก�รรเิริม่โครงก�รต�่งๆ	และก�รบรรย�ยใหป้ระช�ชนฟงัเกีย่วกบัโครงก�รต่�งๆ	แลว้ขอคว�มคดิเหน็จ�ก

ผู้ฟัง	รวมไปถึงก�รร่วมปรึกษ�ห�รือ	เป็นต้น

	 	 	 ๓.๒.๔.๓	ระดับก�รว�งแผนร่วมกัน	และก�รตัดสินใจ	เป็นระดับขั้นที่สูงกว่�ก�ร

ปรึกษ�ห�รือ	 กล่�วคือ	 เป็นเรื่องก�รมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้�งม�กขึ้น	 มีคว�มรับผิดชอบร่วมกันใน

ก�รตัดสินใจ	และว�งแผนเตรียมโครงก�ร	และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	ระดับนี้

มกัใช้ในกรณีทีเ่ปน็เรือ่งซบัซอ้นและมขีอ้โตแ้ยง้ม�ก	เชน่	ก�รใชก้ลุม่ทีป่รกึษ�ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวุฒใินส�ข�

ต�่งๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง	ก�รใชอ้นญุ�โตตลุ�ก�รเพือ่แกป้ญัห�ขอ้ขดัแย้ง	และก�รเจรจ�เพือ่ห�ท�งประนปีระนอมกนั  

เป็นต้น

	 	 	 ๓.๒.๔.๔	 ระดับก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รมีส่วนร่วม	 สร้�งคว�มเข้�ใจให้กับ

ส�ธ�รณชน	เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของก�รมีส่วนร่วม	คือ	เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงก�รได้ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจ�กก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและได้มีก�รพัฒน�สมรรถนะหรือ

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนให้ม�กขึ้นจนอยู่ในระดับที่ส�ม�รถมีส่วนร่วมได้อย่�ง

เต็มที	่และเกิดประโยชน์สูงสุด
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 ๓.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)	 ก�รตระหนักในสิทธิและหน้�ท่ี	 

คว�มสำ�นกึในคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ก�รใสใ่จปญัห�ก�รบริห�รจัดก�ร	กระตอืรือร้นในก�รแกป้ญัห�	

และเค�รพในคว�มคดิเหน็ทีแ่ตกต�่ง	รวมทัง้คว�มกล�้ทีจ่ะยอมรบัผลดแีละผลเสยีจ�กกระทำ�ของตนเอง	

รวมถงึคว�มรับผดิชอบในผลง�น	หรอืปฏบัิตหิน�้ทีใ่หบ้รรลผุลต�มเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว	้รวมท้ังก�รตอบ

สนองตอ่คว�มค�ดหวงัของส�ธ�รณะ	เป็นเร่ืองของคว�มพร้อมทีจ่ะรบัผิดชอบ	คว�มพร้อมทีจ่ะถกูตรวจสอบได้

โดยในแง่มุมของก�รปฏิบัติถือว่�	สำ�นึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออก

เพื่อเป็นเครื่องชี้ว�่ได้ยอมรับในภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยและนำ�ไปปฏิบัติด้วยคว�มรับผิดชอบ	ประกอบ

ด้วยหลักก�รย่อยดังนี้

	 	 	 ๓.๒.๕.๑	ก�รมีเป้�หม�ยที่ชัดเจน	เป็นสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกของระบบสำ�นึกรับผิดชอบ

กล�่วคือ	องค์ก�รจะต้องทำ�ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	วัตถุประสงค์ของก�รปฏิบัติก�รสร้�งวัฒนธรรมใหม่

ให้ชัดเจนว่�ต้องก�รบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องก�รเห็นผลลัพธ์นั้น

	 	 	 ๓.๒.๕.๒	 ทุกคนเป็นเจ้�ของร่วมกันจ�กเป้�หม�ยท่ีได้กำ�หนดเอ�ไว้	 ต้องประก�ศ

ให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดคว�มเข�้ใจ	ถึงสิ่งที่ต้องก�รบรรลุ	และเงื่อนไขเวล�ที่ต้องก�รให้เห็นผลง�น	

เปิดโอก�สให้ทุกคนได้เป็นเจ้�ของโครงก�รสร้�งวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน	 เพ่ือให้เกิดก�รประส�นกำ�ลังคน

ร่วมใจกันทำ�ง�น	เพื่อผลิตภ�พโดยรวมขององค์ก�ร

	 	 	 ๓.๒.๕.๓	ก�รปฏิบัติก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	คว�มสำ�เร็จของก�รสร�้งวัฒนธรรม

สำ�นึกรับผิดชอบอยู่ที่คว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้เกิดขึ้นในองค์ก�ร	

ผู้บริห�รให้คว�มสนับสนุน	 แนะนำ�	 ทำ�ก�รตัดสินใจอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีก�รประส�นง�นร่วมมือ

กันทำ�ง�นระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ	ในองค์ก�ร

	 	 	 ๓.๒.๕.๔	 ก�รจัดก�รพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อก�รทำ�ง�นอย่�งไม่หยุดยั้ง	 ปัจจุบันก�ร

เปลีย่นแปลงนับว�่เปน็เรือ่งปกติ	และทกุครัง้ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงมกัจะมีก�รต่อต้�นก�รเปลีย่นแปลงเสมอ

หน่วยง�นต้องมีม�ตรก�รในก�รจัดก�รกับพฤติกรรมก�รต่อต้�นก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วเพ่ือให้ทุกคน

เกิดก�รยอมรับแนวคว�มคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ

	 	 	 ๓.๒.๕.๕	 ก�รมีแผนก�รสำ�รอง	 ส่วนประกอบสำ�คัญขององค์ก�รที่มีลักษณะ

วัฒนธรรมสำ�นึกรับผิดชอบต้องมีก�รว�งแผนฟื้นฟูที่ส�ม�รถสื่อส�รให้ทุกคนในองค์ก�รได้ทร�บและ

เข�้ใจถงึแผนและนโยบ�ยขององคก์�ร	และทีส่ำ�คญั	คอื	ต้องมกี�รกระจ�ยขอ้มลูข�่วส�รทีถ่กูต้องสมบรูณ	์

อย่�งเปิดเผย

	 	 	 ๓.๒.๕.๖	ก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�น	องค์ก�รจำ�เป็นต้องมีก�รติดต�ม

และประเมินผลก�รทำ�ง�นเปน็ระยะๆ	อย�่งสมำ�่เสมอ	เพือ่ตรวจสอบดวู�่ผลง�นนัน้เปน็ไปต�มม�ตรฐ�น

คุณภ�พง�นที่กำ�หนดไว้หรือไม่	 ผลง�นที่พบว่�ยังไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดต้องมีก�รดำ�เนินก�ร

แก้ไขในทันที	ขณะที่ผลง�นที่ได้ม�ตรฐ�นต้องได้รับก�รยอมรับยกย่องในองค์ก�ร

 ๓.๒.๖ หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)	หม�ยถึง	ก�รบริห�ร

จัดก�รและใช้ทรัพย�กรที่มีจำ�กัด	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้บุคล�กรมีคว�ม
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ประหยัด	ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่�งคุ้มค่�	และรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติให้สมบูรณ์ยั่งยืน	หลักก�รนี้คำ�นึงถึง

ประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวมในก�รบรหิ�รก�รจดัก�รและก�รใชท้รัพย�กรทีม่อียูอ่ย�่งจำ�กดั	ส่ิงเหล่�นีเ้ปน็

ผลในก�รปฏิบัติอันเกิดจ�กก�รใช้หลักธรรม�ภิบ�ลนั่นเอง	ประกอบด้วย

	 	 ๓.๒.๖.๑	ก�รประหยัด	หม�ยถึง

๑)	 ก�รทำ�ง�นและผลตอบแทนบุคล�กรเป็นไปอย่�งเหม�ะสม

๒)	 ก�รไม่มีคว�มขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

๓)	 ก�รมีผลผลิตหรือบริก�รได้ม�ตรฐ�น

๔)	 ก�รมีก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงิน

๕)	 ก�รมีก�รใช้เงินอย�่งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๓.๒.๖.๒	ก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	หม�ยถึง

๑)	 มีก�รใช้ทรัพย�กรอย�่งมีประสิทธิภ�พ

๒)	 มีก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

๓)	 มีก�รใช้ผลตอบแทนต�มผลง�น

	 	 ๓.๒.๖.๓	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	หม�ยถึง

๑)	 ก�รมีนโยบ�ย	แผน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป�้หม�ย

๒)	 ก�รมีก�รเน้นผลง�นด�้นบริก�ร

๓)	 ก�รมีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น

๔)	 ผู้บริห�รระดับสูงมีสภ�วะผู้นำ�

๓.๓ มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

	 ปญัห�ก�รทจุรติในประเทศไทย	เปน็ปัญห�ท่ีส่ังสมติดต่อกนัม�ย�วน�น	ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อระบบสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมืองและคว�มมั่นคงของประเทศ	รวมถึงภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อมั่นต่อ

ส�ยต�ของประช�คมโลก	 โดยหน่ึงในเหตุผลสำ�คัญในก�รรัฐประห�รของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	

(คสช.)	เมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๕๗	ม�จ�กประเด็นปัญห�ทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งนับวันรูปแบบก�รทุจริตจะมีคว�ม

หล�กหล�ยและทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น	จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องเร่งดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ทุจริตให้หมดไป	

จึงต้องสร้�งระบบก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันก�รทุจริต	 

โดยม�ตรก�รของรัฐในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตมีดังนี้

 ๓.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐	 กำ�หนดในหมวด	 ที่	 ๔	 

หน้�ที่ของประช�ชนช�วไทยว่�	 “...บุคคลมีหน้�ที่	 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ” ถือได้ว่�เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตเป็นหน้�ท่ี 

ของประช�ชนช�วไทยทุกคน	นอกจ�กนี้	ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดที่	๕	หน�้ที่ของรัฐว่�	“รัฐต้องสง่เสริม	 

สนบัสนนุ	และใหค้ว�มรูแ้กป่ระช�ชนถึงอนัตร�ยทีเ่กดิจ�กก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชน

และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไกที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและขจัดก�รทุจริต	และประพฤติมิชอบ
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ดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	รวมทั้งกลไกในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกัน	เพื่อมีส่วนร่วมในก�รรณรงค์

ให้คว�มรู้ต่อต้�นก�รทุจริต	 หรือชี้เบ�ะแส	 โดยได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”	 

ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้�งให้ประช�ชนได้รับบริก�รที่สะดวก	 มีประสิทธิภ�พที่สำ�คัญ	

คือ	 ไม่เลือกปฏิบัติต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	 ซึ่งก�รบริห�รง�นบุคคลของหน่วยง�น 

ของรฐัตอ้งเปน็ไปต�มระบบคุณธรรมต�มทีก่ฎหม�ยบญัญติั	โดยอย�่งนอ้ยต้องมีม�ตรก�รปอ้งกันมิให้ผู้ใด

ใช้อำ�น�จหรอืกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิติัหน�้ที	่หรอืกระบวนก�รแตง่ตัง้	หรือก�รพจิ�รณ�

คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 และรัฐต้องจัดให้มีม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม	 เพื่อให้หน่วยง�น 

ใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น	 ซึ่งต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมดังกล�่ว

	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พและก�รบริห�ร 

บคุคลทีมี่คุณธรรมนัน้สบืเนือ่งม�จ�กช่วงระยเวล�ทีผ่�่นม�ไดเ้กดิปญัห�ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รบรหิ�รบคุคล

มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติง�นโดย 

ไมย่ดึม่ันในหลกัผลประโยชนแ์หง่รฐั	รวมถงึก�รมุง่เนน้ก�รแสวงห�ผลประโยชนใ์หก้บัตนเองรวมถงึพวกพอ้ง

รัฐธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พุทธศกัร�ช	๒๕๖๐	จงึได้มีคว�มพย�ย�มท่ีจะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว�่

ต้องก�รสร้�งประสิทธิภ�พในระบบก�รบริห�รง�นร�ชก�รแผ่นดินและเจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดมั่น 

ในหลักธรรม�ภิบ�ล	และมีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้

 ๓.๓.๒ วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ	 สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติในฐ�นะองค์กรท่ีมีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิรูป

กลไก	และปฏิบตังิ�นด�้นก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิ	ไดม้ขีอ้เสนอเพือ่ปฏริปูด�้นก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�วให้เป็นระบบ	มีประสิทธิภ�พ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรม

ปฏิบตัไิด	้สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นส�กลและบรบิทของสังคมไทย	โดยเสนอใหม้ยีทุธศ�สตร์ก�รแก้ไขปญัห�	

๓	ยุทธศ�สตร์	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๓.๓.๒.๑	 ยุทธศ�สตร์ก�รปลูกฝัง	 “คนไทย	 ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำ�นึก	 

สร้�งจติสำ�นกึทีต่วับคุคลรบัผดิชอบชัว่ดี	อะไรควรทำ�	อะไรไมค่วรทำ�	มองว�่ก�รทุจริตเปน็เร่ืองน�่รังเกยีจ

เป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	

	 	 	 ๓.๓.๒.๒	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันด้วยก�รเสริมสร้�งสังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อเป็น

ระบบป้องกันก�รทุจริต	เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่ทุกภ�คส่วนในสังคม	

	 	 	 ๓.๓.๒.๓	ยุทธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อ

กรณีก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	 ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดคว�ม

เกรงกลัวไม่กล้�ที่จะกระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต

 ๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูป

ประเทศไดก้ำ�หนดใหก้ฎหม�ยว�่ดว้ยยทุธศ�สตรช์�ตมิผีลบงัคบัภ�ยในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	หรือภ�ยในรฐับ�ลนี	้ 

และกำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นนำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ยุทธศ�สตร์ด้�นต่�งๆ	 แผนพัฒน� 
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ด้�นต�่งๆ	ม�เปน็แผนแมบ่ทหลกัในก�รกำ�หนดแผนปฏิบติัก�รและแผนงบประม�ณ	ยทุธศ�สตรช์�ติดังกล�่ว

เป็นยุทธศ�สตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งช�ติเป็นแม่บทหลัก	 ทิศท�งด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	 ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ทกุหน่วยง�นจะถูกกำ�หนดจ�กยุทธศ�สตร์ช�ติ	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปแห่งช�ต	ิว�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ต ิ

ในระยะ	๒๐	ป	ีโดยมีกรอบวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	

ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 คติพจน์ประจำ�ช�ติว่�	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	

ประกอบด้วย	๖	ยุทธศ�สตร์	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	คว�มมั่นคง	ยุทธศ�สตร์ที	่๒	ก�รสร�้งคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขัน	ยุทธศ�สตร์ที่	๓	ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน	ยุทธศ�สตร์ที	่๔	ก�รสร้�งโอก�ส

คว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสงัคม	ยุทธศ�สตรท์ี	่๕	ก�รสร�้งก�รเตบิโตบนคณุภ�พชีวติทีเ่ปน็มิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และยุทธศ�สตร์ที่	๖	ก�รปรับสมดุลและพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ในยุทธศ�สตร์

ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๗	แนวท�ง	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๓.๓.๓.๑	ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๒	ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นภ�ครัฐ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๓	ก�รปรบัปรงุบทบ�ท	ภ�รกจิ	และโครงสร�้งของหน่วยง�นภ�ครัฐใหม้ขีน�ด 

ที่เหม�ะสม	

	 	 	 ๓.๓.๓.๔	ก�รว�งระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบูรณ�ก�ร	

	 	 	 ๓.๓.๓.๕	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รกำ�ลงัคนและพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐัในก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร	

	 	 	 ๓.๓.๓.๖	ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๗	 ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับให้มีคว�มชัดเจน  

ทนัสมยั	เป็นธรรม	และสอดคลอ้งกบัขอ้บังคับส�กลหรอืขอ้ตกลงระหว�่งประเทศ	ตลอดจนพฒัน�หนว่ย

ง�นภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๓.๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กำ�หนดในยุทธศ�สตร์ที	่๖	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและ

ธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย	 ในยุทธศ�สตร์นี้ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตและคอร์รัปชัน	มุ่งเน้นก�รส่งเสริมและพัฒน�ปลูกฝังค่�นิยม	วัฒนธรรม	วิธีคิดและกระบวนทัศน์

ให้คนมีคว�มตระหนัก	 มีคว�มรู้เท่�ทันและมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริต

คอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	 รวมทั้งสนับสนุนทุกภ�คส่วน	 ในสังคม

ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันและปร�บร�มก�รทุจริต	 และมุ่งเน้นให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล

ในภ�คเอกชน	เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รทุจริตระหว่�งนักก�รเมือง	ข�้ร�ชก�ร	และนักธุรกิจออกจ�กกัน	

ทั้งนี้	ก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้
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 ๓.๓.๕  โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)	เป็นโมเดล

ที่น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	 ถอดรหัสออกม�

เป็น	๒	ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ	คือ	 (๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	 (Strength	 from	Within)	และ	 

(๒)	ก�รเชือ่มโยงกับประช�คมโลก	ในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐  

เน้นก�รปรบัเปลีย่น	๔	ทิศท�งและเนน้ก�รพัฒน�ท่ีสมดุลใน	๔	มติิ	มติิทีห่ยบิยก	คอื	ก�รยกระดับศกัยภ�พ

และคณุค�่ของมนษุย	์(Human	Wisdom)	ดว้ยก�รพัฒน�คนไทยให้เป็น	“มนษุยท์ีส่มบรูณ”์	ผ่�นก�รปรับ

เปลีย่นระบบนเิวศน	์ก�รเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้�งแรงบนัด�ลใจบม่เพ�ะคว�มคดิสร�้งสรรค	์ปลกูฝงัจติส�ธ�รณะ 

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	มีคว�มซื่อสัตย์	สุจริต	มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ  

เน้นก�รสร�้งคุณค่�ร่วม	และค�่นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	

และ	สังคมที่มีคว�มสม�นฉันท	์(Harmony)	

 ๓.๓.๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	 ท่ีกำ�หนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยท้ังช�ติต้�นทุจริต”	 

(Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 Thailand)	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	 เพ่ือสร้�ง

สงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	มุง่เนน้กระบวนก�รปรบัสภ�พท�งสงัคมใหเ้กดิภ�วะ	“ไมท่นต่อก�รทจุรติ”  

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	

มีวนิยั	ซือ่สตัยส์จุรติ	มจีติส�ธ�รณะ	จติอ�ส�	และคว�มเสียสละเพ่ือส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคดิแบบดิจิทลั	

(Digital	Thinking)	ให้ส�ม�รถคดิแยกแยะระหว�่งประโยชน์สว่นตัวและประโยชน์สว่นรวม	และประยุกต์

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 	 	 ๓.๓.๖.๑	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	:	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีวัตถุประสงค์ในก�ร

ปรบัฐ�นคว�มคดิทกุชว่งวยัใหม้คี�่นยิมรว่มต�้นทจุรติ	มจีติสำ�นกึส�ธ�รณะ	และส�ม�รถแยกแยะระหว�่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม	และสร้�งกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสงัคมในก�รปอ้งกนั

และปร�บปร�มก�รทจุรติอย�่งเปน็ระบบ	รวมถงึก�รบรูณ�ก�รและเสรมิพลงัก�รมีสว่นรว่มของทุกภ�คส่วน

ในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

	 	 	 ๓.๓.๖.๒	ยทุธศ�สตรท์ี	่๒	:	ยกระดบัเจตจำ�นงท�งก�รเมอืงในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้รับก�รปฏิบัติให้

เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง

	 	 	 ๓.๓.๖.๓	 ยุทธศ�สตร์ที่	 ๓	 :	 สกัดกั้นก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถกระจ�ยผลประโยชน์สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	

และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน	์และเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ยทุกระดับ

	 	 	 ๓.๓.๖.๔	ยุทธศ�สตร์ที่	๔	:	พัฒน�ระบบป้องกันก�รทุจริตเชิงรุก	มีวัตถุประสงค์

เพือ่พัฒน�กลไกก�รป้องกนัก�รทุจรติใหเ้ท่�ทันต่อสถ�นก�รณก์�รทจุริต	พฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นด้�น

ก�รป้องกันก�รทุจริตให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พเพื่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�ร 
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บรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว�่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปอ้งกนัก�รทุจริต	และเปน็ก�รป้องกนัไมใ่หม้กี�ร

ทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต

	 	 	 ๓.๓.๖.๕	ยุทธศ�สตร์ที่	๕	:	ปฏิรูปกลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริต 

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีคว�มรวดเร็ว 

มปีระสทิธภิ�พ	และเท่�ทันตอ่พลวตัของก�รทุจริต	ก�รตร�กฎหม�ยและปรบัปรุงกฎหม�ยใหก้ระบวนก�ร

ปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พ	 บูรณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตของหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ	และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย�่งเป็นรูปธรรมและเท่�ทัน

ต่อสถ�นก�รณ์	

	 	 	 ๓.๓.๖.๖	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	:	ยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต	มีวัตถุประสงค์

เพือ่ยกระดบัคะแนนดชันกี�รรบัรูก้�รทจุรติของประเทศไทยใหม้รีะดับร้อยละ	๕๐	ข้ึนไปเปน็เป�้หม�ยที่

ตอ้งก�รยกระดบัคะแนนให้มคี�่สงูขึน้	ห�กไดร้บัคะแนนม�กจะหม�ยถงึก�รทีป่ระเทศนัน้มกี�รทจุริตนอ้ย 

ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี	้จึงถือเป็นเป�้หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ส�ระสำ�คญัท้ัง	๖	ด�้นดงักล�่วจะเป็นเคร่ืองมอืชีน้ำ�ทิศท�งก�รปฏบิติัง�นและก�รบรูณ�ก�ร

ด�้นต่อต�้นก�รทุจริตของประเทศ	โดยมีสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เป็นองค์กรหลักในก�รบูรณ�ก�รง�นของ

ภ�คสว่นต่�งๆ	เข�้ดว้ยกัน	และเพือ่ให้เป็นไปในทิศท�งเดยีวกนั	เพ่ือเปน็ก�รยกระดบัค�่	CPI	ใหไ้ดค้ะแนน	

๕๐	คะแนน	ต�มที่ตั้งเป�้หม�ยไว้	

๓.๔ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ต	ิ(ป.ป.ช.)	เป็นหน่วยง�น

อิสระภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๔๐	 มีกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�ร 

ป้องกันและปร�บร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	 (คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.)	 และมีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	

ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยธุรก�รของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	

เป็นผู้บังคับบัญช�ของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.เป็นหน่วยง�นหลักขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วย

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 คือ	 ประส�นง�นและให้คว�มร่วมมือกับส่วนร�ชก�ร 

และหน่วยง�นของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต	 ประส�นง�นและ 

ใหค้ว�มรว่มมือระหว�่งประเทศเก่ียวกบัก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	รวบรวมและเผยแพรข่อ้มลู

เกี่ยวกับก�รทุจริต	 จัดให้มีหรือให้คว�มร่วมมือกับองค์กรอื่นในก�รศึกษ�อบรมและพัฒน�คว�มรู้เกี่ยว

กับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต	 โดยเป็นศูนย์กล�งทั้งด้�นก�รป้องกันก�รปร�บปร�ม	 และก�ร

ประส�นง�นกับหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงรับก�รร้องเรียนเกี่ยวกับก�รทุจริตต�่งๆ
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 ๓.๔.๑ การร้องเรียนผ่าน ป.ป.ช.	 สำ�หรับก�รร้องเรียนเรื่องร�วก�รทุจริตปัจจุบัน  

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	และสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เปิดช่องท�งก�รร้องเรียนไว้หล�ยช่องท�ง	เช่น	ร้องเรียน

ผ่�นเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หรือส่งเรื่องร้องเรียนม�โดยตรงที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ก�รร้องเรียนเรื่อง

ทจุรตินับเปน็วธิกี�รทีภ่�คประช�ชนจะเข�้ม�มสีว่นร่วมชว่ยแจ้งเบ�ะแสก�รทจุรติได	้โดยเฉพ�ะห�กถกู 

เจ้�หน้�ที่รัฐเรียกรับสินบน	 ต้องจ่�ยส่วย	 หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้�ร่วมประมูลแข่งขันก�รเสนอร�ค�ใน

โครงก�รรัฐ	โดยหลักก�รของก�รร้องเรียน	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	

	 	 	 ๓.๔.๑.๑	แนวท�งก�รรอ้งเรยีน	กำ�หนดใหผู้ร้อ้งเรยีนควรรอ้งเรยีนโดยมรี�ยละเอยีด

ครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยหรือระเบียบก�รรับเรื่องร้องเรียนกำ�หนดไว้โดย

๑)	 มีชื่อและที่อยู่ของผู้กล�่วห�	(ผู้ร้องเรียน)

๒)	 มีชื่อหรือตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่�วห�

๓)	 มีข้อกล่�วห�ก�รกระทำ�คว�มผิด

๔)	 บรรย�ยพฤตกิ�รณก์�รกระทำ�ผดิต�มขอ้กล�่วห�โดยละเอยีด	พรอ้มระบุ

พย�นหลักฐ�นที่ยืนยันสนับสนุนก�รกล่�วห�เรื่องร้องเรียน	และ

๕)	 ผู้ร้องเรียนควรป้อนชื่อข้อมูลตนเอง	หม�ยเลขประช�ชน	และที่อยู่ติดต่อ

ใหช้ดัเจน	เพือ่ให้เจ�้หน�้ที	่ป.ป.ช.	ติดตอ่กลบั	ขอ้มลูเหล�่นีจ้ะถกูเกบ็เปน็

คว�มลับอย่�งที่สุด	

	 	 	 ๓.๔.๑.๒	ก�รจัดก�รกับเรื่องร้องเรียน	แบ่งออกเป็น	๓	กรณี	กล่�วคือ

๑)	 กรณีบัตรสนเท่ห์	ถ้�	ป.ป.ช.	ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน	เรื่องดังกล�่วจะถูก

ตีตกไป	แต่ห�กรับเป็นเรื่องร้องเรียนจะออกเลขเรื่องร้องเรียนเป็น 

					“เลขดำ�”

๒)	 กรณีผู้ร้องแจ้งชื่อ	ที่อยู่	ของผู้ร้องชัดเจน	ป.ป.ช.	จะรับและออกเลขดำ�ให	้

และส่งเรื่องต่อให้หน่วยง�นภ�ยในที่ทำ�หน�้ที่รับดำ�เนินก�รต่อไป

๓)	 กรณีมีคำ�ร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 โดยเฉพ�ะพฤติก�รณ์รำ่�รวยผิดปกติ	

ป.ป.ช.	จะออกเลขที่เรื่องร้องเรียนเป็นเลขดำ�	และส่งให้หน่วยง�นภ�ยใน

ที่ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบ

	 	 	 ๓.๔.๑.๓	กระบวนก�รดำ�เนนิง�น	หลังผ่�นกระบวนก�รคดักรองเร่ืองร้องเรียนแล้ว	

ขั้นตอนต่อม�มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	คือ

๑)	 	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	

๒)	 ก�รเสนอเรื่องเข้�คณะอนุกรรมก�รกล่ันกรอง	 กรณีคณะอนุกรรมก�ร 

กลั่นกรองพบว่�เรื่องนั้นมีมูล	ก็จะนำ�เรื่องเสนอต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

ห�กไม่มีมูลก็ตีตกไป	

๓)	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 จะพิจ�รณ�สำ�นวน	 ห�กเห็นว่�มีมูลจะต้ัง 

คณะอนุกรรมก�รไต่สวนขึ้นพิจ�รณ�	แต่ห�กไม่มีก็ไม่รับ	และให้ตกไป
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	 โดยแจง้ผูก้ล�่วห�รอ้งเรียนให้รบัทร�บด้วย	ห�กคณะอนกุรรมก�รเหน็ว�่

เรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล	จะเรียกผู้ถูกกล่�วห�ม�พบและแจ้งข้อกล่�วห�

๔)	 หลังจ�กไต่สวนเสร็จแล้ว	ข้อกล�่วห�ใดไม่มีมูลก็จะตกไป	กรณีมีมูลหรือ

 มีพฤติก�รณ์ทุจริต	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะดำ�เนินก�รโดย	ห�กมีคว�มผิด

ท�งวินัย	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะชี้มูลและส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดดำ�เนินก�ร	

ห�กมีคว�มผิดท�งอ�ญ�	 คณะกรรรมก�รฯ	 จะส่งอัยก�รสูงสุดฟ้องต่อ 

ศ�ลยุติธรรม

 ๓.๔.๒ การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ	ในแต่ละหน่วยง�นจะมีีหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสของตนเอง
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จริยธรรม

• ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของตนและสังคม

• การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำา ไม่ควรทำา

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดี

ในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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“เจา้หนา้ทีข่องรฐัท่ีขาดจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่โดยเขา้ไปกระทำาการใดๆ 

ท่ีเป็นการขดักันระหว่างประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม ถอืวา่เจา้หนา้ที่

ของรัฐผู้นัน้ขาดความชอบธรรมในการปฏบิตัหืนา้ที ่และจะเปน็ตน้เหตขุองการ 

ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต”	 เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	 ถือเป็นคว�มผิดอย่�ง

ชดัเจน	สงัคมสว่นใหญจ่ะมกี�รบญัญตักิฎหมยออกม�รองรบั	มบีทลงโทษชดัเจน	

ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

เปรียบเสมือนโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นพฤติกรรมที่

อยู่ระหว่�งจริยธรรมกับก�รทุจริต	 ท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ซึ่งพฤติกรรมบ�งประเภทมีก�รบัญัญติเป็นคว�มผิดท�ง

กฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มีก�รบัญญัติข้อห้�ม

ไว้ในกฎหม�ย
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มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐

• วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

• โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)

• ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รู้จักหน้�ที่

อดทน	อดกลั้น

ข้�ร�ชก�รคอร์รัปชัน

หักเหลี่ยมคอร์รัปชัน

กลโกงหน่วยเลือกตั้ง

๑

๒

๓

๔

๕

วีดีโอ

วีดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

ข่�ว

๑.๕๕	น�ที

๑.๕๕	น�ที

๑.๐๓	น�ที

๖.๐๐	น�ที

๒.๒๘	น�ที

ก�รไม่ตั้งใจทำ�ง�น	 โดยเล่น

อินเตอร์เนต/โทรศัพท์	 ใน

เวล�ทำ�ง�น

ก�รขบัรถแซงผูอ้ืน่ไปม�	และ

ไม่เค�รพกฎจร�จร

อธิบ�ยถึงก�รคอร์รัปชันของ

ข้�ร�ชก�ร

เปน็ก�รตู์นก�รนำ�เสนอขอ้มลู

ก�รคอรร์ปัชนัในรปูแบบของ

ก�รก่อสร้�งที่ลดม�ตรฐ�น

จนทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อชีวิต

และทรัพย์ สินโดยข�ดซึ่ ง

คว�มละอ�ยที่มีต่อก�รทำ�

ทุจริต

เป็นก�รนำ�เสนอข่�วเกี่ยวกับ

ก�รติดต�มและก�รสอดส่อง

ดูแลก�รเลือกตั้งโดยให้เป็น

ไปต�มกฎระเบียบและให้มี

ก�รทุจริตเลือกตั้งน้อยท่ีสุด

หรือไม่มี
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ภ�พยนตร์สั้น	 สำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	เรื่อง	GOT	STAR

ภ�พยนตร์สั้น	 สำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	เรื่อง	ผลลับ

Innocense	 (หนังสั้นต้�น

คอร์รัปชัน)

๖

๗

๘

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๕	น�ที

๕.๐๔	น�ที

๔.๕๔	น�ที

พ่อกับ ลูก คู่หนึ่ ง 	 ลูกอ่ �น

หนงัสอืก�รต์นูซึง่มเีนือ้ห�	ว่�	

ทุจริตจะครองโลกโดยจอม

ม�ร	 GOT	 STAR	 พ่อขับรถ

อยู่บนถนนและมีพฤติกรรม

คล�้ยจอมม�รฯ

ก�รลอกข้อสอบแล้วอ�จ�รย์

จับได้แล้วขอให้ผู้ปกครอง

เด็กจ่�ยเงินเพื่อแลกกับก�ร

ให้เด็กสอบผ่�นแต่ผู้ปกครอง

ไม่ยอมจ่�ย

เป็นหนังสั้นที่นำ�เสนอเกี่ยว

กับก�รไม่สนับสนุนให้เข้�ไป

มีส่วนร่วมในก�รก่อให้เกิด

ก�รทุจริต
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หน่วยที่ ๔ 

เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ปร�บทุจริตด้วยจิตพอเพียง		 	 	เวลา	๑๘	ชัว่โมง/	๖	สปัด�ห์
   

เรื่องที่ ๑ การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นแนวคดิทีพ่ระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูห่วัรชัก�ลที	่๙ 
ทรงชี้แนะแนวท�งในก�รดำ�รงอยู่และปรับตนโดยให้ประช�ชนในทุกระดับได้อยู่อย่�งมีคว�มสุข	 
และสร�้งสมดุลได้อย่�งยั่งยืน	ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันก�รทุจริต

วัตถุประสงค์ 
	 นักศึกษ�ส�ม�รถประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐ�นะเครื่องมือต้�น 
ก�รทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.	หลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๒.	ก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�รงชีวิต
	 ๓.	คว�มสำ�คัญ	คุณค�่	และประโยชน์ของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
	 ๑.	นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กหน่วยที	่๒	ม�ใช้ในก�รทำ�โครงง�นโดย
	 ๒.	แบง่กลุม่ใหน้กัศกึษ�คดิโครงง�นเกีย่วกบัก�รประยกุต์หลกัปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็
เครื่องมือต�้นทุจริต	
	 ๓.	นำ�เสนอเค้�โครงโครงง�น	วิพ�กษ์ร่วมกัน
	 ๔.	ลงพื้นที่ดำ�เนินก�รต�มโครงง�น
	 ๕.	นำ�เสนอผลก�รจัดทำ�โครงง�น	
	 ๖.	 นำ�เสนอผลก�รเรียนรู้ทั้งร�ยวิช�	 ด้วยส่ือต่�งๆ	 ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	 เช่น	 
ละครสั้น	วิดีโอ	บทบ�ทสมมุติ	สถ�นก�รณ์จำ�ลอง	ฯลฯ	
	 ๗.	สรุปผลก�รเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้
	 ๑.	โครงง�น
	 ๒.	วีดิทัศน์
	 ๓.	PowerPoint

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	แบบทดสอบ
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)

คิดค้นโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
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แบบประเมินโครงงาน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

วิช�.............................................................กลุ่มที่.......................เรื่อง......................................................

วันที่นำ�เสนอ...............................................ผู้สอน.....................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน

เนื้อหาของโครงงาน
-	อธิบ�ยเนื้อห�ได้ถูกต้อง
-	คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อห�
-	ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์แกป้ญัห�ทีเ่หม�ะสม
-	แหล่งข้อมูลที่น�่เชื่อถือ/อ้�งอิงถูกต้อง

ประโยชน์ของโครงงาน
-	แก้ปัญห�ให้ตนเองหรือชุมชนได้
-	นำ�ไปใช้ได้จริง

การใช้เทคโนโลบี
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รประมวลผลข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รเสนอข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รจัดเก็บข้อมูล

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

การเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
คุณลักษณะของผู้ทำาโครงงาน

๑๐
๑๕
๑๐
๕

๕
๕

๕
๕
๕
๕

๑๐

๒๐
๑๐

๑๐

๑๐

๒๐
๑๐๐

คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

-	 คว�มร่วมมือในกลุ่ม
-	 คว�มตรงต่อเวล�
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แนวทางการประเมินโครงงาน

เกณฑ์
คุณภาพ

ยอดเยี่ยม (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ควรปรับปรุง (๑)

๑. เนื้อหาของโครงงาน (๔๐) ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๑.๑	อธิบ�ยเนื้อห�ได้ถูกต้อง	(๑๐) เนื้อห�ถูกต้องสมบูรณ์	(๑๐) เนื้อห�ผิดพล�ด	๑	จุด	(๘) เนื้อห�ผิดพล�ด	๒	จุด	(๖) เนื้อห�ผิดตั้งแต	่๓	จุดขั้นไป	(๔)

๑.๒	คว�มสมบูรณข์องเนือ้ห�	(๑๕)
เนื้อห�สมบูรณ์ครบถ้วน 

ในทุกด้�น	(๑๕)

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ 

ข�ดห�ยไป	๑	ด้�น	(๑๓)

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ 

ข�ดห�ยไป	๒	ด้�น	(๑๐)	

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ข�ดห�ย 

ตั้งแต่	๓	ด�้นขึ้นไป	(๘)

๑.๓	 ใช้กระบวนก�รก�รวิเคร�ะห์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสม	(๑๐)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมในทุก 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๑๐)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมเกือบทุก 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๘)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมครึ่งหนึ่ง 

ของกระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๖)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมใบบ�ง 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๔)

๑.๔	 ใช้แหล่งข้อมูลที่หล�กหล�ย

และน่�เชื่อถือ	(๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

ม�กกว�่	๕	แหล่ง	(๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

จำ�นวน	๕-๔	แหล่ง	(๔)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

จำ�นวน	๓-๒	แหล่ง	(๓)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

เพียงแหล่งเดียว	(๒)

๒. ประโยชน์ของโครงงาน (๑๐) ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๒.๑	 ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง	

หรือชุมชน

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนม�กที่สุด	(๕)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนม�ก	(๔)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนป�นกล�ง	(๓)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนน้อย	(๒)

๒.๒	นำ�ไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำ�วนั
นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันม�กที่สุด	(๕)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันม�ก	(๔)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันป�นกล�ง	(๓)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันน้อย	(๒)

๓. การใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ (๒๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๓.๑	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

สืบค้นข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลน้อย	(๒)

๓.๒	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

ประมวลผลข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

ประมวลผลข้อมูล 

ม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

ม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

ป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

น้อย	(๒)

๓.๓	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลน้อย	(๒)

๓.๔	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลน้อย	(๒)

๔. การเข้าพบที่ปรึกษาโครง

งาน (๑๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๔.๑	ขอคำ�แนะนำ�จ�ก 

ที่ปรึกษ�โครงง�น

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

ม�กกว่�	๓	ครั้ง	(๑๐)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๓	ครั้ง	(๘)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๒	ครั้ง	(๖)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๑	ครั้ง	(๔)

๕. คุณลักษณะของ 

ผู้ทำาโครงงาน (๒๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๕.๑	คว�มร่วมมือในกลุ่ม	(๑๐)
แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มเป็นอย่�งม�ก	(๑๐)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่ม	(๘)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มในบ�งครั้ง	(๖)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มน้อย	(๔)

๕.๒	คว�มตรงต่อเวล� 

ในก�รส่งง�น	(๑๐)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ�กิจ

กรรมทุกกิจกรรม	(๑๐)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ�กิจกร

รมส่วนใหญ่	(๘)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ� 

กิจกรรมร้อยละ	๕๐	 

ของกิจกรรมทั้งหมด	(๖)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ� 

กิจกรรมน้อย	(๔)
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แบบประเมินอื่นๆ ที่ผู้สอนสามารถประยุกต์ตามความเหมาะสม 

แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

แบบประเมินในห้องเรียน

กระประเมินการทำางาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน

ชื่อ	-	น�มสกุล......................................................................กิจกรรม/ชิ้นง�น...........................................

คำ�ชี้แจง	ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษ�ในระหว่�งเรียน	แล้วขีด	 ลงในชอ่งทีต่รงกบัระดับ

คะแนน

 เกณฑ์การตัดสินผลประเมิน การให้คะแนน

	 ได้คะแนนรวม	๒๐	คะแนน	ขึ้นไป	แปลว่�	ผ�่นเกณฑ์

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

	 ช่วงคะแนน	๒๖-๓๓	ระดับคุณภ�พ	ดี

	 ช่วงคะแนน	๑๘-๒๕	ระดับคุณภ�พ	พอใช้

	 ช่วงคะแนน	๑๑-๑๗	ระดับคุณภ�พ	ปรับปรุง

	 ได้ระดับคุณภ�พ	พอใช้	ขึ้นไปถือว�่ผ่�น

ลำาดับที่ รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑ ยอมรับคว�มส�ม�รถและคว�มคิดเห็นของผู้อื่น

๒ ส�ม�รถเป็นผู้นำ�และผู้ต�มที่ดี

๓ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอย่�งเท่�เทียม

๔ ยอมรับก�รให้ข้อมูลป้อนกลับของสม�ชิกในกลุ่ม

๕ เค�รพกติก�หรือข้อตกลง	ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

๖ มีนำ้�ใจ	ช่วยเหลือ	เอื้อเฟื้อผู้อื่น

๗ อดทน	กับสภ�พที่ตนเองไม่ชอบ

๘ พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�ร	ก�รเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

๙ ให้คว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�ถ

๑๐ มุ่งมั่นและตั้งใจทำ�ง�นร่วมกันให้ประสบผลสำ�เร็จต�มเป�้หม�ย

๑๑ แก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

คะแนนรวม
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แบบประเมินพฤติกรรมนอกชั้นเรียน

แบบประเมินนอกห้องเรียน

การประเมินการทำางาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน
ชื่อ	-	น�มสกุล...........................................................................กิจกรรม/ชิ้นง�น......................................

คำ�ชีแ้จง	ให้ผูส้อนสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษ�นอกหอ้งเรียน	โดยขีด	ü	ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดับปฏบิติั

ลำ�ดับที่ ร�ยก�รประเมิน
ระดับปฏิบัติ

ทำ� ไม่ทำ�

กระบวนการทำางาน

๑ มีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งชัดเจน

๒ แผนก�รทำ�ง�นเป็นขั้นตอน

๓ เตรียมอุปกรณ์ก�รทำ�ง�นครบถ้วน

๔ ทำ�ง�นต�มขั้นตอน

๕ มีก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นช่วงๆ

๖ มีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น

ผลงาน (ความรู้/ทักษะ)

๑ ผลง�นสอดคล้องกับประเด็นที่กำ�หนด

๒ ผลง�นมีคว�มถูกต้อง

๓ ผลง�นมีคว�มสมบูรณ์

๔ ผลง�นมีคว�มสมดุล

๕ ผลง�นส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๖ ก�รนำ�เสนอมีคว�มชัดเจน	เข้�ใจง�่ยและน่�สนใจ

คุณลักษณะที่ดีในการทำางาน

๑ มีก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบกันอย่�งยุติธรรม

๒ ร่วมมือกันทำ�ง�นอย่�งเต็มที่

๓ มีคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

๔ ทำ�ง�นเป็นระเบียบเรียบร้อย

๕ มีคว�มรับผิดชอบ

๖ ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญห�ในก�รทำ�ง�น
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

แบบประเมินนักศึกษาในกิจกรรมในห้องเรียน

หัวข้อเรื่อง....................................กิจกรรมที่นำ�ม�ใช้ประเมิน..............................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ทำ�ได้	(ระบุ	๕	ข้อ)

	 ๑.....................................................

	 ๒.....................................................

	 ๓.....................................................

	 ๔.....................................................

	 ๕.....................................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ทำ�ไม่ได้	(ระบุ	๕	ข้อ)

	 ๑.....................................................

	 ๒.....................................................

	 ๓.....................................................

	 ๔.....................................................

	 ๕.....................................................

ชื่อ-สกุลนักศึกษ� สิ่งที่นักศึกษ�ทำ�ได้/ข้อดี
สิ่งที่นักศึกษ�

ทำ�ไม่ได้/ข้อด้อย
หม�ยเหตุ
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แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในชั้นเรียน
หัวข้อเรื่อง...............................................กิจกรรมที่ใช้ประเมิน.........................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้องค์คว�มรู้	(ระบ	ุ๕	ข้อ)
	 ๑........................................................
	 ๒........................................................
	 ๓........................................................
	 ๔........................................................
	 ๕........................................................
ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะ/พฤติกรรม	(ระบุ	๕	ข้อ)
	 ๑.......................................................
	 ๒.......................................................
	 ๓.......................................................
	 ๔.......................................................
	 ๕.......................................................
ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้คุณค่�/ค่�นิยม	(ระบ	ุ๕	ข้อ)
	 ๑......................................................
	 ๒......................................................
	 ๓......................................................
	 ๔......................................................
	 ๕......................................................
	 ผู้สอนมอบหม�ยใบง�น	หรือทำ�กิจกรรมกับนักศึกษ�ในห้องเรียน	ทั้งในระดับบุคคล	 และ	
ระดับกลุ่ม	และทำ�ก�รวัดผลจ�กกระบวนก�รทำ�ง�นในห้องเรียน/นอกห้องเรียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ความรู้ที่นักศึกษาได้

เรียนรู้

ทักษะ

พฤติกรรมที่ได้

เรียนรู้

คุณค่า ค่านิยม

ที่ได้เรียนรู้
อื่นๆ
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แบบประเมินผลการเรียนรู้

เกณฑ์ก�รประเมิน

	 (๑)	คว�มรับผิดชอบในก�รส่งง�น

	 	 ๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก

	 	 ๔	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี

	 	 ๓	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง

	 	 ๒	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้

	 	 ๑	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง

	 (๒)	ก�รเข้�ชั้นเรียน

	 	 ๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก	 	 (เข้�เรียนตรงเวล�)

	 	 ๔	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี	 		 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๕	น�ที)

	 	 ๓	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง	 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๑๐	น�ที)

	 	 ๒	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้	 	 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๑๕	น�ที)

	 	 ๑	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง	 (เข้�เรียนช้�เกิน	๒๐	ชม.)

	 (๓)	ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม

	 (๔)	คะแนนรวม	(เต็ม	๓๐	คะแนน)

	 	 >๒๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก

	 	 ๒๐-๒๔	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี

	 	 ๑๕-๑๙	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง

	 	 ๑๐-๑๔	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้

	 	 <๙	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง

ลำ�ดับ รหัส ชื่อ-สกุล

คว�มรับผิด

ชอบในก�ร

ส่งง�น

(๑)

ก�รเข้�ชั้น

เรียน

(๒)

ก�รมีส่วน

ร่วมในก�ร

แสดงคว�ม

คิดเห็นและ

ทำ�กิจกรรม

กลุ่ม

(๓)

คว�มรู้

คว�ม

เข้�ใจและ

ก�รนำ�ไปใช้	

(ทดสอบ)

(๔)

รวมคะแนน

(๕)

๕ ๕ ๕ ๑๕ ๓๐

๑

๒

๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริ
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิต
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 กรกฎ�คม	๒๕๑๗	 โดยมีใจคว�มตอนหนึ่งว่�	 “...ก�ร
พัฒน�ประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ต�มลำ�ดับขั้นต้องสร้�งพื้นฐ�น	 คือ	 คว�มพอมีพอกิน	 พอใช้ของ
ประช�ชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน	 โดยใช้วิธีก�รและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 เมื่อได้พื้นฐ�นมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อยสร้�งค่อยเสริมคว�มเจริญและฐ�นะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป 
ห�กมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้�งคว�มเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�ร
สมัพันธก์บัสภ�วะของประเทศและของประช�ชนโดยสอดคลอ้งดว้ย	ก็จะเกดิคว�มไมส่มดลุในเรือ่งต�่ง	ๆ 	ข้ึน	
ซึ่งอ�จกล�ยเป็นคว�มยุ่งย�กล้มเหลวได้ในท่ีสุด	 ดังเห็นได้ที่อ�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลัง 
ประสบปญัห�ท�งเศรษฐกจิอย�่งรนุแรงอยูใ่นเวล�นี.้..”	แนวพระร�ชดำ�รน้ีิพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วยก�ร
พึงพ�ตนเอง	มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 เมื่อวันท่ี	 ๒๖	 พฤษภ�คม	 ๒๕๔๙	 องค์ก�รสหประช�ช�ติ	 (United	 Nations	 :	 UN)	 
โดยน�ยโคฟีอันนัน	 เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จ
สูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ	 (The	 Human	 Development	
Lifetime	Achievement	Award)	เพือ่เทิดพระเกยีรติเปน็กรณพีเิศษ	ในวโรก�สทีท่รงครองสริริ�ชสมบติั
ครบ	๖๐	ปี	โดยได้กล่�วสดุดีพระเกียรติคุณพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	และกล่�วถึง
ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงว�่เป็นหลกัก�รท่ีมุง่เนน้ก�รกลัน่กรองในก�รบรโิภคเน้นคว�มพอประม�ณและ
ก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต้�นท�นผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	“ท�งส�ยกล�ง”	จึงเป็นก�รตอกยำ้�
แนวท�งท่ีสหประช�ช�ติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตท่ีดีและยั่งยืน	 ต่อม�ใน
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	 (United	 Nations	 
Development	Programme	 :	UNDP)	 ได้กล่�วถึงปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยจัดพิมพ์ในร�ยง�น 
ประจำ�ป	ี๒๐๐๗	เพือ่เผยแพรป่รชัญ�ของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปยงัประเทศสม�ชกิกว่�	๑๕๐	ประเทศทัว่โลก	

๔.๑ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
	 ยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔) 
ไดม้กี�รวเิคร�ะหภ์�พอน�คตของประช�ชนและสงัคมไทยในระยะ	๕	ปขี�้งหน�้ไวว้�่	ห�กยทุธศ�สตรช์�ต ิ
ไดร้บัคว�มรว่มมอืรว่มใจจ�กทกุภ�คสว่นของสงัคมไทยในก�รนำ�ไปปฏบิตัจิริง	ประช�ชนไทยจะมคีว�มตืน่ตัว
ตอ่ก�รทุจริตม�กขึน้	ใหค้ว�มสนใจต่อข่�วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติทีม่ตีอ่ประเทศม�กขึน้ 
มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต�้นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออกผ�่นสื่อส�ธ�รณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ต�่งๆ	ประช�ชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมว�่	ก�รทุจริต
ถอืเปน็พฤตกิรรมท่ีนอกจ�กจะผดิกฎหม�ยและทำ�ให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อประเทศแลว้	ยงัเป็นพฤติกรรม
ทีผ่ดิจรยิธรรม	ไม่ไดร้บัก�รยอมรบัจ�กสงัคม	ประช�ชนจะเริม่เรยีนรูก้�รปรบัเปลีย่นฐ�นคว�มคิดทีท่ำ�ให้
ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	 วัฒนธรรมท�งสังคมที่มีฐ�น 



หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”104

อยู่บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�ก 
มีพื้นฐ�นจิตที่พอเพียง	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รทุจริต
อันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม
	 เพ่ือให้ภ�พอน�คตดงักล�่วส�ม�รถบรรลผุลไดจ้รงิ	หนว่ยง�นทกุภ�คสว่นต้องให้คว�มสำ�คญั
อย�่งแทจ้รงิกับก�รปรบัประยกุตห์ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใชป้ระกอบกบัหลกัก�รตอ่ต�้นก�ร
ทจุรติอ่ืนๆ	เพือ่สร�้งฐ�นคดิจติพอเพยีงต่อต�้นก�รทจุรติให้เกดิขึน้เปน็พืน้ฐ�นคว�มคดิของปจัเจกบคุคล	
โดยประยุกต์หลักบูรณ�ก�ร	 “STRONG”	 (รศ.ดร.ม�ณี	 ไชยธีร�นุวัฒศิริ,	 ๒๕๖๐)	 เป็นแนวท�งในก�ร
พัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	ประกอบด้วย
	 ๑)	S	(Sufficient)	บุคคลและหน่วยง�นน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับประยุกต์ใช้
เป็นหลักในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต	 รวมถึงเป็นตัวอย่�งในก�รเผยแพร่แนวคิดก�รนำ�ปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นเครื่องมือในก�รป้องกันก�รทุจริต
	 ๒)	T	(Transparent)	บุคคลและหนว่ยง�นปฏิบติัง�นบนฐ�นของคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง	
	 ๓)	R	(Realise)	บคุคลและหนว่ยง�นมคีว�มเข�้ใจและตระหนกัรู้ถงึร�กเหง้�ของปญัห�ก�ร
ทุจริตประพฤติมิชอบภ�ยในสังคมและประเทศ	 ส�ม�รถวิเคร�ะห์และระบุถึงคว�มเส่ียงต่อก�รทุจริต	
เข�้ใจถอ่งแทเ้กีย่วกบัก�รแยกแยะผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชนส์ว่นรวม	พรอ้มแนวท�งก�รแกไ้ข
ปัญห�ดังกล่�วได้	
	 ๔)	O	(Onward)	บุคคลและหนว่ยง�นมแีนวคดิมุง่พฒัน�หนว่ยง�นใหเ้กดิคว�มโปรง่ใสและ
ร่วมสร้�งวฒันธรรมไม่ทนต่อก�รทุจริตให้เกิดขึ้น	และไม่ย่อท้อต่อก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตประพฤติ
มิชอบให้สำ�เร็จลุล่วงได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดร่วมกัน
	 ๕)	N	(Knowledge)	บุคคลและหน่วยง�นมีก�รพัฒน�องค์คว�มรู้อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อให้
เท�่ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตของหน่วยง�น	สังคมและของประเทศ	
	 ๖)	G	(Generosity)	บุคคลและหน่วยง�นร่วมพัฒน�หน่วยง�นให้มีคว�มเอื้ออ�ทรบน
พื้นฐ�นของจริยธรรมและจิตพอเพียง	

๔.๒ ความพอเพียง 
	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ	ไดป้ระมวลและกลัน่กรอง
พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง	 และ 
ขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร	่ซ่ึงพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช
ทรงพระกรณุ�ปรบัปรงุแกไ้ขและทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้โปรดกระหม่อม	พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต
ต�มที่ขอพระมห�กรุณ�	โดยมีใจคว�มว่�	
	 “เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญ�ชีถึ้งแนวก�รดำ�รงอยูแ่ละปฏบัิติตนของประช�ชนในทุกระดับ	
ตั้งแต่	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไป
ในท�งส�ยกล�ง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	 คว�มพอเพียง	 หม�ยถึง 
คว�มพอประม�ณ	คว�มมีเหตุผล	รวมถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  
ต่อก�รมผีลกระทบใดๆ	อันเกดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะตอ้งอ�ศยัคว�มรอบรู้	
คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงัอย�่งยิง่ในก�รนำ�วชิ�ก�รต�่งๆ	ม�ใชใ้นก�รว�งแผนและก�รดำ�เนนิ
ก�รทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ  
นักทฤษฎ	ีและนักธุรกจิในทกุระดับ	ใหม้สีำ�นกึในคณุธรรมคว�มซือ่สตัยส์จุรติ	และใหม้คีว�มรอบรูท้ีเ่หม�ะสม 
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ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	มีสติปัญญ�	และคว�มรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อก�ร
รองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและกว้�งขว�งทั้งด�้นวัตถุ	 สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�ก
โลกภ�ยนอกได้เป็นอย�่งดี”
 ๔.๒.๑ คณุลกัษณะทีส่ำาคญัของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย	๓	หว่ง	๒	เง่ือนไข	
คอื	แนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตให้อยูบ่นท�งส�ยกล�งต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกิจพอเพยีง	เพือ่พ้นจ�กภยัและ
วิกฤติก�รณ์ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 	 ๔.๒.๑.๑	คว�มพอประม�ณ	หม�ยถึง	คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็นไม่ม�กเกินไป	ไม่น้อย
เกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
	 	 ๔.๒.๑.๒	คว�มมเีหตผุล	หม�ยถงึ	ก�รตัดสินใจดำ�เนนิก�รเร่ืองต่�งๆ	อย�่งมเีหตุผลต�ม
หลักวิช�ก�ร	หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรม	จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�ง
ถี่ถ้วน	โดยคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้นๆ	อย่�งรอบคอบ
	 	 ๔.๒.๑.๓	มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	หม�ยถึง	ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
ก�รเปลี่ยนแปลง	ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�ง
ทันท่วงที
เงื่อนไขในก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
	 	 ๔.๒.๑.๔	เงื่อนไขคว�มรู้	ประกอบด้วย	คว�มรอบรู้เกี่ยวกับวิช�ก�รต�่งๆ	ที่เกี่ยวข้อง
รอบด�้น	คว�มรอบคอบท่ีจะนำ�คว�มรูเ้หล�่นัน้ม�พจิ�รณ�ให้เชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบก�รว�งแผนและ
คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัต	ิ
  
	 	 ๔.๒.๑.๕	เงือ่นไขคณุธรรมทีจ่ะตอ้งเสริมสร้�ง	ประกอบดว้ย	มคีว�มตระหนกัในคุณธรรม
มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต
  

ภาพที่ ๔.๑	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชนชน

สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

ความรอบรู้
คว�มรอบครอบ
คว�มระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต	อดทน

คว�มเพียร	มีสติ	ปัญญ�

นำาสู่

บนพื้นฐาน

สายกลาง ความพอเพียงพอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี
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	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิตท�งส�ยกล�ง	 ก�รพึ่งตนเอง	 รู้จัก
ประม�ณตนอย่�งมีเหตุผล	 อยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้และคุณธรรมในก�รพิจ�รณ�	ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
ดำ�เนนิก�รไมไ่ดเ้ฉพ�ะเจ�ะจงในเรือ่งของเศรษฐกจิแตเ่พยีงอย�่งเดยีวแตย่งัครอบคลมุไปถงึก�รดำ�เนนิชวีติ
ด้�นอื่นๆ	ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย�่งปกติสุข	อย่�งเช่น	ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	เร�จะไม่ทุจริต	
คดโกง	ไม่ลักขโมยของ	เบียดเบียนผู้อื่น	ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข 
 ๔.๒.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความ
พอเพียง	มีเรื่องเล่�เกี่ยวกับพระองค์ดังต่อไปนี้

เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
	 น�ยสุนทร	ชนะศรีโยธิน	เจ้�ของร�้นสูท	“วินสัน	เทเลอร์”	ได้บอกเล่�พระร�ชจริยวัตรในด้�น	
“คว�มพอเพียง”	 ที่พระองค์ท่�นทรงปฏิบัติม�อย่�งต่อเนื่องว่�	 “น�ยตำ�รวจนำ�ม�ให้ผมซ่อม	 เป็นผ้�รัดอก
สำ�หรับเลน่เรอืใบสภ�พเก�่ม�กแลว้	น�ยตำ�รวจท�่นนัน้บอกว�่ไมม่รี�้นไหนยอมซ่อมให้เลย	ผมเหน็ว�่ยงัแกไ้ขได ้
ก็รับม�ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	 เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	 แต่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เข�เป็น 
เจ�้หน�้ทีใ่นพระร�ชสำ�นกัตอนนัน้ผมบอกไมค่ดิค�่ตดับอกเข�ว�่ไมร่บัเงนิ	แกไ้ขแค่นี	้ผมมนีำ�้ใจ	ผมเปดิร�้นเส้ือ
เพร�ะต้องก�รให้มีชื่อเสียงด้�นคุณภ�พและบริก�รลูกค้�ม�กกว่�	 แก้ไขนิดเดียวก็อย�กทำ�ให้เข�ดีๆ	 ไม่ต้องเสีย
เงินตอนนั้นเข�ถ�มผมอีกว�่	แล้วจะเอ�ม�ให้ทำ�อีกได้ไหม	เร�ก็บอกได้เลยผมบริก�รให้	จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุด
ให้ให้น�ยตำ�รวจท่�นน้ีเรื่อยๆ	 เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	 พอครั้งที่	 ๕	 นี่สิ	 ท่�นเอ�ผ้�ม�	๔-๕	 ผืน	 จะให้ตัด 
ถ�มผมว่�เท่�ไหร่ๆ	 แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	 ท่�นช่ือ	 พล.ต.ต.จรัส	 สุดเสถียร	 ตำ�แหน่งเขียนว่�เป็น 
น�ยตำ�รวจประจำ�ร�ชสำ�นกั	ท�่นบอกว่�	“สิง่ทีเ่ถ้�แก่ทำ�ใหเ้ปน็ของพระเจ�้อยูหั่วนะ”	ผมอึง้ม�กรบียกมอืทว่มหวัดใีจ
ทีไ่ดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทแลว้”	น�ยสนุทรเล�่ด้วยนำ�้เสยีงต้ืนตันใจแตล่ะฉลองพระองคท่ี์ไดร้บัม�ใหซ้อ่มแซม	
ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้นเข�ไม่ซ่อมกันแล้ว	 เอ�ไปทิ้งหรือให้คนอื่นๆ	 ได้แล้วแต่พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่	 ๙	 
ทรงมีคว�มมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�
มวัหมอง	ตรงด้ินทองกห็ลดุเกอืบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยใหโ้รงง�นปกัใหมใ่หเ้หมอืนแบบเดมิ	เพร�ะเข�้ใจว�่
ท่�นอย�กได้ฉลองพระองค์องค์เดิม	 แต่เปลี่ยนตร�ให้ดูใหม่	 ถ้�สมมุติวันน้ีมีเจ้�หน้�ที่ม�ส่งซ่อมพรุ่งน้ีเย็นๆ	 
ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้�ไป	 เจ้�หน้�ท่ีท่ีม�รับฉลองพระองค์ชอบถ�มว่�	 ทำ�ไมทำ�ให้ผมตอบเลยว่�	 เพร�ะตั้งใจ 
ถว�ยง�นครับ	ผมอยูผ่นืแผน่ดนิไทย	ใตร้ม่พระบ�รมขีองพระองค	์ผมกอ็ย�กได้รบัใชเ้บือ้งพระยุคลบ�ทสกัเร่ือง	
ผมเป็นแค่ช่�งตัดเสื้อได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
	 “ผมถือโอก�สนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่�นม�ใช้ตลอด	 เส้ือผ้�เก่�ๆ	 ที่ได้รับม� 
วันแรกทำ�ให้รู้ว่�พระองค์ทรงอยู่อย่�งประหยัด	มัธยัสถ์	ทรงเป็นแบบอย่�งคว�มพอเพียงให้แก่ประช�ชน	และ	
เมือ่ไดถ้ว�ยง�นบอ่ยครัง้ทำ�ใหผ้มตระหนกัว�่	คนเร�วนัหนึง่ตอ้งคิดพิจ�รณ�ตวัเองว่�ส่ิงไหนบกพรอ่งกต้็องแกไ้ข
สิง่นัน้	ทุกคนตอ้งแกไ้ขสิง่ทีบ่กพรอ่งกอ่น	ง�นถงึจะบรรลเุป�้หม�ย	และเมือ่ประสบคว�มสำ�เรจ็แลว้อย�่ลมืตัง้ใจ
ทำ�สิ่งดีๆ	ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	

ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร
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 ฉลองพระบาท ก.เปรมศลิป ์ชา่งซอ่มฉลองพระบาท รอยเทา้ในหลวง ร. ๙ รอยเทา้ของความ
พอเพียง
	 น�ยศรไกร	 แน่นศรีนิลหรือช่�งไก่	 ช่�งนอกร�ชสำ�นักผู้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ท	 ในหลวง
รัชก�ลที่	 ๙	 ม�น�นกว่�	 ๑๐	 ปี	 ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	 ก.เปรมศิลป์	 บริเวณสี่แยกพิชัย	 
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ประม�ณป	ี๒๕๔๖	มีลูกค�้สวมชุดพระร�ชสำ�นักม�	๒	คน	 เดินประคองถุงผ�้ล�ยสก๊อต	 
ด้�นในเป็นรองเท้�เข้�ม�ในร�้น	พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	เลยถ�มว่�	เอ�อะไรม�ให้	ลูกค้�ร�ยนั้นตอบว่�
ฉลองพระบ�ทของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	ไดย้นิเท�่นัน้	ทำ�ตวัไมถ่กู	ขนลกุ	พดูอะไรไมถ่กู	ในใจคดิแตเ่พยีงว�่
โชคดีแล้ว	ไม่นึกไม่ฝันว�่จะมีโอก�สได้ซ่อมรองเท้�ของเจ้�ฟ้�เจ�้แผ่นดิน	ช่�งไก่เล่�ว่�	รองเท้�คู่แรกที่ในหลวง	
ร.	 ๙	 ทรงนำ�ม�ซ่อม	 เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	 ทรงคัทชู	 แบรนด์ไทย	 เป็นฉลองพระบ�ทคู่โปรดของพระองค์	 
เบอร์	๔๓	เท่�ทีส่งัเกตสภ�พชำ�รดุทรดุโทรม	ร�วกบัใสใ่ชง้�นม�แลว้หล�ยสบิป	ีภ�ยในรองเท�้ผกุร่อนหลดุลอก
หล�ยแห่ง	ถ้�เป็นคนทั่วไปจะแนะนำ�ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
	 “จริงๆ	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คู่นั้นไม่ถึง	๑	ชั่วโมงก็เสร็จ	แต่ด้วยคว�มที่อย�กให้รองเท้�คู่นั้น
อยู่ในบ�้นให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�	ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช�่งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	ซึ่งคู่ที่	๒	และ
คู่ที	่๓	เป็นรองเท�้หนังสีดำ�	ทรงคัทช	ูคู่ที	่๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟ	มักใส่ในง�นร�ชพิธี	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้ 
มรีอยพระบ�ทตดิม�กับแผน่รองเท�้	ช�่งไกเ่กบ็แผน่รองเท�้ไวท้ีร่�้นเพือ่คว�มเปน็สริมิงคล	สว่นฉลองพระบ�ท
คู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้ว
ทั้งหมด	๖	คู่
	 “ผมซ่อมฉลองพระบ�ททุกคู่อย่�งสุดคว�มส�ม�รถ	 ซึ่งรองเท้�ของพระองค์จะนำ�ไปว�งปนกับ		
ของลกูค�้คนอืน่ไม่ได	้เลยซือ้พ�นม�ใส่พรอ้มกับผ�้สเีหลืองม�รอง	แลว้นำ�ไปว�งไว้ทีสู่งที่สุดในร�้น	เพร�ะท�่น
คงทรงโปรดม�ก	สภ�พรองเท�้ชำ�รดุม�ก	ซับในรองเท�้หลดุออกม�หมด	ถ�้เปน็เศรษฐทีัว่ไปคงจะไมน่ำ�ม�ใชแ้ลว้
แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
	 ประก�รสำ�คัญที่ทำ�ให้ช�ยผู้นี้ได้เรียนรู้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	
คือ	“คว�มพอเพียง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก่�ยังส่งม�ซ่อม	ห�กคนไทยเดินต�มรอยของพระองค์ท่�น	
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันม�กกว�่นี้

“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”	ดังนี้
	 “...พระองคท์�่น	ทรงเปน็ผูน้ำ�อย�่งแทจ้รงิ	ดแูคฉ่ลองพระบ�ทเปน็ตน้	พวกต�มเสดจ็ฯ	ทัง้หล�ย
ใส่รองเท้�นอก	 และย่ิงม�จ�กต่�งประเทศใส่แล้วนุ่มเท้�ดี	 พระองค์กลับทรงรองเท้�ที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละ 
ร้อยกว�่บ�ทสีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”
 นาฬิกาบนข้อพระกร
	 วันง�นเปิดตัวร�ยก�รทีวี	 “ธรรมดีท่ีพ่อทำ�”	 และง�นสัมมน�	 “ถอดรหัส”	 ธรรมดีที่พ่อทำ� 
พอเริ่มบรรย�ย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ถ�มผู้ฟังว่�	 พวกเร�มีเสื้อผ้�คนละกี่ชุด	 ใส่น�ฬิก�เรือนละเท่�ไหร่	 
หล�ยคนแย่งกันตอบ	และพ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	พระองค์ท�่น 
ใสน่�ฬกิ�ยีห่อ้อะไร	จนพระองคท์�่นรู้สึกไดว่้�ผมพย�ย�มอย�กจะดยูีห่อ้	ท�่นจงึยืน่ขอ้พระหตัถ์ม�ใหด้ตูรงหน�้	
ทรงตรสัอย�่งมพีระอ�รมณข์นัว�่	“ยีห่อ้ใสแ่ลว้โก”้	ผมจำ�แบบไว	้เพร�ะอย�กรูว้�่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั
ทรงใช้น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	 พอวันหยุดก็รีบไปท่ีร้�น	 ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	 ๗๕๐	บ�ท...”	 ซ่ึงก็เดินตรง
เหมือนกันกับน�ฬิก�เรือนแพง	แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	ทรงใช้จนเปื่อยซีด	แต่พวกเร�มักคิดว�่	
ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี	 เพร�ะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอ�เกษตรกรรม	 แต่เลือกที่จะทำ�อุตส่�ห�กรรม	 
(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง)	สุดท้�ยอน�คตก็จะอดกิน”
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ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุลถ�มอีกว่�	 คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�ร้อยกว่�คู่	 ดร.สุเมธ	 
จึงถ�มต่อว่�วันนี้ใส่ม�ก่ีคู่	 ถ้�จะใช้ให้คุ้ม	 ทำ�ไมไม่เอ�ม�แขวนคอด้วย	 (ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในห้องเงียบสงัดเพร�ะ
โดนใจกันเต็มๆ)	 ก่อนจะบอกว�่	 พระองค์ทรงฉลองพระบ�ทคู่ละ	 ๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	 ขณะที่ข้�ร�ชบริพ�ร	 ใส่รองเท้�คู่ละ	
๓-๔	 พัน	 แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นท่ีห่�งไกล	 ที่สุดแล้วข้�ร�ชบริพ�รก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี 
เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	อีกทั้งฉลองพระบ�ทของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
 ดินสอทรงงาน
	 ดินสอธรรมด�ซ่ึงคนท่ัวไปอ�จห�ซ้ือได้ด้วยร�ค�เพียงไม่ก่ีบ�ทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปร�กฏ
อยู่บนพระหัตถ์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ขณะทรงง�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�งๆ	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงดินสอไม้ธรรมด�ๆ	 โดยมีบันทึกว่� 
ในปีหนึ่งๆ	ทรงเบิกดินสอใช้เพียง	๑๒	แท่ง	 โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ	๑	แท่งเท่�นั้น	 เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้
กระด�ษม�ม้วนต่อปล�ยดินสอให้ย�วเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้ว	 เนื่องจ�ก
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระร�ชดำ�ริที่เป็นเหตุเป็นผลดินสอ	 ๑	 แท่ง	 
ท่�นไม่ได้มองว่�เร�ต้องประหยัดเงินในกระเป๋�แต่ท่�นมองว่�ดินสอ	๑	 แท่ง	 ต้องใช้ทรัพย�กรหรือพลังง�นเท่�ไหร่	 
ต้องใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 คือ	 ไม้	 แร่ธ�ตุท่ีทำ�ไส้ดินสอ	 ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	 พลังง�น 
ในกระบวนก�รผลิตและขนส่ง	ดังนั้น	ก�รผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อร�ยรับร�ยจ่�ยของประเทศ	เป็นส่วนหนึ่ง
ของมลูค�่สนิค�้นำ�เข�้ด�้นวัตถดุบิและเปน็ก�รนำ�ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีม่จีำ�กดัม�ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	คว�ม
ประหยัด	ไม่ใช่หม�ยถึงก�รไม่ใช้	แต่ยังรวมถึงก�รใช้สิ่งต่�งๆ	อย่�งมีสติและมีเหตุผล	อันเป็นเหตุผลสำ�คัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	บอกผมม�ว่�	ปีหนึ่งท�่นทรงเบิกดินสอ	๑๒	แท่ง	เดือนละแท่ง	ใช้จนกระทั่งกุด 
ใครอย่�ได้ไปทิ้งของพระองค์ท่�นนะ	จะทรงกริ้ว	ทรงประหยัดทุกอย่�ง	ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่�ง	ของทุกอย่�ง
มีค�่สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	ทุกบ�ท	ทุกสต�งค์	จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	ทรงสั่งให้เร�ปฏิบัติง�น
ด้วยคว�มรอบคอบ...

หลอดยาสีพระทนต์ 
	 หลอดย�สีพระทนต์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	มีลักษณะแบนร�บ
เรียบคล้�ยแผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยิ่งปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด	 ส�เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	
ทนัตแพทยห์ญงิ	ท�่นผูห้ญงิเพช็ร�	เตชะกมัพชุ	ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองค	์อดตีคณบดคีณะทนัตแพทยศ�สตร	์
จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	ไดเ้ขยีนเล�่ในว�่	“ครัง้หนึง่ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบงัคมทลูเรือ่งศิษย์
ทนัตแพทยจ์ฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	บ�งคนมค่ี�นยิมในก�รใชข้องต�่งประเทศ	และมรี�ค�แพง	ร�ยทีไ่มม่ทีรพัย์
พอซื้อห�ก็ยังขวนขว�ย	เช่�ม�ใช้เป็นก�รชั่วครั้งชั่วคร�ว	ซึ่งเท่�ที่ทร�บม�มีคว�มแตกต่�งจ�กสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ	 ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋�ที่ผลิตภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	 ทรงใช้ดินสอส้ันจนต้องต่อด้�ม	
แมย้�สพีระทนตข์องพระองคท์�่น	กท็รงใชด้�้มแปรงพระทนตร์ดีหลอดย�จนแบนจนแนใ่จว�่ไมม่ยี�สีพระทนต์
หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ”
	 “เมือ่กร�บบงัคมทลูเสรจ็	พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงรบัสัง่ว�่	ของพระองคท่์�นกเ็หมอืนกนั 
และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว�่	เมื่อไม่น�นม�นี้เองมห�ดเล็กห้องสรง	เห็นว่�ย�สีพระทนต์ของพระองค์คงใช้
หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	 เม่ือพระองค์ได้ทรงทร�บ	 ก็ได้ขอให้เข�นำ�ย�สีพระทนต์หลอด
เก่�ม�คืนและพระองค์ท่�นยังทรงส�ม�รถใช้ต่อไปได้อีกถึง	๕	วัน	จะเห็นได้ว่�ในส่วนของพระองค์ท่�นเองนั้น	
ทรงประหยัดอย่�งยิ่ง	ซึ่งตรงกันข�้มกับพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระร�ชท�นเพื่อร�ษฎร	ผู้ย�กไร้อยู่
เป็นนิจ”
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“พระจรยิวัตรของพระองคไ์ดแ้สดงใหเ้หน็อย�่งแจม่ชัดถึงพระวริยิะ	อตุส�หะ	ตลอดจนคว�มประหยดัในก�รใช้
ของอย่�งคุม้ค่�	หลงัจ�กนัน้ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองคไ์ดก้ร�บพระบ�ททลูขอพระร�ชท�นหลอดย�สพีระทนต์
หลอดนั้น	เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้�เป็นตัวอย่�งเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอก�สต่อๆ	ไป”
	 “ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่งหลอดย�สี
พระทนตเ์ปล�่หลอดนัน้ม�ใหถ้งึบ�้น	ทันตแพทยป์ระจำ�พระองคร์ูส้กึซ�บซึง้ในพระมห�กรณุ�ธคิณุเปน็ลน้เกล�้ยิง่ 
เมือ่ไดพิ้จ�รณ�ถงึลกัษณะของหลอดย�สพีระทนตเ์ปล่�หลอดนัน้แล้วทำ�ใหเ้กดิคว�มสงสัยว�่	เหตใุดหลอดย�สี
พระทนต์หลอดนี้จึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	คล�้ยแผ่นกระด�ษ	โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋ม
ลกึลงไปเกอืบถงึเกลยีวคอหลอด	เม่ือไดม้โีอก�สเข�้เฝ�้ฯ	อีกครัง้ในเวล�ตอ่ม�	จงึไดรั้บคำ�อธบิ�ยจ�กพระองคว์�่	
หลอดย�สีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจ�กก�รใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม 
ที่เห็นนั่นเอง	 และเพื่อที่จะขอนำ�ไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุท�หรณ์จึงได้ขอพระร�ช�นุญ�ต	 
ซึ่งพระองค์ท�่นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วยคว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”

รถยนต์พระที่นั่ง 

	 น�ยอนันต์	ร่มรื่นว�ณิชกิจ	ช่�งดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ได้ให้สัมภ�ษณ์ร�ยก�รตีสิบ	เมื่อวันที่ 

๒๗	พฤศจิก�ยน	 ๒๕๕๒	 โดยมีใจคว�มว่�	 “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	 ซึ่งเป็นรถที่พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	สมัยท่�นเรียนจบที่จุฬ�ฯ	และเป็นคันโปรด

ของท่�นด้วย	 ก่อนซ่อมข้�งประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	 แต่หลังจ�กท่ีซ่อมแล้ว	 

วันหนึง่ท�่นกรั็บสัง่กบัส�รถวี�่	วนันีร้ถดูแปลกไป	นำ�้ไมห่ยด	อย�่งนีก้ไ็มเ่ยน็นะ่ส	ิแตก่ด็เีหมอืนกนัไมต่อ้ง

เอ�กระป๋องม�รอง”	น�ยอนันต์เปิดเผยว่�	ภ�ยในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น	เรียบง่�ยม�ก

ไมม่อีะไรเลยทีเ่ปน็สิง่อำ�นวยคว�มสะดวก	มแีต่ถงัขยะเลก็ๆ	กบัทีท่รงง�นเท�่นัน้	สว่นก�รไดม้โีอก�สดแูล

รถยนตพ์ระทีน่ัง่	ทำ�ใหไ้ดเ้หน็ถงึพระร�ชกรณยีกจิของพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูห่วัด้วยนัน้	น�ยอนนัต์

กล�่วว�่	ครัง้หนึง่มรีถยนตพ์ระทีน่ัง่ทีเ่พ่ิงทรงใช้ในพระร�ชกรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว�่พรมใต้รถมีนำ�้แฉะขังอยู่

และมกีลิน่เหมน็ดว้ย	แสดงว�่พระองคท์�่นทรงนำ�รถไปทรงพระร�ชกรณยีกจิในทีท่ีน่ำ�้ทว่ม	แถมนำ�้ยงัซมึ

เข้�ไปในรถพระที่นั่งด้วย	แสดงว่�นำ้�ก็ต้องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	จึงถ�มส�รถีว่�	ทำ�ไมไม่รีบเอ�

รถม�ซ่อม	ก็ได้คำ�ตอบว�่ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	จ�กก�รที่ได้มีโอก�ส

รบัใชเ้บือ้งพระยุคลบ�ท	ไดเ้ห็นถงึคว�มพอเพียงของพระองค์อย�่งไร	น�ยอนนัต	์ตอบว่�	“ปกตถ้ิ�ทรงง�น

สว่นพระองค	์ท�่นกใ็ช้รถคนัเลก็เพ่ือประหยดันำ�้มนั	และเมือ่เร�สงัเกตสรีถพระทีน่ัง่	จะเหน็ว่�มรีอยสีถลอก

รอบคันรถ	กว�่ทีท่�่นจะนำ�ม�ทำ�สใีหมก่ร็อบคนัแลว้	แตค่นใชร้ถอย�่งเร�แค่รอยนดิเดยีวก็รีบเอ�ม�ทำ�สแีลว้ 

และครั้งหนึ่งระหว่�งที่ผมกำ�ลังประส�นง�นไปรับรถพระท่ีนั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	 ก็มีวิทยุ 

ของข�้ร�ชบริพ�รบอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”



หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”110

ห้องทรงงาน 

	 ห้องทรงง�นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�นไม่ได้หรูหร�ประดับด้วยของแพงแต่อย่�งใด	

เวล�ทรงง�นจะประทับบนพื้นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	มิได้ประทับพระเก�้อี้เวล�ทรงง�น	 เพร�ะ

ทรงว�งสิ่งของต่�งๆ	 ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเล็กๆ	 ขน�ด	๓	 x	 ๔	 เมตร	 ภ�ยในห้องทรงง�น

จะมีวิทยุ	โทรทัศน์	โทรส�ร	โทรศัพท์	คอมพิวเตอร์	เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องพย�กรณ์อ�ก�ศ	 

เพื่อจะได้ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ	 ได้ทันท่วงที	 โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศ

แสดงถึงพื้นที่ประเทศ

	 ห้องทรงง�นของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	 โต๊ะทรงง�น

หรือเก้�อี้โยกรูปทรงหรูหร�ไม่เคยมีปร�กฏในห้องนี้	 ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  

สย�มบรมร�ชกุม�รี	ตอนหนึ่งที่ว่�	“...สำ�นักง�นของท่�น	คือ	ห้องกว้�ง	ๆ	ไม่มีเก�้อี้	มีพื้น	และท�่นก็

ก้มทรงง�นอยู่กับพื้น...”	นั่นเอง	นับเป็นแบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้

	 “ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ดธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	x	๑๐	เมตร	โปร่งๆ	โล่งๆ	

พ้ืนที่เป็นไม้ป�ร์เกต์	 ผมกร�บบังคมทูลและถว�ยตำ�ร�	 จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�

พร้อมทั้งเรื่องร�วคว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนินเป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

พระตำาหนักจิตรลดา

	 พระตำ�หนกัจิตรลด�	“...ไมม่พีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณ

สวนจิตรลด�ท่ีเตม็ไปด้วยบอ่เลีย้งปล�	และไรน่�ทดลอง	อกีทัง้ผองโคนม	ผสมดว้ยโรงสแีละโรงง�นหล�กหล�ย	

จึงพูดได้เต็มป�กว่�	 ในประเทศไทยไม่มีช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับพระมห�กษัตริย์	 ผู้ทรงทำ�ง�นอย่�ง  

“หลังสู้ฟ้�หน�้สู้ดิน”	ด้วยพระองค์เอง”

	 “โครงก�รส่วนพระองค์	 สวนจิตรลด�”	 เกิดจ�กพระร�ชประสงค์ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	ภ�ยหลังจ�กเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่�งๆ	ด้วยทรงปร�รถน�

จะได้เห็นประช�ชนอยู่ดีมีสุขต�มสมควรแก่อัตภ�พ	โดยเฉพ�ะอ�ชีพด้�นเกษตรกรรม	ซึ่งถือเป็นอ�ชีพ

หลักของประเทศ	 จึงทำ�ให้เกิดโครงก�รส่วนพระองค์เกี่ยวกับก�รเกษตร	 สวนจิตรลด�	 ภ�ยในบริเวณ

พระตำ�หนักสวนจิตรลด�รโหฐ�น	 อันเป็นพระร�ชฐ�นท่ีประทับในปี	 พ.ศ.๒๕๐๔	 โดยเริ่มต้นจ�ก	 

“น�ข้�วทดลอง”	 และ	 “ป่�ไม้ส�ธิต”	 ต่อม�กิจกรรมก�รเกษตรอื่นๆ	 จึงค่อยๆ	 ทยอยหยั่งร�กฝังลึก

ภ�ยใต้ร่มเง�วังสวนจิตรลด�	กระทั่งโครงก�รต่�งๆ	เริ่มประสบคว�มสำ�เร็จ	จึงจัดทำ�โครงก�รตัวอย่�ง	

เพื่อให้ประช�ชนที่สนใจส�ม�รถเข้�ม�ศึกษ�	และนำ�กลับไปดำ�เนินก�รเองได้	โดยโครงก�รต่�งๆ	ที่เกิด

ขึ้นภ�ยในสวนจิตรลด�	เป็นโครงก�รที่ไม่หวังผลตอบแทน	(เชิงธุรกิจ)	ทำ�ให้วันนี้	โครงก�รส่วนพระองค์	

สวนจิตรลด�	กล�ยเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้�นก�รเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อมสำ�หรับประช�ชนที่

สนใจศึกษ�เรียนรู้กิจกรรมก�รเกษตรต�มพระร�ชดำ�ริ
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 ๔.๒.๓ ธรรมะพื้นฐานแห่งความพอเพียง	 ก�รดำ�เนินชีวิตแห่งคว�มพอเพียงที่ปร�กฏ 

ในพระร�ชดำ�รัสต้องธรรมะพื้นฐ�น	 กล่�วคือ	 (ใต้ร่มพระบ�รมี	 พระบรมธรรมิกมห�ร�ช�,	 ๒๕๕๐:	 

๑๐๘-๑๐๙)	ตอ้งมปีญัห�	ในกฎคว�มสมัพนัธแ์ละคณุธรรมต�มกฎแหง่กรรม	จงึมคีว�มสันโดษ	คว�มพอ	

และจิตส�ธ�รณะ	คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นที่อยู่สัมพันธ์ร่วมกันเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน

	 วถิแีหง่คว�มพอเพยีง	ตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�นของคว�มสนัโดษ	เปน็คณุธรรมทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มพอใจ 

ในผลที่ทำ�ดีแล้ว	 ทำ�เต็มท่ีแล้ว	 (สันโดษไม่ได้แปลว่�	 ไม่ทำ�อะไร	 หรือ	 พอใจอยู่คนเดียว)	 เป็นคุณธรรม 

ที่ก่อให้เกิดคว�มยินดีต�มที่มี	ต�มที่ได้	ต�มที่ควร	ควรแก่ฐ�นะ	ควรแก่คว�มส�ม�รถ	ควรแก่ศีลธรรม	 

กฎเกณฑท์�งสงัคม	กฎหม�ย	คว�มรูจ้กัพอ	พอประม�ณ	เปน็เหตุใหไ้มเ่กดิคว�มอย�กไดใ้นสิง่ทีต่นควรมี

ไมค่วรได	้ซึง่เปน็เหตใุหเ้บียดเบยีนตนเองและผูอ่ื้น	คว�มสนัโดษจงึเปน็ธรรมะทีส่นบัสนนุก�รไม่เบยีดเบียน	

อันเป็นหัวใจของศีลในท�งพุทธศ�สน�	 สังคมใดไม่มีคว�มเบียดเบียน	 สังคมนั้นอยู่ได้ด้วยคว�มสงบ	 

คว�มสำ�เร็จในก�รนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีแห่งคว�มพอเพียงม�ปฏิบัติ	 จึงเนื่องด้วยปัญญ� 

ที่รู้จักพอประม�ณในสังคมทุกระดับ	นับตั้งแต่ระดับบุคคล	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ

	 คุณธรรมพื้นฐ�นท่ีป้องกันมิให้กระทำ�ก�รเบียดเบียนที่สำ�คัญในท�งพุทธศ�สน�	 คือ	 

หิริโอตตัปปะ	 “หิริ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 คว�มละอ�ยต่อบ�ปทุกชนิด	 ส่วน	 “โอตัปปะ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 

คว�มเกรงกลัวต่อผลของบ�ป	 หิริโอตัปปะจะเกิดได้เมื่อมีปัญญ�แยกแยะชัดเจน	 รู้ว่�อะไรเป็นบ�ป	 

อะไรคอืผลของบ�ป	อะไรเปน็บญุ	อะไรคอืผลของบญุ	รูจ้กัเหตุและผลของกฎแห่งกรรมน่ันเอง	ก�รสร�้งสงัคม

ทีไ่ม่ทนตอ่ก�รทจุรติ	เป็นก�รปรบัเปล่ียนสภ�พสังคมใหเ้กดิภ�วะ	“ท่ีไมท่นตอ่	ก�รทจุรติ”	โดยเริม่ต้ังแต ่

กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมในทุกช่วงวัย	 เพื่อสร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	 และปลูกฝัง 

คว�มพอเพียง	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 คว�มเป็นพลเมืองดี	 มีจิตส�ธ�รณะ	 ผ่�นท�งสถ�บันหรือ 

กลุม่ตวัแทนทีท่ำ�หน้�ทีใ่นก�รกลอ่มเกล�ท�งสงัคม	เพือ่ใหเ้ด็ก	เย�วชน	ผูใ้หญ	่เกดิพฤติกรรมทีล่ะอ�ยต่อก�ร 

กระทำ�คว�มผิด	ก�รไม่ยอมรับและต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ	

 ๔.๒.๔ มิติ ๔ ด้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ 

อยูเ่หนอืกว�่เศรษฐกจิแบบทุนนิยมของตะวันตก	ซึง่เก่ียวกบัเรือ่งวตัถทุีเ่ปน็รปูธรรม	เชน่	เงนิ	ทรพัยส์นิ	กำ�ไร		 

ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ	 ซึ่งเป็นน�มธรรม	 แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้�งกว่�เศรษฐกิจน�ยทุน	

หรือเศรษฐกิจทุนนิยม	 เพร�ะครอบคลุมถึง	๔	ด้�น	คือ	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	 มิติด�้นจิตใจ	มิติด้�นสังคม 

มิติด้�นวัฒนธรรม	(สมพร	เทพสิทธ�,	๒๕๔๙:	๒๑-๒๕)	สรุปได้	ดังนี้

ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า

	 “...	แตห่�กเปน็เรือ่ง	“ง�นในร�ชก�ร”	แลว้	พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัไดพ้ระร�ชท�น

พระบรมร�โชว�ทม�ยงัข�้ร�ชบรพิ�รในพระองคว์�่	“เอกส�รต�่งๆ	ท่ีจะสง่ขึน้ทลูเกล�้ฯ	ถว�ย	ห�กเปน็

ซองแล้วก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	หรือห�กจำ�เป็นต้องใช้เทปก�วติด	ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	ไม่ใช่

ปิดทั้งหมด	เพร�ะเป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัย	เพร�ะไม่เป็นก�ร

ประหยัด	ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำ�คัญ	นอกจ�กนี้	กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คัญ	

ก็ควรใช้กระด�ษรีไซเคิล	แต่ห�กเป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”
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๑)	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน	 

ใหม้คีว�มขยนัหม่ันเพยีรประกอบสมัม�ชพี	เพือ่ใหพ้ึง่ตนเองไดใ้หพ้น้จ�ก

คว�มย�กจน	 ก�รปฏิบัติต�มทฤษฎีใหม่	 ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 เป็นก�ร

ปฏิบัติต�มเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรจำ�นวนม�กมีร�ยได้

เพิ่มสูงข้ึน	 มีชีวิตท่ีสุขสบ�ยสมควรแก่อัตภ�พ	 พ้นจ�กก�รเป็นหนี้และ

คว�มย�กจน	ส�ม�รถพึ่งตนเองได	้	มีครอบครัวที่เป็นสุขและอบอุ่น

๒)	 มติดิ�้นจติใจ	เศรษฐกจิพอเพยีงเนน้ทีจ่ติใจทีรู่จ้กัพอ	คอื	พอด	ีพอประม�ณ	

และยินดีในสิ่งที่ได้	ไม่โลภ	เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้�ง

ร�กฐ�นท�งจติใจทีม่ัน่คง	โดยเริม่จ�กใจทีรู่จ้กัพอเปน็ก�รปฏบิตัติ�มท�ง

ส�ยกล�ง	หรือมัชฌิม�ปฏิปท�	

๓)	 มติดิ�้นสงัคม	เศรษฐกจิพอเพียงมุง่ให้เกดิสงัคมทีม่คีว�มสงบสุข	ประช�ชน

มีคว�มเมตต�	 เอื้ออ�ทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ไม่ใช่ต่�งคนต�่งอยู่	 มุ่ง

ให้เกิดคว�มส�มัคคีร่วมมือร่วมใจกัน	 เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้โดยปร�ศจ�ก 

ก�รเบียดเบียนกัน	ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบกัน	ก�รมุ่งทำ�ร�้ยกัน

๔)	 มิติด้�นวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 (Way	 of	 Life)	 ของประช�ชน	 เศรษฐกิจ 

พอเพยีงมุง่ใหเ้กดิวฒันธรรม	หรือวถิชีวีติทีป่ระหยดัอดออม	มชีวีติทีเ่รยีบง�่ย

 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ฟุ่มเฟือย	ไม่ตกเป็นธ�ตุของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม	ซึ่งทำ�ให้

เกิดก�รเป็นหนี้สิน	 เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชัน	 เป็นปัญห�สังคมที่ร้�ยแรง

ท่ีสุดปัญห�หนึ่งท่ีบ่อนทำ�ล�ยคว�มมั่นคงของช�ติ	 ดังเช่นกล�งปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๐	เป็นส�เหตหุนึง่ทีท่ำ�ใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบภ�วะท�งเศรษฐกจิ

และก�รเงินอย่�งรุนแรง	(สำ�นักง�น	ป.ป.ช.ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ,	

๒๕๕๘:	๕๐-๕๒)

	 สรปุได้ว�่	ก�รประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ควรใหม้คีณุธรรมกำ�กบัคว�มรู ้

ในก�รดำ�เนินชีวิต	 ต้องมีสติยั้งคิดละอ�ยและเกรงกลัวต่อก�รกระทำ�ที่เป็นก�รเบียดเบียนผู้อื่น	 

ก�รมีจิตที่เป็นกุศลจะส�ม�รถทำ�ให้เกิดวิถีก�รพัฒน�ที่สมดุลนำ�พ�สู่คว�ม	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน

๔.๓ การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง

	 ทุกคนส�ม�รถนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นหลักปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิตได้	 

ไมใ่ชเ่ฉพ�ะในหมูค่นจนหรอืเกษตรกร	โดยตอ้ง	“ระเบดิจ�กข�้งใน”	คอื	ก�รเกดิจิตสำ�นึก	มคีว�มศรทัธ�เชือ่มัน่

เห็นคุณค�่	และนำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเอง	แล้วจึงขย�ยไปสู่ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติต่อไป
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 ๔.๓.๑ ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว	มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน

อย่�งมคีว�มสุขทั้งท�งก�ยและท�งใจ	พึ่งพ�ตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	ไม่ทำ�อะไรเกินตัว	ไม่ใช้จ�่ยเกินตัว

ไม่ลงทุนเกินขน�ด	 ดำ�เนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ว�งแผนอย่�งรอบคอบ	 มีภูมิคุ้มกัน	 

รวมท้ังใฝ่รู้และมีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ือง	 เพ่ือคว�มมั่นคงในอน�คตและเป็นที่พ่ึงให้ผู้อื่นได้ในที่สุด 

เช่น	ห�ปจัจัยสีม่�เลีย้งตนเองและครอบครวัจ�กก�รประกอบสมัม�ชพี	รูข้อ้มลูร�ยรบั-ร�ยจ�่ย	ประหยดั

แต่ไม่ใช่ตระหน่ี	 ลด-ละ-เลิกอบ�ยมุข	 สอนให้เด็กรู้จักคุณค่�	 รู้จักใช้	 และรู้จักออมเงินและและสิ่งของ

เครื่องใช้	ดูแลรักษ�สุขภ�พ	มีก�รแบ่งปันภ�ยในครอบครัว	ชุมชน	และสังคมรอบข�้ง	รวมถึงก�รรักษ�

วฒันธรรมประเพณ	ีและก�รอยูร่ว่มกบัทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย�่งเหม�ะสม	มจีติใจเขม้แขง็

มีจิตสำ�นึกที่ดี	 เอ้ืออ�ทร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตัว	 สำ�หรับประช�ชนทั่วไป 

มีหลักในก�รพึ่งตนเอง	๕	ประก�ร	คือ

	 	 ๔.๓.๑.๑	 ด้�นจิตใจ	 ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง	 มีจิตใจที่เข้มแข็ง	 มีจิตสำ�นึกที่ดี	

สร�้งสรรคใ์หต้นเองและช�ตโิดยรวม	มจิีตใจเอือ้อ�ทร	ประนีประนอม	ซือ่สตัยส์จุรติ	เห็นประโยชนส์ว่นรวม

เป็นที่ตั้ง	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัวเกี่ยวกับก�รพัฒน�คน	คว�มว่�

	 	 “...บุคคลต้องมีร�กฐ�นท�งจิตใจท่ีดี	 คือ	 คว�มหนักแน่นมั่นคงในท�งสุจริตธรรมและ

คว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้�ที่ให้จนสำ�เร็จ	 ทั้งต้องมีกุศโลบ�ยหรือวิธีก�รอันแยบยลในก�รปฏิบัติง�น	

ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน	และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”

	 	 ๔.๓.๑.๒	 ด้�นสังคม	 แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่�ย

ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

  “...เพื่อให้ง�นรุดหน�้ไปพร้อมเพรียงกัน	 ไม่ลดหลั่น	 จึงขอให้ทุกคนพย�ย�มที่จะทำ�ง�นใน

หน้�ที่อย่�งเต็มที	่และให้มีก�รประช�สัมพันธ์กันให้ด	ีเพื่อให้ง�นทั้งหมดเป็นง�นที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”

	 	 ๔.๓.๑.๓	ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม	ให้ใชแ้ละจดัอย�่งฉล�ดพรอ้มทัง้ก�ร

เพิ่มมูลค่�โดยให้ยึดหลักก�รของคว�มยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

	 	 “...ถ้�รกัษ�สิง่แวดล้อมใหเ้หม�ะสม	นกึว�่อยูไ่ด้อกีหล�ยรอ้ยป	ีถึงเวล�นัน้ลกูหล�นของ

เร�ก็อ�จจะห�วิธีแก้ปัญห�ต่อไป	เป็นเรื่องของเข�	ไม่ใช่เรื่องของเร�	แต่เร�ก็ทำ�ได้รักษ�สิ่งแวดล้อมไว้ให้

พอสมควร...”

	 	 ๔.๓.๑.๔	 ด้�นเทคโนโลยี	 จ�กสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 เทคโนโลยี 

ท่ีเข้�ม�ใหม่มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพื้นฐ�นของภูมิปัญญ�ช�วบ้�น	 และเลือกใช้เฉพ�ะ 

ท่ีสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสภ�พแวดล้อม	 ภูมิประเทศ	 สังคมไทย	 และควรพัฒน�เทคโนโลยี 

จ�กภูมิปัญญ�ของเร�เอง	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

	 	 “...ก�รเสริมสร้�งส่ิงท่ีช�วบ้�นช�วชนบทข�ดแคลนและต้องก�ร	 คือ	 คว�มรู้ในด้�น 

เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหม�ะสม...”

	 	 “...ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งใหญ่โต	 เต็มรูปหรือเต็มขน�ดในง�นอ�ชีพหลักของประเทศ

ย่อมมีปัญห�”
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	 	 ๔.๓.๑.๕	ด�้นเศรษฐกจิ	แต่เดิมนกัพัฒน�มกัมุง่ท่ีก�รเพ่ิมร�ยได้และไมม่กี�รมุ่งท่ีลดร�ยจ�่ย 

ในเวล�เช่นนี้จะต้องปรับทิศท�งใหม่	คือ	จะต้องมุ่งลดร�ยจ่�ยก่อนเป็นสำ�คัญ	และยึดหลักพออยู่พอกิน

และส�ม�รถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับเบื้องต้น	ดังกระแสรับสั่ง	คว�มว่�

	 	 “...ก�รท่ีตอ้งก�รให้ทุกคนพย�ย�มทีจ่ะห�คว�มรู	้และสร�้งตนเองใหม้ัน่คงน้ีเพ่ือตนเอง	

เพื่อที่จะให้ตนเองมีคว�มเป็นอยู่ที่ก้�วหน�้	ที่มีคว�มสุข	พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง	และขั้นต่อไป	ก็คือ	

ให้มีเกียรติว�่ยืนด้วยตนเอง...”

  “...ห�กพวกเร�รว่มมอืร่วมใจกนัทำ�เศษหนึง่สว่นสี	่ประเทศของเร�กส็�ม�รถรอดพน้จ�กวกิฤตได.้..”

 ๔.๓.๒ ความพอเพยีงระดบัชมุชน	คนในชมุชนมกี�รรวมกลุม่กนัทำ�ประโยชนเ์พือ่สว่นรวม	

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภ�ยในชุมชน	บนหลักของคว�มรู้รักส�มัคคี	รักษ�เอกลักษณ์	ภ�ษ�	สร้�งเทคโนโลยี

จ�กภูมิปญัญ�ท้องถิ่น	รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม	สร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน 

ทั้งด้�นเศรษฐกิจสังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	เช่น	ก�รรวมกลุ่มอ�ชีพองค์กรก�รเงิน	สวัสดิก�รชุมชน 

ก�รช่วยดูแลรักษ�คว�มสงบ	คว�มสะอ�ด	คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	รวมทั้งก�รใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	

รูจ้กัใชท้รพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มในชมุชนม�สร�้งประโยชนไ์ดอ้ย�่งเหม�ะสม	รอบคอบ	เพือ่สร�้งเสรมิ

ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็งและมีคว�มเป็นอยู่ที่พอเพียง	ฟื้นฟูทรัพย�กรให้เกิดคว�มยั่งยืนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหล�น 

 ๔.๓.๓ ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน	เริ่มจ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ี

หวังผลประโยชน์หรือกำ�ไรในระยะย�วม�กกว�่ระยะสั้น	แสวงห�ผลตอบแทนบนพื้นฐ�นของก�รแบ่งปัน

มุง่ใหท้กุฝ�่ยทีเ่กีย่วข้องไดร้บัประโยชนอ์ย�่งเหม�ะสมและเปน็ธรรม	ท้ังลูกค�้	คูค่�้	ผู้ถือหุน้	และพนกัง�น

ด้�นก�รขย�ยธุรกิจต้องทำ�อย่�งค่อยเป็นค่อยไป	 รวมทั้งต้องมีคว�มรู้และเข้�ใจธุรกิจของตนเอง	 รู้จักลูกค้�	

ศึกษ�คู่แข่ง	 และเรียนรู้ก�รตล�ดอย่�งถ่องแท้	 ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำ�ต�มกำ�ลังสร้�งเอกลักษณ์ที่แตกต่�ง

และพฒัน�คุณภ�พผลติภณัฑอ์ย�่งตอ่เนือ่ง	ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หม�ะสมสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รและสภ�พแวดลอ้ม 

มีก�รเตรียมคว�มพร้อมต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดขึ้น	มีคว�มสื่อสัตย์	รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ที่สำ�คัญต้องสร้�งเสริมคว�มรู้และจัดสวัสดิก�รให้แก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสม

 ๔.๓.๔ ความพอเพียงระดับประเทศ	 เป็นก�รบริห�รจัดก�รประเทศโดยเริ่มจ�กก�ร 

ว�งร�กฐ�น	 ให้ประช�ชนส่วนใหญ่อยู่อย่�งพอมีพอกิน	 และพึ่งตนเองได้	 มีคว�มรู้และคุณธรรมในก�ร

ดำ�เนินชีวติ	มีก�รรวมกลุ่มของชุมชนหล�ยๆ	แห่ง	เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู	้สืบทอดภมูิปัญญ�	และร่วมกนั 

พัฒน�ต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียงอย่�งรู้รักส�มัคคี	 เสริมสร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงระหว่�งชุมชน 

ให้เกิดเป็นสังคมแห่งคว�มพอเพียงในที่สุด

 ๔.๓.๕ หลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของความพอเพียงของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ได้ประมวลหลักที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงแสดงให้ประช�ชนได้เห็น 

ม�โดยตลอดได้	๑๐	ข้อ	“หลัก	๑๐	ประก�ร	ต�มรอยพระยุคลบ�ท”	มีดังนี้

	 	 ๔.๓.๑.๑		ทำ�ง�นอย่�งผู้รู้จริง	และมีผลเป็นที่ประจักษ์

	 	 ๔.๓.๑.๒		มีคว�มอดทน	มุ่งมั่น	ยึดธรรมะและคว�มถูกต้อง

	 	 ๔.๓.๑.๓		มีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	เรียบง่�ยและประหยัด
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	 	 ๔.๓.๑.๔			มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

	 	 ๔.๓.๑.๕			รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	เค�รพคว�มคิดที่แตกต�่ง

	 	 ๔.๓.๑.๖			มีคว�มตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

	 	 ๔.๓.๑.๗			มีคว�มสุจริตและคว�มกตัญญู

	 	 ๔.๓.๑.๘			พึ่งตนเอง	ส่งเสริมคนดี	และคนเก่ง

	 	 ๔.๓.๑.๙		รักประช�ชน

	 	 ๔.๓.๑.๑๐ก�รเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

	 สรุปได้ว่�	 ก�รน้อมนำ�หลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่�มกล�งกระแส 

โลก�ภิวัตน	์ต้องยึดถือวิถีชีวิตคว�มเป็นไทย	คือ	คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	โอบอ้อมอ�รี	 เค�รพให้เกียรติ

ตนเองและผู้อื่น	พออยู่พอกินเป็นสังคมแห่งคว�มพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย	ดำ�เนินชีวิตอย่�งฉล�ดไม่ประม�ท	

ใช้สติปัญญ�แก้ไขปัญห�	 และที่สำ�คัญ	 คือ	 ต้องลงมือปฏิบัติจริงหนักแน่นมั่นคงในท�งสุจริตธรรมและ

คว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน�้ที่ให้จนสำ�เร็จ

๔.๔ ภูมิคุ้มกันสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง

	 ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันสังคมไทยให้ปลอดภัยจ�กภัยคุกค�มก�รทุจริตต้องมีก�รกำ�หนด

เป็นนโยบ�ย	 ม�ตรก�รระดับประเทศ	 และกำ�หนดแนวปฏิบัติหรือตัดสินใจเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	

บรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยปกติแล้วนโยบ�ยจะถูกประก�ศ

ใชเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหก้�รบรหิ�รจัดก�รเปน็ไปอย�่งมรีะบบและเปน็ท�งก�ร	ก�รสร�้งภมูคิุม้กนั

มีหล�ยรูปแบบ	ดังนี้

 ๔.๔.๑ ภูมิคุ้มกันทางสังคม	ประเวศ	วะส	ีได้ให้คว�มหม�ยคำ�ว่�	ภูมิคุ้มกันท�งสังคม	

ในคอลัมน์คุยกับผู้อ่�นในนิตยส�รหมอช�วบ้�น	 เล่มท่ี	 ๒๔๖	 ปี	 ๒๕๔๒	 ว่�	 ภูมิคุ้มกันท�งสังคม	 คือ	

ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง	ถ้�ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะทำ�ให้โรคต่�งๆ	ท�งสังคม

ทำ�อันตร�ยไม่ได้	 ควรหันม�ใช้วัคซีนท�งสังคม	 คือ	 ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง 

ขอให้เพื่อนคนไทยสนใจเรื่องนี้	 และช่วยกันสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมทั้งที่ทำ�ได้ด้วยตนเอง	 และทั้งโดย 

ก�รผลักดันให้เป็นนโยบ�ยและทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกันเร�ก็ไม่ต้องเป็นโรคติดเชื้อ

หรือโรคมะเร็งท�งสังคมทำ�ชีวิตให้ยืนย�วและมีคุณภ�พแข็งแรง	

	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙)	 กล่�วถึง	 

ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศท่ี	๑	 ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม 

โดยสรุปส�ระสำ�คญัไดว้�่	ก�รสร�้งภมูคิุม้กนัท�งสงัคมทีจ่ำ�เปน็	คอื	ทกุคนในสงัคมไทยได้รบัก�รคุม้ครอง

ท�งสังคมอย�่งทั่วถึง	ส�ม�รถเข�้ถึงบริก�รและทรัพย�กรอย่�งเป็นธรรม	กลุ่มผู้ด้อยโอก�สได้รับโอก�ส

และก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม	ประช�ชนมีก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งเป็นพลังร่วม 

ของสังคมไทย	 และทุกคนส�ม�รถอยู่ ในชุมชนและสังคมที่ยึดโยงเป็นนำ้ �หนึ่ ง ใจเ ดียวกัน	 

(คู่มือก�รขับเคลื่อนง�นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในมิติวัฒนธรรม,	๒๕๕๗:	๓-๔)
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 ๔.๔.๒ ภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ	ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในระบบธุรกิจต้องมีก�รดำ�เนินก�รอย่�ง

บูรณ�ก�ร	 ส�ม�รถป้องกันบริษัทจ�กผลกระทบภ�ยนอกท้ังท�งด้�นวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ

วัฒนธรรม	จัดระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ	ดังนี้

	 	 ๔.๔.๒.๑	 ระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ	 ISO	๙๐๐๑:	๒๐๐๘	 เพื่อส�ม�รถตรวจสอบ 

ภ�ยในในองค์กรได	้และป้องกันก�รรั่วไหลที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น	และเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับองค์กร

	 	 ๔.๔.๒.๒	ระบบม�ตรฐ�นก�รผลิต	เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับสินค้�และองค์กร

ให้ส�ม�รถแข่งขันในระดับส�กล	เช่น	HACCP,	GMP,	HALAL

	 	 ๔.๔.๒.๓	ก�รกระจ�ยคว�มเสีย่งท�งธุรกจิ	โดยมผีลติภณัฑท์ีห่ล�กหล�ย	และขย�ยตล�ด 

ข�ยส่งในตล�ดใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมและก�รส่งออกไปข�ยต่�งประเทศ	 เพื่อป้องกันและกระจ�ยคว�มเสี่ยง

จ�กวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ	

	 	 ๔.๔.๒.๔	 ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้�ประจำ�	 และก�รสร้�งลูกค้�ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี 

มีคุณภ�พสูง	ตลอดจนก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รที่ประทับใจ

	 	 ๔.๔.๒.๕	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสร้�งชื่อสินค้�	 โดยส่งผลิตภัณฑ์รวมถึงผลง�น 

บริห�รองค์กรเข้�ร่วมประกวดร�งวัลระดับประเทศ	 เพื่อยกระดับสินค้�และคว�มเชื่อมั่นในภ�พลักษณ์

ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักพร้อมๆ	ไปกับก�รสร�้งมูลค่�เพิ่มให้กับตร�สินค้�

	 	 ๔.๔.๒.๖	 สร้�งพันธมิตรเครือข่�ยธุรกิจ	 โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบก�รในท้องถ่ินและ 

วิส�หกิจชุมชน	ด้วยก�รเปิดศูนย์ดูง�นให้คว�มรู้	และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

 ๔.๔.๓ ภมูคิุม้กนัผูป้ฏบิติังานภาครฐั	หนว่ยง�นภ�ครฐัทีย่ดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงม�ปรบัใช้

กับง�นร�ชก�ร	 เช่น	 กรมร�ชทัณฑ์	 ซึ่งมีเรือนจำ�นำ�ร่องต�มหลักเกณฑ์กลุ่มแรก	 คือ	 เรือนจำ�สีค้ิว 

จังหวัดนครร�ชสีม�	 กรมร�ชทัณฑ์มีก�รปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเปลี่ยนจ�กก�รเริ่มต้นจัดอบรมให้คว�ม

รู้คว�มเข้�ใจม�เป็นก�รลงมือปฏิบัติจริงๆ	 โดยนำ�ม�ประยุกต์ในชีวิตประจำ�วัน	 ซึ่งแต่ละกลุ่มบุคคล 

มีวิธีก�รปรับใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับสถ�นที่อยู่อ�ศัยและวิถีชีวิตโดยรอบ	

สำ�หรบักรมร�ชทณัฑ์แบ่งกลุม่ข�้ร�ชก�รออกเป็น	๓	กลุ่ม	คอื	๑)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีท่ำ�ง�นเรอืนจำ�จงัหวดั	

มบี�้นพกัเป็นหลงัเดีย่ว	๒)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีอ่ยูอ่�ศยัแฟลต	๓)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีท่ำ�ง�นอยู่ในกรมร�ชทณัฑ์	

จ�กนั้นกำ�หนดยุทธศ�สตร์	๘	อย่�ง	และยกตัวอย่�งโครงก�รให้เข้�ใจ	นำ�ไปปฏิบัติได้	ดังนี้

	 	 ๔.๔.๓.๑	ก�รใช้ชีวิตพอประม�ณและพึ่งตนเอง	เช่น	โครงก�รแก้มลิง	โครงก�รเกษตร

ชีวิตวิถ	ีและก�รประกวดชีวิตผู้คุมแบบพอเพียง

	 	 ๔.๔.๓.๒	 ก�รมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เช่น	

โครงก�รเรือนจำ�ใสสะอ�ด	 ม�ตรฐ�นเรือนจำ�โปร่งใส	 ๕	 ด้�น	 โครงก�รปลูกฝังจริยธรรม	 คุณธรรม 

คว�มประพฤติและระเบียบวินัย

	 	 ๔.๔.๓.๓	ก�รเสรมิสร�้งคว�มสขุในครอบครวั	และก�รพฒัน�ท�งจรยิธรรม	เชน่	โครงก�ร

รักเดียวใจเดียว	โครงก�รลูกหล�นร�ชทัณฑ์อบอุ่น	และโครงก�รครอบครัวสัมพันธ์

	 	 ๔.๔.๓.๔	ก�รปลอดอบ�ยมุข	เช่น	โครงก�รงดเหล้�เข้�เวร
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	 	 ๔.๔.๓.๕	คว�มส�มคัคแีละก�รรวมพลงั	เชน่	โครงก�รชมุชนพทิกัษค์ว�มสะอ�ด	โครงก�ร

หนึ่งร�ชทัณฑ์	และโครงก�รเพื่อนเตือนเพื่อน	

  ๔.๔.๓.๖	ก�รส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย	เช่น	โครงก�รคลินิกคล�ยทุกข์	และโครงก�รวิ่งรอบคุก

  ๔.๔.๓.๗	ก�รพฒัน�ตนเองสร�้งเครอืข�่ยคว�มรู	้เชน่	โครงก�รคว�มรู้คูก่�รทำ�ง�น	และ

โครงก�รห้องสมุดกำ�แพง

	 	 ๔.๔.๓.๘	ก�รใชท้รพัย�กรใหเ้กดิประโยชนส์งูสุด	เชน่	โครงก�รกระด�ษรไีซเคลิ	โครงก�ร	

ปั่นจักรย�น	และโครงก�รประหยัดไฟ	

	 วัฒนธรรมท�งสังคมท่ีมีฐ�นอยู่บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้

ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตที่พอเพียง	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ 

และไมย่อมใหผู้อ้ืน่กระทำ�ก�รทจุรติอนัสง่ผลใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยต่อสังคมส่วนรวม	โดยท่ีพระบ�ทสมเด็จ

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเป็นแบบอย่�งในเรื่องของคว�มพอเพียง	ก�รปรับประยุกต์หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ประกอบกับหลักก�รต่อต้�นก�รทุจริตอ่ืนๆ	 เพื่อสร้�งฐ�นคิดจิต 

พอเพียงต่อต้�นก�รทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐ�นคว�มคิดของปัจเจกบุคคล	 โดยใช้หลักธรรมะพื้นฐ�น

แห่งคว�มพอเพียง	 คุณธรรมพื้นฐ�นที่ป้องกันมิให้กระทำ�ก�รเบียดเบียน	 คือ	 “หิริ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 

คว�มละอ�ยต่อบ�ปทุกชนิด	และ	“โอตัปปะ”	มีคว�มหม�ยว่�	คว�มเกรงกลัวต่อผลของบ�ป	หิริโอตัปปะ

จะเกิดได้เมื่อมีปัญญ�แยกแยะชัดเจน	 รู้ว่�อะไรเป็นบ�ป	 อะไรคือผลของบ�ป	 อะไรเป็นบุญ	 อะไรคือ 

ผลของบุญ	รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมนั่นเอง	ปัญห�ก�รทุจริตในประเทศไทย	เป็นปัญห�ที่สั่งสม

ตดิตอ่กันม�ย�วน�น	สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ระบบสงัคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมอืงและคว�มมัน่คงของประเทศ	

รวมถึงภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อมั่นต่อส�ยต�ของประช�คมโลก	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องเร่งดำ�เนินก�ร

แก้ไขปัญห�ทุจริตให้หมดไป	 จึงต้องสร้�งระบบก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	

และเพื่อให้พฤติกรรมก�รทุจริตหมดสิ้นไปจ�กสังคมไทย

	 ดังนั้น	 จึงต้องมีก�รประยุกต์ใช้หลักก�รของคว�มพอเพียง	 ไม่ละโมบโลภม�ก	 ควรมีวินัย 

ในตนเอง	มีคว�มรับผิดชอบต่อหน�้ที่ก�รง�น	และต้องมีคว�มซื่อสัตย์	ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐ�นของคนดี	

เพื่อเป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย	 เป็นก�รปลูกฝังให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	

เป็นก�รปรับเปลี่ยนสภ�พสังคมให้เกิดภ�วะ	 “ที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	 โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนก�รกล่อม

เกล�ท�งสงัคมในทกุชว่งวยั	เพ่ือสร�้งวฒันธรรมตอ่ต�้นก�รทจุรติ	และปลกูฝงัคว�มพอเพยีง	มีวินัย	ซือ่สตัยส์จุรติ

เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง	

	 กล่�วโดยสรุป	 หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมิพลอดลุยเดช	ถอืเป็นท�งส�ยกล�ง	เป็นแนวท�งก�รดำ�เนนิชวีติท่ีเหม�ะสมสำ�หรบัสภ�พสงัคมไทย 

และสังคมโลก	ห�กประช�ชนมีคว�มรู้จักพอเพียง	พอประม�ณ	ไม่ว่�จะในระดับครอบครัว	ชุมชน	ธุรกิจ	

หรือระดับประเทศแล้ว	จะทำ�ให้ก�รทุจริตลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด



หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”118

บรรณานุกรม

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.	(๒๕๕๙). ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกราชา.	กรุงเทพฯ:	ศูนย์หนังสือ

							จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ต.ิ	(๒๕๕๗).	ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนั       

       และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐).	สืบค้น	๒๗	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	จ�ก

							www.nacc.go.th/article_attach/image	1543.pdf

คู่มือก�รขับเคลื่อนง�นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในมิติวัฒนธรรม.	(๒๕๕๗).	การสร้างภูมิคุ้มกันทาง  

       สังคมในมิติวัฒนธรรม.	กรุงเทพฯ.	องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ�่นศึก.

พระเมธีธรรม�ภรณ์	(ประยูร	ธมฺมจิตโต).	(๒๕๓๘). จรรยาบรรณข้าราชการ.	กรุงเทพฯ:	สหธรรมิก.	

							พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.๒๕๖๑

มูลนิธิพุทธธรรม.พระเมธีธรรม�ภรณ์	(ประยูร	ธมฺมจิตโต).	(๒๕๓๙).	คุณธรรมสำาหรับนักบริหาร.				

							กรุงเทพฯ:	สหธรรมิก.

มลูนิธสิถ�บนัวจัิยและพฒัน�ประเทศต�มปรชัญญ�เศรษฐกจิพอเพยีง.	(๒๕๕๕).	ตามรอยพระราชดำารสัสู ่

       “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”.	กรุงเทพฯ.	เพชรรุ่งเรือง.

มห�วิทย�ลยัร�ชภัฏวไลยอลงกรณ	์ในพระบรมร�ชูปถมัภ.์	(๒๕๕๐).	ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท.	อยธุย�:

							เทียนวัฒน�.

วศิน	อินทสระ.	(๒๕๔๑).	พุทธจริยศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	ทองกว�ว.

สมบตั	ิคชสิทธิ	์และคณะ.	(๒๕๕๙).	ตามรอยพระยุคลบาท. ธรรมะพืน้ฐานแหง่ความพอเพยีง.	ปทมุธ�น:ี

							ง�นวิช�ศึกษ�ทั่วไป:	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ	์ในพระบรมร�ชูปถัมภ์.

สุเมธ	ตันติเวชกุล.	(๒๕๔๘).	หลักธรรม หลักทำา ตามรอยพระยุคลบาท.	กรุงเทพฯ:	เด่นสุทธ�ก�รพิมพ์.

							(๒๕๔๔).	ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท.	กรุงเทพฯ:	มติชน.	

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.	(๒๕๔๙).	คำาพ่อสอน: 

      ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสเกี่ยวกับความสุขในการดำาเนินชีวิต.	กรุงเทพฯ:

							ประสุขชัย.โครงก�รแก้มลิง.	(๒๕๕๙).	ออนไลน์.	สืบค้นจ�ก,	http://belovedking๕f.com

							(๒๕๕๙	มิถุน�ยน	๑๐).http://www.amarin.com/royalspeech/speech41.htm

							http://www.tsdf.or.th/th/kingspeech.aspx



ระดับอุดมศึกษา 119

ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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S : (SUFFICIENT ความพอเพียง)

โดยการนำาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกต์ใช้ในหลักการทำางาน และการดำารงชีวิต 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T : (TRANSPARENT ความโปร่งใส)

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส

สามาถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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R : (REALISE ความตื่นรู้)

มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาของการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม

O : (ONWARD มุ่งไปข้างหน้า)

มีแนวคิดมุ่งพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาการทุจริต

เพื่อให้ลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
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N : (KNOWLEDGE ความรู้)

มีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

G (GENEROSITY ความเอื้ออาทร)

มีการพัฒนาคนให้มีความเอื้ออาทร

บนพื้นฐานของจริยธรรมและ

จิตพอเพียงมีจิตสาธารณะ
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 

ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง (STRONG/จิตพอเพียงต้านทุจริต)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท เนื้อเรื่อง

รวมพระร�ชดำ�รัส	 รัชก�ล
ที่	๙

๑-๑๗ วิดีโอ เป็นก�รนำ�เสนอแนวพระร�ชดำ�รัสของในหลวงรัชก�ลที่	๙	ที่มีคว�ม
เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินชีวิตภ�ยใต้คว�มพอเพียงและประยุกต์ใช้
แนวคิด	STRONG	ม�เป็นส่วนในก�รต�้นทุจริต

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ด	ีตอน	แนวพระ
ร�ชดำ�ริ	“ทฤษฎีใหม่”

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ท�น
หรือก�รให้

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ด	ีตอน	แนวพระ
ร�ชดำ�ริ	“ก�รพึ่งตนเอง”

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เสียสละ

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เมตต�

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
อดทนนำ�พ�ให้ชีวิตมีคว�มเจริญรุ่งเรือง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑.๐๑	น�ที

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เพียร

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
อ่อนโยน

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�รแก้
ปัญห�ด้วยปัญญ�

ส�รคดตี�มรอยพอ่ขอทำ�ด	ีตอน	เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
ซื่อสัตย์สุจริต

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	ขันติหรือ
คว�มอดทน

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�ร
ทำ�ง�นด้วยคว�มรอบคอบ

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	คว�มไม่
เบียดเบียน	ไม่เอ�เปรียบผู้อื่น

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�รยึด
มั่นคว�มเที่ยงธรรม

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที

๕๘	วิน�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ด	ีตอน	ก�รช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

ส�รคดตี�มรอยพอ่ขอทำ�ด	ีตอน	ก�รตัง้มัน่
ในศีล	มีคุณธรรม

๑๖

๑๗

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑	น�ที

๑	น�ที
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คำาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  

ด้านการป้องกันการทุจริต

--------------------------------

	 ด้วย	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในก�รประชุมครั้งที่	๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๑๑	เมษ�ยน	๒๕๖๐ 

ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อดำ�เนินก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 สำ�หรับใช้เป็นเนื้อห�ม�ตรฐ�นกล�งให้สถ�บันก�รศึกษ�หรือหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปพิจ�รณ�ปรับใช้ในก�รเรียนก�รสอนให้กับกลุ่มเป้�หม�ยครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน	 

เ พ่ือปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 จิตพอเพียง	 

และสร้�งพฤตกิรรมท่ีไมย่อมรบัและไมท่นตอ่ก�รทุจรติ	อนัเปน็ก�รดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ย 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที	่๑	“สร�้งสังคม 

ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	 กลยุทธ์ท่ี	 ๑	 ปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ส�ม�รถแยกระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และกลยุทธ์ที่	๓	ประยุกต์หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเครื่องมือต�้นทุจริต	

	 ฉะนัน้	อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	๑๙	(๑๖)	แหง่พระร�ชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว�่ดว้ย	ก�รปอ้งกนั 

และปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จึงขอแต่งต้ัง 

คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรียนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้ด้�นก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ	

โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้

	 ๑.	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิริ	 ประธ�นอนุกรรมก�ร

	 ๒.	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยประหยัด	พวงจำ�ป�)  

	 ๓.	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยกิตติ	ลิ้มพงษ์)

	 ๔.	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 	 อนุกรรมก�ร

	 	 (น�ยอุทิศ	บัวศรี)
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	 ๕.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คก�รเมือง	 อนุกรรมก�ร

	 ๖.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐวิส�หกิจ	 อนุกรรมก�ร

		 		และธุรกิจเอกชน	

	 ๗.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คประช�สังคม	 อนุกรรมก�ร

		 		และก�รพัฒน�เครือข่�ย

	 ๘.		ผู้แทนสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๙.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๐.		ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๑.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๒.		ผู้แทนสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๓.		ผู้แทนสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ	 อนุกรรมก�ร

		 	 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๔.		ผู้แทนสำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๕.		ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทย	 อนุกรรมก�ร

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๖.	 ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๗.	 ผู้แทนคณะกรรมก�รอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย	 อนุกรรมก�ร

	 		 เทคโนโลยีร�ชมงคล	

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๘.	 ผู้แทนสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ	 อนุกรรมก�ร

	 		กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๙.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รบก	 อนุกรรมก�ร

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)
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	 ๒๐.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รเรือ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๑.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รอ�ก�ศ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๒.		ผู้แทนกองบัญช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๓.		พลโท	ดร.ชัยฤกษ์	แก้วพรหมม�ลย์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๔.		น�ยเสฏฐนันท	์อังกูรภ�สวิชญ์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๕.		น�ยสุเทพ	พรหมว�ศ	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๖.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐ	 อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

		 ๒๗.		น�ยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๘.		น�งส�วกัลย�	สวนโพธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๙.		น�ยสร�วุฒิ	เศรษฐกร	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๐.		น�ยก�ญจน์บัณฑิต	สนนุช	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๑.		น�ยเทอดภูมิ	ทัศนพิมล	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๒.		น�ยธนวัฒน์	มะแม้น	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 โดยคณะอนุกรรมก�รฯ	มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้

	 ๑.	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้ 

และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	

	 ๒.	 กำ�หนดแนวท�งและขอบเขตในก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้ 

ด้�นก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ	ต�มกรอบยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	 

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	“สร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต”

	 ๓.	 พิจ�รณ�ยกร่�งและจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 โดยกำ�หนดโครงสร้�งหลักสูตร	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 จุดประสงค์ของ

ร�ยวิช�	 เน้ือห�ส�ระ	 จัดระเบียบ/ลำ�ดับของเนื้อห�ส�ระ	 วิธีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	 รวมทั้งอื่น	 ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๔.	 พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบ 

ก�รเรียนรู้	 ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อให้มีเนื้อห�ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์	 พร้อมทั้งนำ�เสนอ 

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ	ทั้งนี	้ให้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ๕.	 กำ�หนดแผนหรือแนวท�งก�รนำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 

ด�้นก�รป้องกันก�รทุจริต	ไปใช้ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ๖.	 ดำ�เนินก�รอื่น	ๆ	ต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มอบหม�ย

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๖	เดือน	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 พลตำ�รวจเอก

	 (วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

	 ประธ�นกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ
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รายชื่อผู้จัดทำาหลักสูตรอุดมศึกษา

๑.	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.บัญช�	ชล�ภิรมย์	

	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

๒.	น�ยเสฏฐนันท	์อังกูรภ�สวิชญ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อ�ทิม�	แป้นธัญญ�นนท	์

	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

๔.	ดร.สุภ�รัตน์	คำ�เพร�ะ	

	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

๕.	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	รัฐธนินท์	ศิริวัฒนกฤตย์	

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ

๖.	น�งส�วนภัสสร	กมลประเสริฐสุข	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

๗.	น�ยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

๘.	น�ยธนวัฒน์	มะแม้น	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

๙.	น�ยพงษ์พันธ์	โตสกุลไกร	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

๑๐.	น�ยไกรสร	พรหมทัตโต	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ
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