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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพ่ือ
การรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะ
สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้ เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 
 

พลต ารวจเอก 
     (วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                    14  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

           
 หน้า 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร          1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม     6 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง       93 
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 รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้           130 
ด้านการป้องกันการทุจริต  

รายชื่อกลุ่มหลักสูตรอุดมศึกษา                133 
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แบ่งหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 

“Youngster with good heart” 



ชื่อวชิาวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
Youngster with good heart 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับอุดมศึกษา 

 
ที ่ เรื่อง เนื้อหา ชั่วโมง กระบวนการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1 ปรับฐานความคิดต้านทุจริต

ส่วนตนและส่วนรวม 
1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 
 

9 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาดูงาน 

วีดิทัศน์ของ ปปช. 
สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าว 
ห้องสมุด 

2 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 

12 - บรรยาย 
- อภิปราย 
- ภาคสนาม 

ฟลิปชาร์ต 
พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย/ชุม
ขน 
PowerPoint ตามความ
เหมาะสม 

3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดี
ในสังคม 

3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

6 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ค้นคว้า 

วีดิทัศน์ 
การจัดกิจกรรมแบบ 
Active Learning 

4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 4.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 18 - โครงงาน กรณีศึกษา 
มาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
ฟลิปชาร์ต 
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ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยที่ 1 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม จ านวน 15 ชั่วโมง 
 

ที ่ แผนการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง 
 

กระบวนการ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 9 1. สร้างประเด็นด้วย
การ ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การทุจริตของ ปปช. 
2. ปรับพื้นฐานการคิด 
โดยให้นักศึกษา เล่า
ประสบการณ์การทุจริต
ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
อภิปรายถึงสาเหตุ 
ผลเสีย ผลกระทบ
ร่วมกัน  
3. ผู้สอนเชื่อมโยง
เหตุการณ์กับเนื้อหา
การทุจริต  
4. ร่วมกันสรุป 
5. ศึกษาดูงาน 

1 ฟลิปชาร์ท 
2 วิดีทัศน์ 

1 แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2 การตอบค าถาม 

  
 1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 
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ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยที่ 2 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  จ านวน 12  ชั่วโมง 
 

ที ่ แผนการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง 
 

กระบวนการ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 ทักษะการปรับ
กระบวนการคิด 
2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

12 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน การขัด
เกลาทางสังคม 
2. เตรียมความพร้อมก่อน
ลงพื้นที่ เช่น การ
ตั้งเป้าหมาย ตั้งค าถาม 
วิธีการสังเกต 
สภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ 
3. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 
4. น าเสนอข้อมูลที่ได้ 
5. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
อาจารย์เพ่ิมเติมส่วนที่ขาด 
6. อาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมถ้า
จ าเป็น 
7. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปภาคทฤษฎี 

- ชุมชน 
- ฟลิปชาร์ท 
- โครงงาน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- การให้ค าปรึกษา
เป็นระยะ 
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ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยที่ 3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม  จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

ที ่ แผนการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง 
 

กระบวนการ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับยั้งและป้องกันการ
ทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 

6 1. บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. กรณีศึกษาผลของ
การทุจริต 
3. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันสรุปถึง
จริยธรรมที่ท าให้เกิดการ
ยับยั้งและป้องกันการ
ทุจริต 

กรณีศึกษา - ประเมินตาม
สภาพจริง 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยที่ 4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง จ านวน 12 ชั่วโมง 
 

ที ่ แผนการเรียนรู้ เวลา/ชั่วโมง 
 

กระบวนการ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 4.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

18 1. น าเสนอโครงงาน
ต้านทุจริต 
2. ร่วมกันวิพากษ์เพ่ือ
ปรับปรุง 
3. ลงพื้นที่ท าโครงงาน 
4. น าเสนอผลการ
ด าเนินการโครงงาน 
ด้วยคลิปวิดีโอ หรือสื่อ
อ่ืนตามความเหมาะสม 
5. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันสรุป
การประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เครื่องมือต้านการทุจริต 

คลิปวิดีโอ 
ชุมชน 

- ประเมินตาม
สภาพจริง 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- การให้ค าปรึกษา
เป็นระยะ 

  

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 1 
เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 1  :  เร่ือง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม 
จ านวนชั่วโมง          :  3 ชั่วโมง / 1 สัปดาห์     
 
เร่ืองที่ 1.1 : ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 

 

สาระส าคัญ 
 ความหมายของค าว่าทุจริต และคอร์รัปชัน เปรียบเทียบความหมายของทั้ง 2 ค า ประเภทของการ
ทุจริต ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม 
(Conflict of Interest) องค์ประกอบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจัยสาเหตุของการเกิดและ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

1. ความหมายและประเภทของการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 3. วิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ความหมายประเภท ของการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. สาเหตุของการทุจริต : ขาดจิตส านึก ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบ แสวงหา

ผลประโยชน์ ขาดระบบตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต  

กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
1. ดูวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต : สื่อของปปช. หรือยกตัวอย่างกรณีที่เป็นข่าว หรือ

สถานการณ์ใกล้ตัว 
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักศึกษาเคยประสบในชีวิตประจ าวัน 
3. วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบ ในทุกด้าน ทั้งด้านบวกและลบ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
4. สรุปประเด็นส าคัญ  

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์ ของส านักงาน ป.ป.ช.  
2. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวเกี่ยวกับการทุจริต 
3. ห้องสมุด เช่น มหาวิทยาลัย ส านักงาน ป.ป.ช. ชุมชน ฯลฯ 

การวัดและประเมินผล  
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 2. แบบทดสอบวัดความรู้ 
 3. แบบฝึกหัด 
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เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
ความหมายและประเภทของการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 9 – 10   คะแนน หมายถึงมีความรู้ในระดับ  ดีมาก 
 7 – 8    คะแนน หมายถึงมีความรู้ในระดับ  ดี 
 5 – 6   คะแนน หมายถึงมีความรู้ในระดับ  ปานกลาง 
 3 – 4    คะแนน หมายถึงมีความรู้ในระดับ  พอใช้ 
 0 – 2    คะแนน หมายถึงมีความรู้ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคะแนน 
หัวข้อการพิจารณา/ระดับพฤติกรรม 
ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์ 

9 - 10 
ดีมาก 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจรติได้อย่างครบถว้น สามารถแบ่งประเภทของการ
ทุจริตได้อย่างถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างการทุจรติที่เกิดขึ้นในสังคมได ้

7 - 8 
ด ี

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจรติ และสามารถแบ่งประเภทของการทุจริตได้ แต่
ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจรติที่เกิดขึ้นในสังคมได ้

5 - 6 
ปานกลาง 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจรติบ้าง และสามารถอธิบายประเภทของการทุจรติ
ได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกดิขึ้นในสังคมได ้

3 - 4 
พอใช้ 

เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจรติบ้าง แต่ยังไมส่ามารถแบ่งประเภทของการ
ทุจริต และไมส่ามารถยกตัวอยา่งการทุจริตทีเ่กิดขึ้นในสังคมได้ 

0 - 2 
ปรับปรุง 

ยังไม่เข้าใจความหมายและไมส่ามารถวิเคราะห์เรื่องของการทุจริตได้ 
 

เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมในการเรียน 
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การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 1  :  เร่ือง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม 
จ านวนชั่วโมง          :  6 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์     
 
เร่ืองที่ 1.2   การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 

สาระส าคัญ  
 ความหมายและความส าคัญของการปลูกจิตส านึก การสร้างความร่วมมือ การมองสังคม มองโลก 
ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม บ าเพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ให้ชีวิตและสังคม บรรลุซึ่งคุณภาพภายใต้
ความมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนยอมรับเคารพ หลักการกฎระเบียบ กติ กา และ
ข้อบังคับทางสังคม  
วัตถุประสงค์  

  

  1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตส านึก 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะชีวิตด้านการปลูกจิตส านึกผ่านการศึกษาดูงาน 

รายละเอียดเนื้อหา 
 1. ความหมายและความส าคัญของการปลูกจิตส านึก 
 2. การปลูกจิตส านึกแบบไทย 
 3. การปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคม ตามหลักศาสนา 
 4. การปลูกจิตส านึกในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. บรรยายประกอบสื่อการเรียนรู้ 
 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท างานเพ่ือส่วนร่วม 

   2.1 ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ท ากิจกรรมศึกษาดูงาน ในองค์กร ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
เกี่ยวกับสังคม โดยให้นักศึกษา เลือกตามความสนใจ 

   2.2 น าผลการศึกษาดูงานมาร่วมกันวิพากษ์ในชั้นเรียน 
   2.3 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญ 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
 1. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการมีส่วนร่วมในสังคม 
 2. สถานที่ศึกษาดูงาน  

การวัดและประเมินผล  
 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 

 2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน  (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 
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เนื้อหาประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 1 
เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

 
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะ

ท าให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรงมาก
ขึ้นมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากข้ึน จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริต
จะกระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วน
ใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่
ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์
ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
อ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่างๆ และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง ผู้ให้
ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให้
นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 
1.1 ทุจริต คืออะไร 

ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้
ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ 
นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหา หรือน าผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ  
ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม ในแง่ของ
กฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก าหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 
ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น”  

นอกจากนี้ ค าว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”  

ในค าภาษาอังกฤษ ค าว่าทุจริตจะตรงกับค าว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทยมักมีการ
กล่าวถึงค าว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค าว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่ค านึง 
ถึงว่าสิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการ
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ทุจริต เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระท าเช่นนี้  
ก็ถือเป็นการทุจริต 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้ เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ในอีกมุมหนึ่ งคอร์รัปชัน 
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่
นักการเมืองหรือข้าราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน เป็นต้น รูปแบบ
เหล่านี้จะสามารถสร้างก าไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก หากภาคเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินงานได้ 
รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับตามปกติ เมื่อ
เหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ 

จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการเท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ
สินบน การก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตอาจ
เกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้  

1.1.1 มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
โอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิมหรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
มาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส  

1.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่า
จะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้  

1.1.3 ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใดๆ ของ
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 
1.2 รูปแบบการทุจริต 

รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ 
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 

1.2.1 แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ  

1.2.1.1 การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ 
โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 

1) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่าย
ค่าบริการของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การ
จ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว  
เป็นต้น 
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2) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
แต่อย่างใดเช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ แต่กรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 

1.2.1.2 การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทาง
ราชการโดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
หรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะ
เป็นในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 

1.2.2 แบ่งตามกระบวนการที่ใช ้มี 2 ประเภทคือ  
1.2.2.1 เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย และ

กฎระเบียบต่างๆ เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง  
1.2.2.2 เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ 

ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ 
และการใช้ ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางท่ีผิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 

1.2.3 แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ  
1.2.3.1 คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของ

ในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม  
1.2.3.2 คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น 

การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น 
1.2.3.3 คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขาย

กิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 
1.2.3.4 คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลใน

หน่วยงานแล้วท าการทุจริตต่าง เป็นต้น 
1.2.4 แบ่งตามความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการ

ก าหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็นรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย 
ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

1.2.4.1 การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลด
ต้นทุนการท าธุรกิจ  

1.2.4.2 การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่
เอกชน  

1.2.4.3 การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการท างาน  

1.2.5 แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภามีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
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1.2.5.1 การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบ
ของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องชอบธรรม 

1.2.5.2 การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจ า  

1.2.5.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการ
สมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนดรายละเอียดหรือสเป็กงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคา
กลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การท าสัญญา
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
ทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง 
แต่ความจริง ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการรับงานไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็น
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน 

1.2.5.4 การทุจริตในการให้สัมปทาน เป็นการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจาก
โครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดใน
กิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การท าสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 

1.2.5.5 การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  เป็นการพยายาม
ด าเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท าให้องค์กรเหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่
สามารถตรวจสอบการให้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริต 

ประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะ
ประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัย
ภายในต่างๆ ที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจ านวนมาก
อันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย 
อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมี
กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) 
กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่
เข้มแข็ง ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่
ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความ
โปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างข้ึน
ของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียง
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กลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนั้น
ลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้ระบุ 
เงื่อนไข/สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 

1.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่
รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มา
ติดต่อราชการ ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

1.3.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
1.3.2.1 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครอง

ชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอ
ก็ต้องหาทางใช้อ านาจไปทุจริต  

1.3.2.2 ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ ารวย และไม่สนใจว่าเงิน
นั้นได้มาอย่างไร  เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ  

1.3.2.3 ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

1.3.2.4 ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การ
ร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ  

1.3.2.5 ด้านระบบราชการ ได้แก่  
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 
- การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ านาจจะท าให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ท าให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก จึง

เกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ   
- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะท าการ

ทุจริตด้วย   
- การรวมอ านาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ท าให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็น

จริงและมีประสิทธิภาพ  
- ต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ านวยต่อการกระท าผิด เช่น อ านาจในการอนุญาต การ

อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพ่ือให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว  

- การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อย
จึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระท าเหล่านั้นจะเป็นการ
คอร์รัปชั่น หรือมีความสับสนระหว่างสินน้ าใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกัน 

1.3.2.6 กฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท าให้เกิดการทุจริตที่ด ารงอยู่ได ้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก 

ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่าย
ใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้ง
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กฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่าๆ กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมี
ผู้ให้สินบนรายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบน 

- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต 

- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ท าให้เกิด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้   

1.3.2.7 การตรวจสอบ ได้แก่ 
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท าให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่าย

ประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือก ากับดูแลอย่าง

จริงจัง 
1.3.2.8 สาเหตุอ่ืนๆ  

- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส าคัญที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนท าการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว 

- การพนัน ท าให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 
 

1.4 ระดับการทุจริตในประเทศไทย 
การทุจริตในแต่ละระดับมักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ 
1.4.1 การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อ านาจในการบริหารราชการ 

รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการ
อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพ่ือผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต าแหน่ง 

1.4.2 การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือ
ให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การด าเนินการใน
รูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้องได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีอ่ืนอีก
ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเลื่อนต าแหน่ง 

 การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ระดับอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจน แต่จะแฝงตัวอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ หากไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระท าดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการ
กระท านั้นเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ประเทศชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่
ลูกน้องที่ตนเองชอบ ท าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การ
กระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับว่าเป็นการกระท าที่ทุจริตและ
ประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย 
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1.5 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้

ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ านวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าที่จะลงทุน
ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าว
ได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้า
และบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพ่ือบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต 
ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ
อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) 
ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจ าปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน อยู่อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศ
ไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ล าดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้
เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  โดยคะแนน
ของประเทศไทยมดีังตารางนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ระหว่างปี 2547 – 2560 
ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จ านวนประเทศ 
2547 3.60 (คะแนนเต็ม 10) 64 146 
2548 3.80 (คะแนนเต็ม 10) 59 159 
2549 3.60 (คะแนนเต็ม 10) 63 163 
2550 3.30 (คะแนนเต็ม 10) 84 179 
2551 3.50 (คะแนนเต็ม 10) 80 180 
2552 3.40 (คะแนนเต็ม 10) 84 180 
2553 3.50 (คะแนนเต็ม 10) 78 178 
2554 3.40 (คะแนนเต็ม 10) 80 183 
2555 37 (คะแนนเต็ม 100) 88 176 
2556 35 (คะแนนเต็ม 100) 102 177 
๒๕๕๗ ๓๘ (คะแนนเต็ม 100) ๘๕ ๑๗๕ 
๒๕๕๘ ๓๘ (คะแนนเต็ม 100) ๗๖ ๑๖๘ 
2559 35  (คะแนนเต็ม 100) 101 176 
2560 37  (คะแนนเต็ม 100) 96 180 

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 
2559 ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

 

http://www.transparency-thailand.org/thai/
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ตารางท่ี 2 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี 2558 - 2560 ในภูมิภาคอาเซียน 

 ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงานและการ วัดด้าน
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตย
มากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทั้งหมด
นี้จะใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาท าธุรกิจในประเทศ 
 
1.6 ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ 

การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความขั ดแย้งของคน 
ในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือประกอบกิจการ
ต่างๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุน
จากต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจาก
การทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ส่งผลให้การ 
จ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่ง
เป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 ,400 ตัวอย่าง 
จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า หาก
เปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพ่ิมขึ้นมี 38% 
รุนแรงเท่าเดิม 30% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่เอ้ือต่อ
การทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมืองขาด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของก านัล 

อันดับใน
อาเซียน 

ประเทศ 
คะแนนปี ๒๕60 

คะแนนปี ๒๕๕9 คะแนนปี ๒๕๕๘ 

๑ สิงคโปร์ 84 ๘4 ๘๕ 
2 บรูไน 62 58 - 
3 มาเลเซีย 47 49 ๕๐ 
4 อินโดนีเซีย 37 ๓7 ๓๖ 
5 ไทย 37 ๓5 ๓๘ 
6 เวียดนาม 35 ๓3 ๓๑ 
7 ฟิลิปปินส์ 34 ๓๕ ๓๕ 
8 พม่า 30 28 ๒๒ 
9 ลาว 29 30 ๒๖ 

10 กัมพูชา 21 ๒๑ ๒๑ 
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หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ต าแหน่ง
ทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก 

ส าหรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ที่ 2.72 ล้าน
ล้านบาท ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย 1-15%  โดยหากจ่ายที่ 5% ความเสียหาย
จะอยู่ที่ 59,610 ล้านบาท หรือ2.19% ของงบประมาณ และมีผลท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 
0.42% แต่หากจ่ายที่ 15% คิดเป็นความเสียหาย 178,830 ล้านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ 
และมีผลท าให้เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุกๆ 1% จะท าให้มูลค่าความเสียหาย
จากการทุจริตลดลง 10,000 ล้านบาท 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส านักงาน ป.ป.ช. เช่น 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอีกหลายหน่วยงาน และส าหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็นมาตรการแนว
ทางการด าเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  
 กล่าวโดยสรุปปัญหาการทุจริตก่อให้เกิดความเสื่อมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยมีรูปแบบที่
ซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญ ประเภท สาเหตุและ
ผลกระทบของการทุจริต รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทย เพ่ือให้รู้เท่าทัน
สถานการณ์ดังกล่าว 
 
1.7 ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest) 
ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วน

บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็
มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควร
จะกระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติ
ฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 
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โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า
ดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มากขึ้นๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ สามารถสรุปเป็นรูปภาพได้ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 ความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
1.7.1 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John 
Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

1.7.1.1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท
ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหาร
และยาที่ตา่งประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อ่ืนตอบ
แทน เป็นต้น 

1.7.1.2 การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

1.7.1.3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -
employment) หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัท
ธุรกิจสื่อสาร 

1.7.1.4 การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
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เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

1.7.1.5 การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

1.7.1.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

1.7.1.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - 
barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

1.7.1.8 การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงาน
ของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

1.7.1.9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังภาพ 
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ภาพที่ 1.2 การกระท าท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
1.8 ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

1.8.1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็น
ของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึง
เร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใด ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะ
รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 

การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ  
(Post – employment) 

การท างานพิเศษ  (Outside employment or moonlighting) 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 

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

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork - barreling) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน 
ของรัฐอ่ืน (influence) 
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ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม ่

เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต 
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง แก่นายรวยภายใน 3 วัน 
จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่
อย่างใด มีความผิดดังนี้ 

1.8.1.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้
บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

1.8.1.2 การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ใน
ปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะ
คาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 

1.8.1.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและ
ได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็น
ธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 

1.8.1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคย
ได้รับของขวัญมา 

1.8.2 การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน 
ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการ
ขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีก
หลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) 
ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีความผิดดังนี้ 

1.8.2.1 การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

1.8.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของ
เจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 

1.8.2.3 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับ
บริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 

1.8.2.4 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้า
พนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท า
สัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็น
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

1.8.3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ อดีตผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพล
จากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ตนเอง เป็นที่ปรึกษาอยู่ 
พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 มีความผิดดังนี้ 

1.8.3.1 การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไป
ท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 

1.8.3.2 การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 

1.8.3.3 การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่า
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

1.8.4 การท างานพิเศษ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้
จัดตั้งบริษัทรับจ้างท าบัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท า
บัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมี
พฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบาง
รายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคบักรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีความผิดดังนี้ 

1.8.4.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 

1.8.4.2 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอา
เวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 

1.8.5 การรู้ข้อมูลภายใน  นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย ได้น าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 
40 หมายเลข เพื่อน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 
164 และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 
และ 46 มีความผิดดังนี้ 
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1.8.5.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไป
ซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 

1.8.5.2 การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) 
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้
ได้เปรียบในการประมูล 

1.8.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่
โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป 
และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์
พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมี
หน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี 
และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก
จ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท มีความผิดดังนี้ 

1.8.6.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไป
ขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ 

1.8.6.2 การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

1.8.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคน
เดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบ
รูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็น
การกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้งถอดถอน และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ มีความผิดดังนี้ 

1.8.7.1 การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้าง
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 

1.8.7.2 การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
1.8.8 การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการ

จับกุมท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาใน
บันทึก  การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
แล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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1.8.9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
1.8.9.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
1.8.9.2 นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า

ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับ
ราชการภายใต้สังกัดของนายบี 

1.8.10 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืนๆ การเดินทางไป
ราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการ
จ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 

1.8.10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

1.8.10.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 

สรุป 
 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง มีความซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น มีรูปแบบเกิดขึ้นมากมาย และมาจากหลาย
สาเหตุทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยถูกจัดอันดับความโปร่งใสอยู่ใน
อันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ จากปี พ.ศ.2559 อยู่ในอันดับที่ 76 หมายความว่ามีคะแนนความโปร่งใส
ลดลง และมีภาพลักษณ์ในการทุจริตมากขึ้น 
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สื่อการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม  
(การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม) 

 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 

1 เตือน สั่งเก็บโต๊ะร้าน
ผัดไทยประตูผี 

ข่าว 
(วิดีทัศน์) 

3.18 
นาท ี

เรื่องเก่ียวกับร้านผัดไทยวางโต๊ะ 
เก้าอ้ี บนทางเท้า ทางสาธารณะ 

 

2 บังคับใช้วันแรก 
พ.ร.บ.  
ห้ามขอทาน ผิดโทษ
อาญา 

วีดีโอ 3.51 
นาท ี

พ.ร.บ. ควบคุมขอทานฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้ 28 ก.ค. 59 ระบุว่า 
ขอทานผิดกฎหมาย มีโทษอาญา คน
ขอทานจ าคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ส่วนแสวงหาผลประโยชน์จากการ
ขอทาน มีโทษจ าคุก 3 ปี หรือท้ังจ า
ทั้งปรับ การให้เงินขอทาน จึงเป็น
การสนับสนุนให้คนท าผิดกฎหมาย 
และอาจเป็นช่องทางค้ามนุษย์ได้ 

 

 

 

3 อวสานแผงค้าริมทาง
หลวง  
ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อ
เกลี้ยง 

ข่าว - กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบ
แผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าทาง
กลวงทั่วประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ 
ขายตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว  

4 แก้ไม่จบสี่แยกกล้วย
แขก 

ท ารถติด-ผิด
กฎหมาย 

ข่าว - นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่ขายบน
ถนน เป็นการกีดขวางการจราจร 
สร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน 
ทางเท้าในเขตนางเลิ้ง 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 

5 ตะลึง เบญจมฯเมือง
คอนขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝากเข้าเรียน 

ข่าว - กรณีท่ีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.
นครศรีธรรมราช ขึ้นป้ายขนาดใหญ่
หน้าโรงเรียน โดยมีข้อความเขียน
ระบุ ปีการศึกษา 2559 ร่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ยกเลิกเด็ก
ฝากเข้าเรียน 

 

6 เด็กโรงเรียน
เบญจมราชูทิศนคร
ศรีฯ คะแนนสอบ
สูงสุด ติดนิเทศฯจุฬา 

ข่าว - เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ 
คะแนนสอบสูงสุด ติดนิเทศฯจุฬา 
เป็นการยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน 

 

7 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

เอกสาร - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพล
เรือน โดยเฉพาะข้อ 6 ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่
มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

8 MOST –The Bridge วีดีโอ 

(4 แบบ) 

6.35 
นาท ี

8.45 
นาท ี

33 นาที 

เรื่องเก่ียวกับพนักงานการรถไฟ ผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ดูแลสะพานรถไฟ วันหนึ่งเขา
ได้พาลูกชายมาที่ท างาน ขณะนั้นมี
รถไฟขบวนหนึ่งก าลังวิ่งเข้ามาใกล้
สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟก าลังมาแต่
มองไม่เห็นพ่อ จึงวิ่งไปที่สะพาน
เพ่ือที่จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพ่ือให้
รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไปใต้
สะพาน ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ 
มองเห็นลูกชายของตนเองตกไปใต้
สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้จะถึง
สะพาน  จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจ
ว่า จะดึงคันโยกให้สะพานลง หรือจะ
ไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 

9 ผลประโยชน์ทับซ้อน วิดีโอ 5.44 
นาท ี

การอธิบายถึงการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดข้ึน 

 

 

10 เพ่ิมพลังพลเมือง
ปฏิรูปประเทศ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

วิดีโอ 4.52 
นาท ี

ภาพรวมของการคอร์รัปชันใน
ประเทศไทย สาเหตุ และปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน เช่น การ
จัดซื้อ การจัดจ้าง และการป้องกัน
การคอร์รัปชัน  

 

11 คุยกับ ป.ป.ช. ตอน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วิดีโอ 30.45 
นาท ี

จุดเริ่มต้นของการทุจริต การ
ยกตัวอย่างกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย ผอ.สปจ.นครปฐม เป็นผูใ้ห้
ความรู้ 

 

 

12 รู้ทันกันโกง ตอน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วิดีโอ 5.37 
นาท ี

อธิบายถึงผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวคิดและรูปแบบตลอดจนตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือน ามา
ประกอบการอธิบายซึ่งผลประโยชน์
ทับซ้อน  

 

13 รู้ทันกันโกง ตอน 
หยุดทุจริตหยุด
ท าลายชาติ 

วิดีโอ 3.32 
นาท ี

ความหมายและผลของการทุจริตที่มี
ผลต่อการท าลายตนเอง และ
ส่วนรวม 
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แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 
เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
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การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 2  :  เร่ือง สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง          :  12 ชั่วโมง / 4 สัปดาห์     
 
เร่ือง   

2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 
2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

สาระส าคัญ  
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การขัดเกลาทางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลในชุมชน
หรือในสถานศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากหน่วยที่ 1 เป็นฐานการคิด ด้วยการท าปฏิทินชุมชน แผนที่เดิน
ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิธีการตั้งค าถาม วิธีการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยอ้อม 
วัตถุประสงค์  

นักศึกษาสามารถ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาการทุจริตในชุมชนหรือในสถานศึกษา 

 2. เตรียมความพร้อมเพ่ือจัดท าโครงงาน 
รายละเอียดเนื้อหา 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การขัดเกลาทางสังคม  
 2. เตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ เช่น การตั้งเป้าหมาย ตั้งค าถาม วิธีการสังเกต สภาพแวดล้อม 
แนวปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. บรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การขัดเกลาทางสังคม   
 2. เตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เป็นฐานการคิด เช่น 
การท าปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน การตั้งเป้าหมาย ตั้งค าถาม วิธีการสังเกต 
สภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ ในการลงพื้นที่   
 3. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเพ่ือน ามาท าโครงงานในหน่วยที่ 4  
 4. น าเสนอข้อมูลที่ได้ วิพากษ์ร่วมกันในชั้นเรียน 
 5. ร่วมกันสรุป 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. ฟลิปชาร์ท 
2. พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย หรือชุมชน 
3. PowerPoint ใช้เวลาตามความเหมาะสม  

การวัดและประเมินผล  
 1. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 

 2. แบบประเมินการมีส่วนร่วม (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 
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ใบกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมส ารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย 

 
กิจกรรม 

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
2. ให้นักศึกษาระดมสมองเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลชุมชน 
3. น าเสนอผลการระดมสมอง 
4. ผู้สอนเพิ่มเติมส่วนที่ขาด 

 
ตอบค าถามต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงชุมชน 
1. ชื่อของชุมชน            
2. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนจากการศึกษาเอกสาร (จ านวนประชากร อาณาเขตติดต่อ อาชีพของคนในชุมชน 

ฯลฯ) 
             
             
             
             
3. นักศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไรในการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลชุมชน 
             
             
             
             
4. นักศึกษาต้องการทราบข้อมูลใดจากชุมชนบ้าง  
             
             
             
             
5. ทดลองตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลในข้อ 3  
             
             
             
             
6. ประเมินความเสี่ยงที่นักศึกษาจะพบในการลงพ้ืนที่ 
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ใบกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมส ารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย 

 
กิจกรรม 
 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลชุมชน น าข้อมูลที่ได้รับมาอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบ เชื่อมโยงกับการทุจริตที่
พบในชีวิตประจ าวัน 
 
แผนที่ชุมชน 
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1. นักศึกษาได้ข้อมูลตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
             
             
             
             

2. ข้อมูลที่ได้คือ 
             
             
             
             

3. นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
             
             
             
             

4. นักศึกษามีแนวคิดอย่างไรในการจัดท าโครงการ 
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เนื้อหาประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 2 
เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินงานด้านการ

ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่  21 
ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพ่ือรื้อระบบการทุจริตที่
ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลก
เท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเอา
จริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริต
นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถในการ
การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนใน
สังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็นการกระท าที่
อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง 

เยาวชนถือเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจึงจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางคือเด็กและเยาวชน โดยมุ่งสร้างให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น ความมีวิจัยและความรับผิดชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด้วยการสร้างจิตส านึก 
“ความเป็นพลเมือง” ให้กับเยาวชน ด้วยการปลูกฝังแนวคิดแบบเลขฐานสิบและเลขฐานสอง แนวคิดคิดได้ คิด
ดี คิดเป็น เป็นต้น  

 
2.1 ความหมายและท่ีมาของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลเมือง 

ค าว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการน าไปใช้เทียบกับค าอ่ืนๆ อาทิ ประชากร 
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ ค าว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1789 ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันข้ึนมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชน
ชั้นต่างๆขณะนั้นได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอ
ภาคของชาวฝรั่งเศสทุกคน ต่อมาค าว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ  

ประเทศไทย ค าว่า “พลเมือง” น่าจะถูกน ามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
เนื่องจากผู้น าคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้น าเอาค านี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้ งแต่หมวดที่ 2 
ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทยย่อม
มีฐานะเป็นพลเมือง"  

พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน  
 วราภรณ์ สามโกเศศ  อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองมี
ความส านึกในสันติวิธี  มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
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 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิกมี
อิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสระเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่” 
 สรุปได้ว่า ความเป็นพลเมือง คือ ประชาชน ที่มีอิสรภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศของ
ตนเอง โดยจะต้องเคารพสิทธิผู้อ่ืนไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิ
ผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้น
ได้ก็ด้วยการกระท าของคนในสังคม 
 แนวคิดในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนเป็นเรื่องที่แทบทุกประเทศในโลกพยายาม
ผลักดันให้เกิดขึ้นและให้ความส าคัญมาโดยตลอด เพราะความเป็นพลเมืองจะเป็นเครื่องมือน าพาประเทศให้อยู่
รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อประชาชนมีคุณภาพจะน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดรากฐาน
สังคมท่ีเข้มแข็งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (เลิศพร อุดมพงษ์) 
 จากผลการส ารวจที่พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มองเห็นการติดสินบนของข้าราชการเป็นเรื่องปกติ 
ข้าราชการใช้ทรัพยากรภาครัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่เป็นไร และการป้องกันหรือต่อต้านคอรัปชั่นเป็น
เรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเยาวชน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสังคมไทยต่อไป การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิ่งส าคัญ ในการต่อต้าน
คอรัปชั่น เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนไทยโดยตรง  
 
2.2 การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การสร้างความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต จะต้องเริ่มต้นจากการปรับกระบวนการคิด ให้เยาวชน 
คิดได้ คิดดี และคิดเป็น เพื่อให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ น าไปสู่สังคมปลอด
การทุจริตในที่สุด 
 ระบบการคิดทีไ่ม่ถูกต้องคือ ไม่แยกแยะเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน เอาประโยชน์
ส่วนรวมไปตอบแทนบุญคุณส่วนตน เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน และเห็นประโยชน์ส่วนตน
ส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม เห็นประโยชน์ของเครือญาติพวกพ้องส าคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่ง
แนวคิดนี้อาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การลัดคิว การทุจริตในห้องสอบ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร เป็นต้น เมื่อปฏิบัติจนคุ้นชิน จะกลายเป็นนิสัยและน าพฤติกรรมไปใช้
กับการท างานและสังคมในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ระบบการคิดที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
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 2.1.1 ระบบการคิดแบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) เมื่อน าระบบ
เลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”   มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ 
Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย 
ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ 
ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 
ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึง
เหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่
กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
เป็นระบบคิดเลขท่ีเราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่า
จะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่อง
หรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าตอ่เนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้
ฟังช่ันท่ีต่อเนื่องหรือ Continuous 

 

Analog Thinking 

 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)  
หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 
1 (หนึ่ง) 
สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายใน
เพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ 
Discret 

 

Digital Thinking 
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ภาพที่ 2.2 ระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง 
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ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง 
 

2.1.2 คิดได้ คิดดี คิดเป็น คือการคิดไตร่ตรองก่อนลงมือท าสิ่งใด ได้แก่ คิดก่อนท า คิดถึงผลเสียที่
เกิดกับประเทศชาติ บทลงโทษ ผลกระทบที่จะเกิดแก่ตนเอง คิดแบบพอเพียง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่น ามาปะปนกัน ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.4 แนวคิด คิดได้ คิดดี คิดเป็น 
 
 
 
 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความ 
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
  (เอามาเป็นบทเรียน) 

1. คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ  
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต  
(เอามาเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยู่กับความเสีย่งทีจ่ะถูกร้องเรยีน ถูกลงโทษไล่ออก)  
และติดคุก) 

5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศต์ระกูล) 

6. คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
1. คิดแบบพอเพียงไม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาต ิ
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบยีบ 
3. คดิตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ชั่ว” 

คิดได ้

1. คิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
3. คดิที่จะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
4. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 

คิดดี 

คิดเป็น 
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ภาพที่ 2.5 แนวคิด คิดได้ คิดดี คิดเป็น 
 
2.3 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  

ค าว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมาย ดังนี้ 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที่ไม่

ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอายใจ 
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ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มี
ความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด  

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

ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความม่ันคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย 
หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดี 

ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม ดังนั้นความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่
เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทน
สามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 

ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น 
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิว ไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคล
นั้นมีความละอายต่อการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึก ของ
แต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัว ของคน
จ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 

ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย ซึ่ง
ปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง
ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกล
ตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ  
 2.3.1 ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่า
เมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่
ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด  
 2.3.2 ความละอายระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่
กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้ง
ชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอก
ข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า  

ส าหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกิดขึ้น เพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพ่ือนลอก
ข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วน
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ที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่
ถือเป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณามการประจาน การชุมนุม
ประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซ่ึงการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต 
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  

ความจ าเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครผล
ของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อม
กันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความ
เสียหายที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้ว 
ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโยเห็นว่าเป็น
เรื่องของคนอ่ืน เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็
ยังคงท่ีจะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 

ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคม
ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท าให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 

2.4 การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 

การลงโทษทางสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้ เพราะหากเกิดการ
ทุจริตขึ้นแล้ว สังคมไม่ยอมรับในการทุจริตนั้น ช่วยกันสอดส่องดูแล และมีการลงโทษทางสังคมจะช่วยให้พฤติกรรม
ลดลงจนไม่เกิดขึ้นในที่สุด 

ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า “Social 
Sanction” พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมาย
ของ  ค าว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการ
สัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักน าให้สมาชิกกระท า
ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปการลงโทษโดยสังคมนั้นเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้
สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน  

การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผนที่
ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะน าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่ าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม 
และที่ส าคัญไปกว่านั้น หากการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ 
ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศ  

การลงโทษทางสังคมมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายในความหมาย
ของตัวเอง ดังนี้  

ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การ
สนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้อง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


51 

 

กับปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็น
แรงจูงใจ ให้การสนับสนุน  

การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) คือการลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม อยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคม แสดงการไม่ยอมรับ
สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการ
กดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษประเภทนี้เป็น
ลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งนั้นอีก 
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้กระท าไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ท าพฤติกรรม 
เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน าไปสู่การต่อต้านดังกล่าว 

การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้นว่าร้ายแรง
ขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจ า หรือ
มีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน าไปเป็น
ประเด็นทางสังคมจนน าไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย 
และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพ่ือกดดัน ขับไล่ให้
บุคคลนั้นหยุดการกระท าดังกล่าว หรือการออกจากต าแหน่งนั้นๆ หรือการน าไปสู่การตรวจสอบและลงโทษ
โดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น าเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่
มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่ งการลาออกจากต าแหน่งนั้นถือ
เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท า 
 
2.5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน  

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้
พ้ืนฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนในฐานะพลเมือง ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลอนาคตและความอยู่รอดของ
ชาติไทยของเรา ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ 
ป.ป.ช.ภาคประชาชนนั้นจึงต้องมีหลักการท างาน ดังนี้ 
 2.5.1 มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาท างานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง นั่นคือต้องมี
ความเป็นผู้ มีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ มีความซื่ อสัตย์  สุจริต มีความโปร่ งใส  
ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก นั่นหมายความว่าเราต้องมี
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยการด าเนินชีวิตแบบปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2.5.2 ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง นั่นคือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ 
ป.ป.ช.ภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง การทุจริตคอรัปชั่นด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือ
เป็นหลักในการท างานให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังค, 
 2.5.3 ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้วยกันเอง  การติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชน
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โดยการให้ความรู้หรือการเสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของการท างานของภาครัฐ การสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้อง และการชี้ให้เห็นอันตรายของการทุจริตคอรัปชั่น 

 2.5.4 การเฝ้าระวังพื้นที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ทันการ 

 2.5.5 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน  หมู่บ้าน
ต าบล และในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับเพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัย
ร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น 

 2.5.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ 
ไม่ว่าในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นเพ่ือการคัดกรองคนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหาร
ประเทศ ป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ให้ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมไม่ดีไม่ให้มีอ านาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได ้

 2.5.7 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเป็นการปกครองที่ใกล้ตัวของประชาชนมาก
ที่สุดโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชน
ประเมินการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตน เป็นต้น 

 2.5.8 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของสาธารณะ
ชนเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงการท างานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.5.9 จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ยกย่องให้ก าลังใจและช่วยกันรณรงค์ปกป้อง
คนที่ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

 2.5.10 หามาตรการรองรับการท างาน และคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ป ป ช. ภาค
ประชาชน และเครือข่าย 

 2.5.11 มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกันป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชนกันอย่างกว้างขวางซึ่งจะยังประโยชน์ในการปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 
2.6 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามี
การทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงาน
หรือสื่อมวลชนเพ่ือร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และก าลัง
เดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้อง
ลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
ตัวอย่างที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่
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ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจ
ทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
 2.6.1 ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณี
ของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดย
การถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศรวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริต
และใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผล ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ ประชาชนเกาหลีใต้ได้มี
การรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาว
ทางการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การประท้วงในประเทศเกาหลีใต้ 
ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441 
 
 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษา
คนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุดประธาน
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 การประท้วงของนักศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ 
ที่มา : https://teen.mthai.com/education 
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 2.6.2 ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุม
ประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของ
ประเทศ โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่
ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการ
กระท าท่ีละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 การประท้วงต่อต้านการทุจริตในประเทศบราซิล 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่า
จะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่
ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการ
ส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น 
ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิด
ผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทางศาสนา
มาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต่อการ
ไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อ
สังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็น
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะ
สามารถพัฒนาได้มากขึ้น 

ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่มากกว่าเดิมได้ การมีวัฒนธรรม 
ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา
เพ่ือให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา
เพ่ือที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป 
แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระท าเช่นนี้เรื่อยๆ 
จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากัน ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท าให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูก
กลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาใน
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สถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท าให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้
เงินกับสถานศึกษา เพ่ือให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
 
 

สรุป 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต คือการที่ประชาชนเรียนรู้การเป็นพลเมือง ปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยใช้ระบบการคิด
แบบเลขฐานสิบและเลขฐานสอง การสร้างเสริมให้เยาวชน คิดได้ คิดดี คิดเป็น รวมถึงการสร้างความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศปลอดจากการทุจริตต่อไป 
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สื่อการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต) 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 
1 รับสินบน 

 
 

วีดีโอ 32 วินาที มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นลูกน้องไม่ยอมรับ
หัวหน้าที่โกง และออกมาต่อต้าน 
 
 
 
 
 

 

2 Barza  
 
 

วีดีโอ 33 วินาที แม่ค้าและคนในตลาดรวมตัวกัน
ต่อต้านผู้ที่มาซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ทุจริตการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

 

3 การเข้าแถวรับ
บริการ 

วีดีโอ 1.55 
นาท ี

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการ
แซงคนอ่ืนถือเป็นการกระท าที่ไม่
ถูกต้อง และคนอ่ืนๆ ได้แสดง
อาการไม่พอใจต่อการกระท านั้น 
 
 
 
 

 

4 โตไปไม่โกง ตอน 
โดนัท 

วีดีโอ 10.54 
นาท ี

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการ
คนอ่ืนที่เข้าแถวแล้วซื้อของให้
ตนเอง ถือเป็นการกระท าท่ี 
ไม่ถูกต้อง และคนอ่ืนๆ ได้แสดง
อาการไม่พอใจต่อการกระท านั้น 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 
5 โตไปไม่โกง ตอน 

สาวนักช้อป 
วีดีโอ 9.47 

นาท ี
แก้ไขเวลาจอดรถเพ่ือให้ตนเองได้
จอดรถฟรี 
 
 
 
 
 
 

 

6 ความซื่อสัตย์ วีดีโอ 1.55 
นาท ี

น าเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 แก้ทุจริตที่ต้นเหตุ วิดีโอ 1.03 
นาท ี

การ์ตูนสะท้อนผลร้ายที่เกิดข้ึนและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 

8 ภาพวาดคอร์รัป
ชัน 

วิดีโอ 2.18 
นาท ี

เป็นการน าเสนอการวาดภาพใน
ลักษณะของการคอร์รัปชันแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมได้เกิดแนวคิด
และรับรู้ถึงรู้แบบการคอร์รัปชัน
ผ่านสื่อการวาดภาพ 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 
9 โฉด เลว ด ี วิดีโอ 23.59 

นาท ี
ละครเกี่ยวกับการติดสินบน
เจ้าหน้าที่ ที่มีการท าเป็นทอดๆ ซึ่ง
นับว่าเป็นบ่อเกิดของการทุจริตและ
ได้บอกถึงผลของการท าทุจริตนั้น 
 
 
 
 
 
 

 

10 พับเล็กๆ นะพ่ี ข่าว 1.18 
นาท ี 

คลิปข่าวการเรียกเก็บค่าปรับของ
ต ารวจจราจรที่เป็นการกระท าไม่
ถูกต้องเพ่ือเป็นการแสดงว่าเราจะ
ไม่ทนต่อการเกิดทุจริต 
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แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 3 
เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 



69 

 

การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 3  :  เร่ือง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม  
จ านวนชั่วโมง          :  6 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์     
 
เร่ืองที่  3.1  จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 

 
สาระส าคัญ  
 ความหมายของจริยธรรม คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวัง ภายใต้ขอบเขตของมโนธรรม 
อันเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อตนเองและสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม อันมี
องค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย อาทิเช่น ค่านิยม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล เป็นต้น  
วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือให้นักศึกษา 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในการน าจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2. ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมน าชีวิต  
 3. มีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล  

 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ความหมายของจริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 
2. โครงสร้างแนวคิดทางจริยธรรมน าชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. บรรยายประกอบ PowerPoint 
 2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับจริยธรรม ได้แก่ ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 
 3. น าเสนอผลการค้นคว้าและวิพากษ์ร่วมกัน ในรูปแบบต่างๆ เช่น โต้วาที บทบาทสมมุติ สาธิต สื่อ
ส่งเสริมค่านิยม ฯลฯ 
 4. อาจารย์สรุปแนวคิดจริยธรรมน าชีวิต 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 วิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแบบ Active Learning 

การวัดและประเมินผล  
 1. แบบทดสอบ (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 

 2. แบบประเมินการมีส่วนร่วม (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ 1) 
 3. แบบประเมินโครงงาน 
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การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 3  :  เร่ือง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม  
จ านวนชั่วโมง          :  6 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์     
 

เร่ืองที่    

3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 
สาระส าคัญ  
 แนวทางการยับยั้งและป้องกันการทุจริต ด้วยการแจ้งข่าวสาร  
 
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้นักศึกษา 

  1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต  
 2. สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 

 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. มาตรการทางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย และการลงโทษ 

 2. ข่าวใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ กรณีศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. กรณีศึกษาผลของการทุจริต ผลของมาตรการทางสังคม กฎหมาย ฯลฯ เหตุการณ์ปัจจุบัน 
 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย วิเคราะห์เกี่ยวกับ ผลทางกฎหมาย ผลกระทบทางสังคม  
 3. หาข้อสรุปร่วมกัน 
 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. กรณีศึกษา 
2. มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. ฟลิปชาร์ต 

 

การวัดและประเมินผล  
 1. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน 

 2. แบบประเมินการมีส่วนร่วม 
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เนื้อหาประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 3 
เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 
การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ท่ัวโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ยาก

ต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล ในปัจจุบันการ
กล่าวหาและการฟ้องร้องคดี การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย 
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอ้ือฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรม
ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าว
ได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกัน
ดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ ที่ควรให้ความส าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

 การสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตส านึก ปรับเปลี่ยนฐานการคิดให้แก่เยาวชน ให้เกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนางานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความ
แข็งแกร่งให้ตนเอง องค์กร และส่งผลต่อประเทศชาติในที่สุด  
 
3.1 จริยธรรมป้องกันการทุจริต 

ค าว่า “คุณธรรม  จริยธรรม” เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอจนท าให้เข้าใจผิด ได้ว่า ทั้ง
สองค ามีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า”
จริยธรรม” เป็นค าแยกออกได้ 2 ค า และมีความหมายแตกต่างกันค าว่า “คุณ” แปลว่า ความดี เป็นค าที่มี
ความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนค าว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติ เป็นค าที่มี
ความหมายทางรูปธรรม  

ดังนั้นจริยธรรมจึงมี 2 ความหมาย คือ ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของตนและสังคม ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และอีกความหมายหนึ่ง คือ การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า 

องค์ประกอบของจริยธรรม จริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้มโนธรรมภายในจิตใจของบุคคลประเมิน
คุณค่าของสิ่งใด ๆ เพ่ือหาเหตุผลแยกแยะสิ่งถูกผิด ความควร ไม่ควร แล้วตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาภายนอก เพ่ือบ่งบอกว่าเป็นคนดีของหมู่คณะนั้น ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกเป็นส่วน
เกื้อหนุนให้เกิดจริยธรรมขึ้นในบุคคล ได้แก่ ความรู้เหตุผล คือ ความเข้าใจในความถูกต้อง สามารถแยกแยะ
และตัดสินใจได้ว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องด้วยความคิด อารมณ์ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา 
ความเลื่อมใสยอมรับที่จะน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติ พฤติกรรมการแสดงออก คือการแสดงออกที่บุคคลได้
ตัดสินใจแล้วว่าเป็นการกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ 
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3.1.1 คุณธรรม 8 ประการ ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตมี ดังนี้ 
3.1.1.1 ขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลงานส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 

3.1.1.2 ประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของตน แต่พอประมาณให้
เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ 

3.1.1.3 ความซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ 
ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ 

3.1.1.4 มีวินัย หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งต้องมีวินัย
ในตนเองและมีวินัยต่อสังคม 

3.1.1.5 สุภาพ หมายถึง เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมา
คารวะ 

3.1.1.6 สะอาด หมายถึง ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใส
เป็นที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

3.1.1.7 สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 
ความร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท 

3.1.1.8 มีน้ าใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแต่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอก
เห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ในความสนใจ ในความต้องการ ความจ าเป็น ความ
ทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

3.1.2 คุณธรรมแห่งความพอเพียง การฝึกตนให้มีความพอเพียง เป็นวิธีการพัฒนาตน ด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้วยตนเองชั้นสูง เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมความประพฤติการ
ปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเผชิญปัญหาหรือ
ขัดแย้ง การฝึกตนเป็นวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดังนี้ 

3.1.2.1 การฝึกวินัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียร การพ่ึงตนเอง ความตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ  ความรักชาติ 

3.1.2.2 การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้งดเว้นใน
การที่จะท าชั่วร้ายใดๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิด สามารถควบคุมตนได้ 

3.1.2.3 การท าสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดความตั้งมั่นของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์หนึ่ง
เดียวของกุศลจิตเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ท าให้เกิดปัญญาสามารถ
พิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง 

3.1.2.4 ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาค
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

3.1.3 ความซ่ือสัตย์: คุณธรรมพื้นฐานในการป้องกัน การทุจริต คือประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์
เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้ง
ต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง
และปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง คนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการ
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ด าเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรง
กลัวต่อการกระท าผิด คนมีศีลธรรมหรือมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอารยะชน จะมีความประพฤติดี 
ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต 3 ประการ ดังนี้ 

3.1.3.1 กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละ
เว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอารัดเอา
เปรียบแต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน ไม่ห่มเหง
จิตใจ หรือท าลายหลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลผู้อื่น 

3.1.3.2 วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ท าสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละ
เว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ประโยชน์ ไม่พูด
ส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคายสกปรกเสียหาย 
พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงการละเว้นจาการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริงมีเหตุผล มี
สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

3.1.3.3 มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่
ละโมบไม่เพ็งเล็งคิดหาทางเอาแต่ได้ ให้คิดเสียสละ ท าใจให้กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียนหรือเพ่งมองใน
แง่ที่จะท าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ
เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น
ความเป็นไปตามเหตุแห่งปัจจัย มนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อ่ืน เราจึง
ควรมีจิตใจเกื้อกูลต่อกันมีเมตตาไมตรีในฐานะที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมของเพ่ือนมนุษย์ เราจึงมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม นับตั้งแต่การอยู่ร่วมกันในครอบครัวเราทุกคนควรเป็นผู้ที่มีวินัยในการด ารงชีวิต ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามรถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ 

3.1.4 ฆราวาสธรรม 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นไทย ด้วยธรรมะด้วยการแสดง
พระองค์เป็นตัวอย่างโดยตลอด มีพระบรมราโชวาท อันเป็นไปด้วยพระธรรมมาโดยตลอดต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ด้วย “ฆราวาสธรรม 4” ที่จ าเป็นต้องน้อมน า ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดังกล่าวมาประดับแก่ตน ประพฤติ
ปฏิบัติให้ตนเอง ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลในภายหน้า ประกอบด้วย 

3.1.4.1 สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท า
อะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 

3.1.4.2 ทมะ การข่มใจ คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้
ก้าวหน้าดีงามยิ่งข้ึนอยู่เสมอ 

3.1.4.3 ขันติ อดทนคือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน 
ไม่หวั่นไหว มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

3.1.4.4 จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ าเพ็ญประโยชน์ สละโลภ 
ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาใจตน 

สรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมด้วยการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนดังที่กล่าว เป็นธรรมภาระที่
บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่มิใช่เป็นการกระท าในลักษณะเสร็จสิ้นต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉก เช่น กระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ภาพที่ 3.1 จริยธรรมน าไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3.2 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของ
ภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้  คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการ
กระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร  “ความโปรงใสในองคกร”(Corporate Transparency)  
เนนการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอ านวยความสะดวกใหประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร 
กฎ ระเบียบ และกระบวนการท างานโดยสะดวก แสดงความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลนี้
เองจะช่วยให้องค์กรปลอดการทุจริตได้ 

ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการท างาน 
มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มี
ศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ด าเนินการและประเมินผล 
ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆที่ประชาชน
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พึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาล
อาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็น ามาสู่การมีผลทางสังคมคือการมี
การพัฒนาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนน ามาสู่การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดข้ึนได้โดยสันติวิธี 

หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของ
ประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความ
ถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 

3.2.1 หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ โดย ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้อง 
ค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย หลักนิติธรรมประกอบด้วย 7 
หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่
มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

3.2.1.1 หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการ
แบ่งแยกอ านาจเป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ และการ
ถ่วงดุลอ านาจ 

3.2.1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิใน
เสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของ 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

3.2.1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของ
ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความ
ผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 

3.2.1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ฝ่ายปกครองทีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

3.2.1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้
โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการพิจารณาพิพากษา
ภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจาก
คู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 

3.2.1.6 หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทาง
กฎหมายให้เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้ 

3.2.1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ
ยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ า
กว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 
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3.2.2  หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากร 
พัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการ
ทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น  หรือมีคอรัปชั่น
น้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย การท าลาย 
หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและ
ความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง  

3.2.3 หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรง
ข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความ
น่าสะพรึงกลัวแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
ชัดเจน หลักความโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใส
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

3.2.3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สอบสวน เป็นต้น 
2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 
3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 
4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากข้ึน 
5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ 
6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง 

3.2.3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
2) มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ 
4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

3.2.3.3 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม 
3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 
5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
8)  
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3.2.3.4 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออก

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดย

วิธีการต่างๆ มากขึ้น 
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 

3.2.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะน าปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับการให้ข้อมูล เป็น
ระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือ
เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 

3.2.4.1 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผน
โครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การ
แสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

3.2.4.2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นใน
การประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการ
ต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วม
ปรึกษาหารือ เป็นต้น 

3.2.4.3 ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ 
กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และ
วางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่อง
ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

3.2.4.4 ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็น
ระดับขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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3.2.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบ
ในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการ
ปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 

3.2.5.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบส านึก
รับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 

3.2.5.2 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้  ต้องประกาศให้ทุกคนได้
รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพ่ือผลิตภาพ
โดยรวมขององค์การ 

3.2.5.3 การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึก
รับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ  ผู้บริหารให้
ความสนับสนุน แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในองค์การ 

3.2.5.4 การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
นับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้อง
มีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับ
แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.2.5.5 การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมส านึก
รับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟ้ืนฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และ
นโยบายของ องค์การ และท่ีส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 

3.2.5.6 การติดตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
งานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที  
ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 

3.2.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิด
จากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย 

3.2.6.1 การประหยัด หมายถึง 
1) การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2) การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 



80 

 

3) การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 
4) การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน 
5) การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง 
1) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3) มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 

3.2.6.3 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง 
1) การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
2) การมีการเน้นผลงานด้านบริการ 
3) การมีการประเมินผลการท างาน 
4) ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

 
3.3  มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของ
ประชาคมโลก โดยหนึ่งในเหตุผลส าคัญในการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี พ.ศ. 
2557 มาจากประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนับวันรูปแบบการทุจริตจะมีความหลากหลายและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป จึงต้องสร้างระบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยมาตรการของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีดังนี้ 

3.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที ่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”ถือ
ได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่ กฎหมาย
บัญญัต ิโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่ง
ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคล
ที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการ
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โยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลัก
ผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

3.3.2  วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

3.3.2.1 ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่
ตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบ
สังคมและสังคมไม่ยอมรับ  

3.3.2.2 ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกัน
การทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม  

3.3.2.3 ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่
จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 

3.3.3  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้
ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผน
แม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึด
วัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6การปรับสมดุล
และพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 7 แนวทาง 
ประกอบด้วย  

3.3.3.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
3.3.3.2 การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
3.3.3.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม  
3.3.3.4 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
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3.3.3.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ  

3.3.3.6 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.3.3.7 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น

ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

3.3.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมี
ภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และ
มุ่งเน้นให้เกิด การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี ้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.3.5  โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง
และเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human 
Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ 
สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  

3.3.6  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564)    ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean 
Thailand) ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นการ
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
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3.3.6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้ เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 

3.3.6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการ
นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มี
ลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 

3.3.6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตพัฒนกระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต 
ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 

3.3.6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
บูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเพ่ือให้ผู้กระท าความผิด
ถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์  

3.3.6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไปเป็นเป้าหมายที่ต้องการ
ยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้นมีการทุจริตน้อย ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

สาระส าคัญท้ัง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้าน
ต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ เข้า
ด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน 50 คะแนน ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  
 
3.4  ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้น
หลังจากการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักงาน คณะรัฐมนตรียังได้มีมติมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ ประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรมและ
พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ถือเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็น
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ศูนย์กลางทั้งด้านการป้องกันการปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
การด าเนินตามนโยบาย รัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงรับการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ 

3.4.1  การร้องเรียนผ่าน ป.ป.ช. ส าหรับการร้องเรียนเรื่องราวการทุจริตปัจจุบัน คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. เปิดช่องทางการร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.nacc.go.th หรือส่งเรื่องร้องเรียนมาโดยตรงที่ส านักงาน ป.ป.ช. การร้องเรียนเรื่องทุจริตนับเป็นวิธีการ
ที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ โดยเฉพาะหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน 
ต้องจ่ายส่วย หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประมูลแข่งโครงการรัฐ โดยหลักการของการร้องเรียน ส านักงาน 
ป.ป.ช.  

3.4.1.1 แนวทางการร้องเรียน ก าหนดให้ผู้ร้องเรียนควรร้องเรียนโดยมีรายละเอียดครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนก าหนดไว้โดย 

1) มีชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา (ผู้ร้องเรียน) 
2) มีชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
3) มีข้อกล่าวหาการกระท าความผิด 
4) บรรยายพฤติการณ์การกระท าผิดตามข้อกล่าวหา โดยละเอียด พร้อมระบุ

พยานหลักฐานที่ยืนยันสนับสนุนการกล่าวหาเรื่องร้องเรียน และ 
5) ผู้ร้องเรียนควรป้อนชื่อข้อมูลตนเอง หมายเลขประชาชน และที่อยู่ติดต่อให้ชัดเจน 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ติดต่อกลับ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างท่ีสุด  
3.4.1.2 การจัดการกับเรื่องร้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 กรณี กล่าวคือ 

1) กรณีบัตรสนเท่ห์ ถ้า ป.ป.ช. ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน เรื่องดังกล่าวจะถูกตีตกไป แต่
หากรับเป็นเรื่องร้องเรียนจะออกเลขเรื่องร้องเรียนเป็น “เลขด า” 

2) กรณีผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องชัดเจน ป.ป.ช. จะรับและออกเลขด าให้ และส่งเรื่อง
ต่อให้หน่วยงานภายในที่ท าหน้าที่รับด าเนินการต่อไป 

3) กรณีมีค าร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ป.ป.ช. จะออก
เลขที่เรื่องร้องเรียนเป็นเลขด า และส่งให้หน่วยงานภายในที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบ 

3.4.1.3 กระบวนการด าเนินงาน หลังผ่านกระบวนการคัดกรองเรื่องร้องเรียนแล้ว ขั้นตอน
ต่อมามีขั้นตอนการด าเนินงานคือ 

4)  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
5) การเสนอเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพบว่า

เรื่องนั้นมีมูล ก็จะน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไม่มีมูลก็ตีตกไป  
6) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาส านวน หากเห็นว่ามีมูลจะตั้งคณะอนุกรรมการไต่

สวนขึ้นพิจารณา แต่หากไม่มีก็ไม่รับ และให้ตกไปโดยแจ้งผู้กล่าวหาร้องเรียนให้
รับทราบด้วย หากคณะอนุกรรมการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล จะเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหา 

7) หลังจากไต่สวนเสร็จแล้ว ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลก็จะตกไป กรณีมีมูลหรือมีพฤติการณ์
ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช .  จะด า เนินการโดย หากมีความผิดทางวินัย 
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลและส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดด าเนินการ หากมีความผิด
ทางอาญา คณะกรรรมการฯ จะส่งอัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลยุติธรรม 

3.4.2  การร้องเรียนผ่าน คสช. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้
จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาชน 
ได้แจ้งเบาะแส พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ ทั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยผ่าน ตู้ปณ.444 ปณ.ราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ 10200 หรือหมายเลข Hot line 1299 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. เป็นต้นไป นอกจากนี้
ยังสามารถแจ้งตรงที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยทหารประจ า
อยู่ในแต่พ้ืนที่ของกองทัพภาคท่ัวต่างๆประเทศ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งส่งไปยังส านักนายกรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ หากพบว่ามีความน่าเชื่อถือหรือมีข้อมูลที่ส่อไปในทางทุจริตจะ
ด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นการเฉพาะเร่งด่วนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม 

3.4.3  การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานจะมีหน่วยจะมีหน่วยรับ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของตนเอง 
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สื่อการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 

1 รู้จักหน้าที่ วีดีโอ 1.55 
นาท ี

การไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่น
อินเตอร์เนต/โทรศัพท์ ในเวลา
ท างาน 

 

 

 

 

2 อดทน อดกลั้น วีดีโอ 1.55 
นาท ี

การขับรถแซงผู้อ่ืนไปมา และไม่
เคารพกฎจาจร 

 

 

 

 

3 ข้าราชการคอร์รัป
ชัน 

วิดีโอ 1.03 
นาท ี

อธิบายถึงการคอร์รัปชันของ
ข้าราชการ 

 

 

 

 

 

4 หักเหลี่ยมคอร์รัป
ชัน 

วิดีโอ 6.00 
นาท ี

เป็นการ์ตูนการน าเสนอข้อมูลการ
คอร์รัปชันในรูปแบบของการ
ก่อสร้างที่ลดมาตรฐานจนท าให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยขาดซึ่งความละอายที่มีต่อ
การท าทุจริต 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา เนื้อหา QR Code 

5 กลโกงหน่วย
เลือกตั้ง 

ข่าว 2.28 
นาท ี

เป็นการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการ
ติดตามและการสอดส่องดูแลการ
เลือกตั้งโดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและให้มีการทุจริต
เลือกตั้งน้อยที่สุดหรือไม่มี 

 

 

 

6 ภาพยนตร์สั้น 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

เรื่อง GOT STAR 

วีดิทัศน์ 5 นาท ี พ่อกับลูกคู่หนึ่ง ลูกอ่านหนังสือ
การ์ตูนซึ่งมีเนื้อหา ว่า ทุจริตจะ
ครองโลกโดยจอมมาร GOT 
STAR พ่อขับรถอยู่บนถนนและมี
พฤติกรรมคล้ายจอมมารฯ 

 

 

 

7 ภาพยนตร์สั้น 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง ผลลับ 

วีดิทัศน์ 5.04 
นาท ี

การลอกข้อสอบแล้วอาจารย์จับ
ได้แล้วขอให้ผู้ปกครองเด็ก
จ่ายเงินเพื่อแลกกับการให้เด็ก
สอบผ่านแต่ผู้ปกครองไม่ยอมจ่าย 

 

 

 

8 Innocense (หนัง
สั้นต้านคอร์รัปชัน) 

วีดิทัศน์ 4.54 
นาท ี

เป็นหนังสั้นที่น าเสนอเกี่ยวกับ
การไม่สนับสนุนให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก่อให้เกิดการทุจริต 
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แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 4 
เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 4  :  เร่ือง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง  
จ านวนชั่วโมง          :  18 ชั่วโมง / 6 สัปดาห์     
 
เร่ืองที่  1  การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 
สาระส าคัญ  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะ
แนวทางในการด ารงอยู่และปรับตนโดยให้ประชาชนในทุกระดับ ได้อยู่อย่างมีความสุข และสร้างสมดุลได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ 

 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
 1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 3. ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากหน่วยที่ 2 มาใช้ในการท าโครงงานโดย 
 2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาคิดโครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  
 3. น าเสนอเค้าโครงโครงงาน วิพากษ์ร่วมกัน 
 4. ลงพื้นที่ด าเนินการตามโครงงาน 
 5. น าเสนอผลการจัดท าโครงงาน  
 6. น าเสนอผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชา ด้วยสื่อต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เช่น ละครสั้น 
วิดีโอ บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง ฯลฯ  
 7. สรุปผลการเรียนรู ้
สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 1. โครงงาน 
 2. วีดิทัศน์ 
 3. PowerPoint 
 
การวัดและประเมินผล  

 1. แบบทดสอบ 
 2. แบบประเมินการมีส่วนร่วม 
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กรอบแนวคิดจติพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
คิดค้นโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
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แบบประเมินโครงงาน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง” 
 
วิชา         กลุ่มที่    เรื่อง      
วันที่น าเสนอ       ผู้สอน        

สมาชิกในกลุ่ม 
ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

  
  
  
  

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
เนื้อหาของโครงงาน    

- อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง 10   
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 15   
- ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
10   

- แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/อ้างอิงถูกต้อง 5   
รวม    

ประโยชน์ของโครงงาน    
- แก้ปัญหาให้ตนเองหรือชุมชนได้ 5   
- น าไปใช้ได้จริง 5   

รวม 10   
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ    

- ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 5   
- ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล 5   
- ใช้เทคโนโลยีในการเสนอข้อมูล 5   
- ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล 5   

รวม 20   
การเข้าพบท่ีปรึกษาโครงงาน 10   
คุณลักษณะของผู้ท าโครงงาน    

- ความร่วมมือในกลุ่ม 10   
- ความตรงต่อเวลา 10   

รวม 20   
รวมทั้งหมด 100   
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แนวทางการประเมินโครงงาน 
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แบบประเมินอื่นๆ ที่ผู้สอนสามารถประยุกต์ตามความเหมาะสม  
แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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แบบประเมินพฤติกรรมนอกชั้นเรียน 
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
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แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในชั้นเรียน 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
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เนื้อหาประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 4 
เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2517 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติ ได้แล้ว 
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ใน
เวลานี้...” แนวพระราชด ารินี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มา
นานกว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด ารง
ชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน  
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award)  
เพ่ือเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้กล่าวสดุดีพระเกียรติ
คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักการที่
มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทานผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน์  "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย (United Nations Development Program me UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี 2007 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสมาชิก
กว่า 150 ประเทศทั่วโลก  

 
4.1 จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อ
การทุจริตมากขึ้น ให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มี
การแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม
ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง
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ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่าง
แท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริต
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดย
ประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 2560) เป็นแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็น
หลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
 2) T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  
 3) R (realize) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
 4) O (onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
 5) N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อ
สถานการณก์ารทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ  
 6) G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง  
 
4.2 ความพอเพียง  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน พระบรมรา
ชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขและ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาโดยมี
ใจความว่า  

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่  
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด 
ระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
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ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

4.2.1 คุณลักษณะที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทาง
การด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

4.2.1.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

4.2.1.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

4.2.1.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2.1.4 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  

4.2.1.5 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตน
อย่างมีเหตุผล อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการไม่ได้
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เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตด้านอ่ืนๆของมนุษย์ให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ 
เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข  
 

4.2.2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง มี
เรื่องเล่าเก่ียวกับพระองค์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559 
นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรใน

ด้าน “ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องว่า “นายต ารวจน ามาให้ผมซ่อม 
เป็นผ้ารัดอกส าหรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต ารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้
เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้า
ประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชส านักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่า
ไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้ าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการ
ลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากท าให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอา
มาให้ท าอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้ให้นายต ารวจท่านนี้เรื่อยๆ 
เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน จะให้ตัดถามผมว่าเท่าไหร่ๆ แล้วก็
รบีควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ต าแหน่งเขียนว่าเป็นนายต ารวจประจ าราช
ส านัก ท่านบอกว่า “สิ่งที่เถ้าแก่ท าให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือท่วมหัวดีใจที่
ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” นายสุนทรเล่าด้วยน้ าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้
ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอ่ืนผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอ่ืนๆ ได้แล้วแต่พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสี
ซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงาน
ปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ 
ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อมพรุ่งนี้เย็นๆ ผมก็ท าเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลอง
พระองค์ชอบถามว่า ท าไมท าให้ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่ม
พระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อได้รับใช้
ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว 

“ผมถือโอกาสน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้
รับมาวันแรกท าให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่
ประชาชน และ เมื่อได้ถวายงานบ่อยครั้งท าให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่า
สิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และ
เมื่อประสบความส าเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจท าสิ่งดีๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป”   

ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร 
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ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้า         
ของความพอเพียง 

นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายส
ก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้า
รายนั้นตอบว่าฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก พูด
อะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9 ทรงน ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู แบรนด์ไทย 
เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่สังเกตสภาพช ารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งาน
มาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน าให้ทิ้งแล้วซื้อ
ใหม ่

“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่
ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ท รง
ดนตรี” 

นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่
ที่ 3 เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่ง
ฉลองพระบาทคู่นี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ที่ร้านเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5 ทรงน ามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคู่ที่ 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณ
ทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู ่

“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะน าไปวางปนกับ        
ของลูกค้าคนอ่ืนไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน าไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน 
เพราะท่านคงทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าช ารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐี
ทั่วไปคงจะไม่น ามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่” 

ประการส าคัญที่ท าให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของ
พระองค์ท่าน ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้ 
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“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ดังนี้ 
“...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ

ทั้งหลายใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าท่ีผลิต
ในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่าบาทสีด าเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 

นาฬิกาบนข้อพระกร 
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อท าพอ

เริ่มบรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ 
หลายคนแย่กันตอบ และพากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดู
ว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึง
ยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจ าแบบไว้ 
เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน 
ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ 750 บาท...” ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลอง
พระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี 
เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะท าอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง) 
สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน" 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่าร้อย
กว่าคู่ ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่าวันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท าเอา
บรรยากาศในห้องเงียบสงัดเพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 
300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยม
ราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่
รองเท้าได้คู่เดียว อีกท้ังฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน าส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก 

ดินสอทรงงาน 
ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่

ปรากฏอยู่บนพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต่าง ๆ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดาๆ โดยมีบันทึกว่า
ในปีหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะ
ทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพ่ือให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้
แล้วเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชด าริที่เป็นเหตุเป็น
ผลดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้
ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือไม้ แร่ธาตุที่ท าไส้ดินสอ การน าเข้า
วัตถุดิบที่น าเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมี
ผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้าน าเข้าด้านวัตถุดิบและเป็นการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้ แต่
ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นเหตุผลส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

“ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ 12 แท่ง เดือนละแท่ง ใช้
จนกระทั่งกุด ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบ
ทุกอย่าง ของทุกอย่างมีค่าส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง 
ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...  
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หลอดยาสีพระทนต์  
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบน

ราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอ
หลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีต
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์
ประจ าพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยม
ในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการ
ชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมามีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้
กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของ
พระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลือ
อยู่ในหลอดจริงๆ" 

"เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็
เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระ
ทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้
ขอให้เขาน ายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะ
เห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ท่ีทรงพระราชทานเพื่อราษฎร  ผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ" 

"พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความ
ประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพ่ือน าไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่ เกล้าเป็นตัวอย่างเพ่ือ
ประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป" 

"ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสี
พระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท าให้เกิดความ
สงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะ
บริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งใน
เวลาต่อมา จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการ
ใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพ่ือที่จะขอน าไปแสดงให้ศิษย์
ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วย
ความเต็มพระราชหฤทัย" 
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รถยนต์พระที่นั่ง  
นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่ 27

พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า "ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของ
ท่านด้วย ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่ง
ท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถดูแปลกไป น้ าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอา
กระป๋องมารอง" นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มี
อะไรเลยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแล
รถยนต์พระที่นั่ง ท าให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นาย
อนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพ่ิงทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ า
แฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ าท่วม 
แถมน้ ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้ าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า 
ท าไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จาก
การที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบ
ว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพ่ือประหยัดน้ ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่
นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่
รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมก าลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ้าไปแล้ว" 
 

ห้องทรงงาน  
ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรง

งานจะประทับบนพ้ืนพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวาง
สิ่งของต่างๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ 
โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพ่ือจะได้ทรง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพ้ืนที่
ประเทศ 

ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอ้ี
โยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด ารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “...ส านักงานของท่าน คือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอ้ี มีพ้ืน และท่านก็ก้มทรงงานอยู่
กับพ้ืน...” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้ 

“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม 5 คูณ 10 เมตร โปร่งๆ โล่งๆ พ้ืนที่
เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายต ารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต าราพร้อม
ทั้งเรื่องราวความคืบหน้างานอื่นท่ีก าลังด าเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง 
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 4.2.3 ธรรมะพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง การด าเนินชีวิตแห่งความพอเพียงที่ปรากฏในพระราช
ด ารัสต้องธรรมะพ้ืนฐาน กล่าวคือ (ใต้ร่มพระบารมี พระบรมธรรมิกมหาราชา , 2550: 108-109) ต้องมี
ปัญหา ในกฎความสัมพันธ์และคุณธรรมตามกฎแห่งกรรม จึงมีความสันโดษ ความพอ และจิตสาธารณะ คิดถึง
ประโยชน์สุขของผู้อื่นที่อยู่สัมพันธ์ร่วมกันเอื้อเฟ้ือและแบ่งปัน 

 วิถีแห่งความพอเพียง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสันโดษ เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความ
พอใจในผลที่ท าดีแล้ว ท าเต็มที่แล้ว (สันโดษไม่ได้แปลว่า ไม่ท าอะไร หรือ พอใจอยู่คนเดียว) เป็นคุณธรรมที่
ก่อให้เกิดความยินดีตามที่มี ตามที่ได้ ตามที่ควร ควรแก่ฐานะ ควรแก่ความสามารถ ควรแก่ศีลธรรม กฎเกณฑ์
ทางสังคม กฎหมาย ความรู้จักพอ พอประมาณ เป็นเหตุให้ไม่เกิดความอยากได้ในสิ่งที่ตนควรมีไม่ควรได้ ซึ่ง
เป็นเหตุให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ความสันโดษจึงเป็นธรรมะที่สนับสนุนการไม่เบียดเบียน อันเป็นหัวใจ

พระต าหนักจิตรลดา 
พระต าหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต าหนักจิตรลดา และบริเวณสวน

จิตรลดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงาน
หลากหลาย จึงพูดได้เต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์  
ผู้ทรงท างานอย่าง "หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดิน” ด้วยพระองค์เอง” 

“โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภายหลังจากเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยทรงปรารถนาจะได้
เห็นประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่ งถือเป็นอาชีพหลัก
ของประเทศ จึงท าให้เกิด โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระ
ต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเป็นพระราชฐานที่ประทับในปี พ.ศ.2504 โดยเริ่มต้นจาก “นาข้าว
ทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ต่อมากิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ จึงค่อยๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่ม
เงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต่าง ๆ เริ่มประสบความส าเร็จ จึงจัดท าโครงการตัวอย่าง เพ่ือให้
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และน ากลับไปด าเนินการเองได้ โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในสวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ท าให้วันนี้ โครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อมส าหรับประชาชนที่
สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชดด าริ 
 

ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งข้ึนทูลเกล้า 
“... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระ

บรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็น
ซองแล้วก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่
ปิดทั้งหมด เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการ
ประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส าคัญ 
ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็นจดหมายลับหรือส าคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้” 
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ของศีลในทางพุทธศาสนา สังคมใดไม่มีความเบียดเบียน สังคมนั้นอยู่ได้ด้วยความสงบ ความส าเร็จในการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีแห่งความพอเพียงมาปฏิบัติ จึงเนื่องด้วยปัญญาที่รู้จักพอประมาณในสังคมทุก
ระดับ นับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

คุณธรรมพ้ืนฐานที่ป้องกันมิ ให้กระท าการเบียดเบียนที่ส าคัญในทางพุทธศาสนา คือ 
หิริโอตตัปปะ “หิริ” มีความหมายว่า ความละอายต่อบาปทุกชนิด  ส่วน “โอตัปปะ” มีความหมายว่า ความ
เกรงกลัวต่อผลของบาป หิริโอตัปปะจะเกิดได้เมื่อมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไรเป็นบาป อะไรคือผลของ
บาป อะไรเป็นบุญ อะไรคือผลของบุญ รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมนั่นเอง  

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อ      
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระท า
ความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 4.2.4 มิติ 4 ด้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่า
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน ก าไร     ไม่
เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างกว่าเศรษฐกิจนายทุน หรือเศรษฐกิจ
ทุนนิยม เพราะครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม (สม
พร  เทพสิทธา, 2549: 21-25) สรุปได้ ดังนี้ 

1) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาชีพ เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่      
ตามแนวพระราชด าริ เป็นการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิม
สูงขึ้น มีชีวิตที่สุขสบายสมควรแก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นหนี้และความยากจน สามารถพ่ึงตนเองได้            
มีครอบครัวที่เป็นสุขและอบอุ่น 

2) มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และ
ยินดีในสิ่ง ที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง โดยเริ่มจากใจ
ที่ รู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา  

3) มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชนมีความ
เมตตา เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือให้
ทุกคนอยู่ได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งท าร้ายกัน 

4) มิติด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต (Way of Life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้
เกิดวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตที่ประหยัดอดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นธาตุของวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้สิน เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหา
หนึ่ง ที่บ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ ดังเช่นกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นสาเหตุหนึ่งทีท าให้ประเทศไทยต้อง
ประสบภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง  (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2558: 
50-52) 

สรุปได้ว่าการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้มีคุณธรรมก ากับความรู้
ในการด าเนินชีวิต ต้องมีสติยั้งคิดละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าที่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน การมีจิตที่เป็น
กุศลจะสามารถท าให้เกิดวิถีการพัฒนาที่สมดุลน าพาสู่ความม่ังคั่งยั่งยืน 
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4.3 การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง 
ทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะใน

หมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึก   มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า 
และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 4.3.1 ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่
ลงทุนเกินขนาด ด าเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตอนเองและผู้อ่ืน วางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งใฝ่รู้
และมีการ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคตและเป็นที่พ่ึงให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่นหาปัจจัยสี่
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ สัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ลด-
ละ-เลิกอบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแล รักษาสุขภาพ มี
การ แบ่งปัน ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และการอยู่
ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี เอ้ืออาทร เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ส าหรับประชาชนทั่วไปมีหลักในการพ่ึงตนเอง 5 ประการคือ 

 4.3.1.1 ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดัง
กระแสพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาคน ความว่า 

“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแน่นมั่นคงในทางสุจริตธรรมและความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส าเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอับแยบยลในการปฏิบัติงาน 
ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและ
แผ่นดิน...” 

4.3.1.2 ด้านสังคม แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็งเป็นอิสระ ดังกระแสพระราชด ารัส ความว่า 

“...เพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกพยายามที่จะท างานในหน้าที่
อย่างเต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุน
กัน...” 

 4.3.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้และจัดอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพ่ิม
มูลค่าโดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชด ารัส ความว่า 

“...ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยู่ ได้อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็
อาจจะหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ท าได้รักษาสิ่งแวดล้อม
ไว้ให้พอสมควร...” 

 4.3.1.4 ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง ดัง
กระแสพระราชด ารัส ความว่า 

“...การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือความรู้ในด้านเกษตรกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม...” 
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“...การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โต เต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมมี
ปัญหา” 

 4.3.1.5 ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้และไม่มีการมุ่งที่ลดรายจ่าย ใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินและ
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับเบื้องต้น ดังกระแสรับสั่ง ความว่า 

“...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพ่ือตนเอง 
เพ่ือที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็
คือ ให้มีเกียรติว่ายืนด้วยตนเอง...” 

“...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันท าเศษหนึ่งส่วนสี่ ประเทศของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้
...” 

 4.3.2 ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันภายในชุมชน บนหลักของความ รู้รักสามัคคี รักษาเอกลักษณ์ ภาษา สร้างเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมะสม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพองค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแล
รักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน  

 4.3.3 ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน  เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์
หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของการแบ่งปันมุ่งให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยาย
ธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และ
เรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท าตามก าลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม มีการเตรียม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความสื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

 4.3.4 ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศโดยเริ่มจากการวางรากฐาน ให้
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่าง พอมีพอกิน และ พ่ึงตนเองได้ มีความรู้ และ คุณธรรมในการด าเนินชีวิตมีการ
รวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่ง เพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู้ สืบทอด ภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง รู้รักสามัคคี เสริมสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความ
พอเพียงในที่สุด 

 

 4.3.5 หลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของความพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ได้ประมวลหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้ประชาชนได้เห็นมาโดยตลอดได้ 10 ข้อ 
“หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท” มีดังนี้ 

4.3.1.1 ท างานอย่างผู้รู้จริง และมีผลเป็นที่ประจักษ์ 
4.3.1.2 มีความอดทน มุ่งม่ัน ยึดธรรมะและความถูกต้อง 
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4.3.1.3 มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด 
4.3.1.4 มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
4.3.1.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดท่ีแตกต่าง 
4.3.1.6 มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 
4.3.1.7 มีความสุจริตและความกตัญญู 
4.3.1.8 พ่ึงตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง 
4.3.1.9 รักประชาชน 
4.3.1.10 การเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
สรุปได้ว่าการน้อมน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

ต้องยึดถือวิถีชีวิตความเป็นไทย คือความอ่อนน้อมถ่อมตน โอบอ้อมอารี เคารพให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน พอ
อยู่พอกินเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย ด าเนินชีวิตอย่างฉลาดไม่ประมาท ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา 
และท่ีส าคัญ คือต้องลงมือปฏิบัติจริงหนักแน่นมั่นคงในทางสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จน
ส าเร็จ 

 

4.4 ภูมิคุ้มกันสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง 
การสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามการทุจริตต้องมีการก าหนดเป็นนโยบาย 

มาตรการระดับประเทศ และก าหนดแนวปฏิบัติหรือตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วนโยบายจะถูกประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นทางการ การสร้างภูมิคุ้มกันมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

4.4.1 ภูมิคุ้มกันทางสังคม ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายค าว่าภูมิคุ้มกันทางสังคม ในคอลัมน์คุยกับ
ผู้อ่านในนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 246 ปี 2542 ว่าภูมิคุ้มกันทางสังคม คือ ครอบครัวอบอุ่นและชุมชน
เข้มแข็ง ถ้าครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะท าให้โรคต่างๆ ทางสังคมท าอันตรายไม่ได้ ควรหันมาใช้
วัคซีนทางสังคม คือส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็งขอให้เพ่ือนคนไทยสนใจเรื่องนี้ และ
ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทั้งที่ท าได้ด้วยตนเอง และทั้งโดยการผลักดันให้เป็นนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกันเราก็ไม่ต้องเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็งทางสังคมท าชีวิตให้ยืนยาวและมี
คุณภาพแข็งแรง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กล่าวถึง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยสรุป
สาระส าคัญได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่จ าเป็น คือ ทุกคนในสังคมไทยได้รับการคุ้มครองทางสังคม
อย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลังร่วมของสังคมไทย และทุก
คนสามารถอยู่ในชุมชนและสังคมที่ยึดโยงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (คู่มือการขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม, 2557: 3-4) 

4.4.2 ภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ การสร้างภูมิคุ้มกันในระบบธุรกิจต้องมีการด าเนินการอย่างบูรณาการ
สามารถป้องกันบริษัทจากผลกระทบภายนอกทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จัดระบบ
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
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4.4.2.1 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เพ่ือสามารถตรวจสอบภายในใน
องค์กรได้ และป้องกันการรั่วไหลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กร 

4.4.2.2 ระบบมาตรฐานการผลิต เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและองค์กรให้สามารถ
แข่งขันในระดับสากล เช่น HACCP, GMP, HALAL 

4.4.2.3 การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และขยายตลาดขาย
ส่งในตลาดใหม่ที่เป็นที่นิยมและการส่งออกไปขายต่างประเทศ เพ่ือป้องกันและกระจายความเสี่ยงจาก
วิกฤตการณ์ต่างๆ  

4.4.2.4 ให้ความส าคัญกับลูกค้าประจ า และการสร้างลูกค้าใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 
ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการที่ประทับใจ 

4.4.2.5 ให้ความส าคัญกับการสร้างสร้างชื่อสินค้า โดยส่งผลิตภัณฑ์รวมถึงผลงานบริหาร
องค์กรเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับประเทศ เพ่ือยกระดับสินค้าและความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กรให้
เป็นที่ยอมรับและรู้จักพร้อมๆ ไปกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตราสินค้า 

4.4.2.6 สร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน ด้วยการเปิดศูนย์ดูงานให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

4.4.3 ภูมิคุ้มกันผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับงาน
ราชการ เช่น กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีเรือนจ าน าร่องตามหลักเกณฑ์กลุ่มแรก คือเรือนจ าสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 
กรมราชทัณฑ์มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเปลี่ยนจากการเริ่มต้นจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจมาเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริงๆ โดยน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแต่ละกลุ่มบุคคลมีวิธีการปรับใช้หลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิตโดยรอบส าหรับกรมราชทัณฑ์แบ่งกลุ่มข้าราชการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มข้าราชการที่ท างานเรือนจ าจังหวัด มีบ้านพักเป็นหลังเดี่ยว 2) กลุ่มข้าราชการที่
อยู่อาศัยเฟต 3) กลุ่มข้าราชการที่ท างานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ จากนั้ นก าหนดยุทธศาสตร์ 8 อย่าง และ
ยกตัวอย่างโครงการให้เข้าใจ น าไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 

4.4.3.1 การใช้ชีวิตพอประมาณและพ่ึงตนเอง เช่น โครงการแก้มลิง โครงการเกษตรชีวิตวิถี 
และการประกวดชีวิตผู้คุมแบบพอเพียง 

4.4.3.2 การมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
เรือนจ าใสสะอาด มาตรฐานเรือนจ าโปร่งใส 5 ด้าน โครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมความประพฤติและ
ระเบียบวินัย 

4.4.3.3 การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว และการพัฒนาทางจริยธรรม เช่น โครงการรัก
เดียวใจเดียว โครงการลูกหลานราชทัณฑ์อบอุ่น และโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

4.4.3.4 การปลอดอบายมุข เช่นโครงการงดเหล้าเข้าเวร 
4.4.3.5 ความสามัคคีและการรวมพลัง เช่นโครงการชุมชนพิทักษ์ความสะอาด โครงการหนึ่ง

ราชทัณฑ์ และโครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือน  
4.4.3.6 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น โครงการคลินิกคลายทุกข์ และโครงการวิ่งรอบคุก 
4.4.3.7 การพัฒนาตนเองสร้างเครือข่ายความรู้ เช่น โครงการความรู้คู่การท างาน และ

โครงการห้องสมุดก าแพง 
4.4.3.8 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการกระดาษรีไซเคิล โครงการ      

ปั่นจักรยาน และโครงการประหยัดไฟ  
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วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่
กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้
ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง  การปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้
เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล  โดยใช้หลักธรรมะพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง  คุณธรรมพ้ืนฐานที่
ป้องกันมิให้กระท าการเบียดเบียน  คือ “หิริ” มีความหมายว่า ความละอายต่อบาปทุกชนิด และ “โอตัปปะ” 
มีความหมายว่า  ความเกรงกลัวต่อผลของบาป หิริโอตัปปะจะเกิดได้เมื่อมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไร
เป็นบาป อะไรคือผลของบาป อะไรเป็นบุญ อะไรคือผลของบุญ รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมนั่นเอง 
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคม
โลก  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป  จึงต้องสร้างระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้พฤติกรรมการทุจริตหมดสิ้นไปจากสังคมไทย 

ดังนั้นจึงต้องมีการประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง ไม่ละโมบโลภมาก ควรมีวินัยในตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และต้องมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของคนดี  เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย เป็นการปลูกฝังให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้กับสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง  

กล่าวโดยสรุป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือ
เป็นทางสายกลาง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมส าหรับสภาพสังคมไทยและสังคมโลก  หาก
ประชาชนมีความรู้จักพอเพียง พอประมาณ ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ หรือระดับประเทศแล้ว 
จะท าให้การทุจริตลดน้อยลง จนหมดไปในที่สุด  
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สื่อการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 
เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

 

รายวิชา : วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart” 
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง (STRONG/จิตพอเพียงต้านทุจริต) 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อหา 

1-
17 

รวมพระราชด ารัส รัชกาลที่ 9 วิดีโอ เป็นการน าเสนอแนวพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงและ
ประยุกต์ใช้แนวคิด STRONG มาเป็นส่วนในการต้านทุจริต 

 
 

ที ่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท เวลา QR Code 
1 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน แนว

พระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” 
วีดิทัศน์ 1.01 นาท ี

 
 
 
 

2 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ทานหรือ
การให้ 

วีดิทัศน์ 1.01 นาท ี

 
 
 
 

3 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน แนว
พระราชด าริ “การพ่ึงตนเอง” 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 

4 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
เสียสละ 

วีดิทัศน์ 1 นาที 
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5 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
เมตตา 

วีดิทัศน์ 1.01 นาท ี

 
 
 
 

6 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
อดทนน าพาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 

7 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
เพียร 

วีดิทัศน์ 1.01 นาท ี

 
 
 
 

8 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
อ่อนโยน 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 
 

9 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน การ
แก้ปัญหาด้วยปัญญา 

วีดิทัศน์ 58 วินาที  
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10 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 

11 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 

12 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ขันติหรือ
ความอดทน 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 
 

13 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน การ
ท างานด้วยความรอบคอบ 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 
 

14 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน ความไม่
เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 



128 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน การยึด
มั่นความเที่ยงธรรม 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 
 

16 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

วีดิทัศน์ 1 นาที 

 
 
 
 
 

17 สารคดีตามรอยพ่อขอท าดี ตอน การตั้ง
มั่นในศีล มีคุณธรรม 

วีดิทัศน์ 1 นาที 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ที.่. 646/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต 

---------------------------------------- 
 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
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 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 

      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 

      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
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25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 
          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 

         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

     โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือกลุ่มหลักสูตรอุดมศึกษา 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.   นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.  ดร.สุภารัตน์  ค าเพราะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์  ศิริวัฒนกฤตย์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

6.  นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7.  นายธนวัฒน์  มะแม้น  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

8.  นายไกรสร พรหมทัตโต 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

9.  นายพงษ์พันธ์  โตสกุลไกร 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
www.nacc.go.th 

 

 

 


