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ค าน า 

 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรไปใช้ และรายงานผล
การน าไปใช้ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบ  และเพ่ือให้การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 
2580)  ทีไ่ดก้ าหนดเป้าหมาย คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  ส านักต้านทุจริต
ศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช.  จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เกิดการบูรณการความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปด าเนินการและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จะเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หากมีข้อเสนอแนะอ่ืนใดที่จะท าให้
คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งส านักต้านทุจริตศึกษาทราบด้วยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
จักขอบคุณยิ่ง 
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บทท่ี ๑ 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค ์
 

 ความเป็นมาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด ภาวะที่ “ไม่ทน
ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  เพ่ือด าเนินการสร้าง
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหลักสูตรส าหรับ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชส าหรับโครงการต้านทุจริต) โดยมี 
คณะอนุกรรมการร่วมจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษาและผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่  
 1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 7) ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
 8) ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 12) กรมยุทธศึกษาทหารบก  
 13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
 14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
 15) กองบญัชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

๑ 



๒ 

 

 โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจรติ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
 2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”  
 3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระ 
จัดระเบียบล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560  
 5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน 
การทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 โดยจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับกรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย 
ที่ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย  
  1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
  2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
  3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
  4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริตเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) และให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาน าหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรขา้ราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม ่ 
 3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียด
หลักสูตร เพ่ือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

 1. เพ่ือให้บุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนภูมิภาค เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถชี้แจง ให้ค าปรึกษา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างทั่วถึง  และ
น าไปใช้ในการก ากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
 2. เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 หลักสูตร
ในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปด าเนินการปรับใช้และขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน 
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บทท่ี ๒ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาศึกษา (Anti-Corruption Education) 

 

๒.๑ รายละเอียดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน  
การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทน  
ต่อการทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ๕) หลักสูตรโค้ช โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย ๔ ชุดวิชา ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
 
 

 

(๑) ชื่อหลักสูตร 
 “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” 

(๒) จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักเรียน 
 (๒.๑) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 (๒.2) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 (๒.3) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 (๒.4) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (๒.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
 (๒.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
 (๒.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
 (๒.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (๒.9) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
๓. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท า
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและ
การเขียนเพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
๔. ผลการเรียนรู้  
 (๔.1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 (๔.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
 (๔.3) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
 (๔.4) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (๔.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
 (๔.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
 (๔.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
 (๔.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (๔.9) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
(๕) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน 
 ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษา 
ปฐมวัย ประถมศึกษา

ตอนต้น 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
๑๔ ช่ัวโมง 

 
๑๖ ช่ัวโมง 

 
14 ช่ัวโมง 

 
12 ช่ัวโมง 

 
10 ช่ัวโมง 

๒ ความไม่ทนและความละอาย 
ต่อการทุจรติ 

12 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง 

๓ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 9 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 
๔ พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 5 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 15 ช่ัวโมง 

รวม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 

 โดยหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็น 1 หลักสูตร 
และแยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6  
 ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
(6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิดและแนวการสอน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ได้แก่ 
1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism 
Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล
(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์การฝึกปฏิบัติจริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน (5 STEPs) 
การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 



๖ 

 

(7) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วิดีโอ ข่าว VTR นิทาน 
การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
(8) การวัดและประเมินผล 
 (8.1) การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 
  - ความรู้ความเข้าใจ 
  - การปฏิบัติ 
  - คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
  - แบบสอบ 
  - แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 (8.2) การประเมินผล 
  นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(9) การทดลองใช ้
 ทดลองน าร่องใช้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสรุปผลการ
ทดลองใช้ได้จากบันทึกหลังการสอน 
 

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

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ 

๓. STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจรติ 

๔. พลเมือง 
กับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

๑. การคดิแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ความละอาย 
และความไม่ทน 
ต่อการทุจรติ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

จัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือบูรณาการ
กับวิถีชวีิตในสถานศึกษา 

 
จัดในกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

บูรณาการการเรียน 
การสอนกับกลุม่

สาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

บูรณาการการเรียน 
การสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
เปิดรายวิชาเพิ่มเตมิ 

 

http://www.nacc.go.th/


๗ 

 

หลักสูตรอุดมศึกษา 
 

 
 

 

(๑) ชื่อหลักสูตร 
 “วัยใสใจสะอาด Youngster with good heart” 
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถวิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 
 (2.2) เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตส านึก มีทักษะชีวิตด้านการปลูกจิตส านึก 
ผ่านการศึกษาดูงาน 
 (2.3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการน าจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้หลัก 
จริยธรรมน าชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 
 (2.4) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต 
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 
 (2.5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้านการทุจริต 
(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : 
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง) 
 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1 ปรับฐาน 
ความคิดต้านทุจริต 
ส่วนตนและส่วนรวม 

๙ 1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ศึกษาดูงาน 

วิชาท่ี 2 สร้างสังคม 
ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๑๒ 2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 

- บรรยาย 
- อภิปราย 
- ภาคสนาม 

วิชาท่ี 3 ยกระดบั 
ดัชนี สร้างพลเมืองด ี
ในสังคม 

๖ 3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริต 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ค้นคว้า 

วิชาท่ี 4 ปราบทุจริต 
ด้วยจิตพอเพียง 

๑๘ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
เครื่องมือต้านทุจริต 

- โครงงาน 

 
 

 
 



๘ 

 

(5) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิทัศน์ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวห้องสมุด ฟลิปชาร์ต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรม 
แบบ Active Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(6) การวัดและประเมินผล 
 (6.1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
 (6.2) การตอบค าถาม 
 (6.3) ประเมินตามสภาพจริง 
 (6.4) การให้ค าปรึกษาเป็นระยะ 
(7) การทดลองใช ้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้น าเนื้อหา
หลักสูตรฯ บางส่วน ไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น า เนื้อหา
หลักสูตรฯ บางส่วนไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จ านวน 1 หน่วยกิต
12 ชั่วโมง 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๙ 

 

หลักสูตร 
กลุ่มทหารและต ารวจ 

 
 

(1) ชื่อหลักสูตร 
 “หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ” 
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้ 
 (2.2) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้ 
 (2.3) เพ่ือให้สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริต เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้ 
 (2.4) เพ่ือสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริตได้ 
 (2.5) เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อการป้องกันการทุจริต 
(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต โดยใช้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
และเสริมพลังคนรุ่นใหม่และน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ 
(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง) 
 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1 
การคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน ์
ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓ 1. ความหมาย ความส าคัญ การขัดกัน 
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
    ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
    กับผลประโยชนส์่วนรวม 

1. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล 
    ต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน 
    การท างาน 
2. ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
    คดีทุจริตอันเนื่องมาจากการ 
    ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและ      
    การน าเสนอ 

 
 



๑๐ 

 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 2 
จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต 

๓ 1. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงในการต่อต้านการทุจริต 
2. การสร้างพื้นฐานความคิดจากแนวคิด 
    จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตและพัฒนา 
    วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่ 
    หน่วยงาน 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและ 
    น าเสนอ 

วิชาท่ี 3  
ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

๓ 1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ 
    ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนา 
    สังคมและประเทศ 
2. การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึง 
    ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความ 
    ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. การประเมินตนเอง ก่อนและ 
   หลังการอบรม/เรียน 
๒. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
๓. ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
    ผลท่ีเกิดจากการทุจริต 

วิชาท่ี 4 
พลเมืองกับ 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

๓ 1. ความหมาย ความส าคัญ ของพลเมืองกับ 
    ความรับผิดชอบต่อการทุจริต และบทบาท 
    หน้าท่ีของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วม 
    แก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
   ของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของ 
    สังคมและประเทศ 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
2. กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมือง 
   เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
   ต่อการทุจริต 
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและน าเสนอ 
    ผลงาน 

 

(5) ระยะเวลา 
 - ทหาร (ส าหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ ) แบ่งหลักสูตรออกเป็น 
3 ระยะ 
 ระยะสั้นมีการฝึกอบรม ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง 
 ระยะกลางมีการฝึกอบรม ๔ - ๖ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง 
 ระยะยาวมีการฝึกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง 
 ส าหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ 
ประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 - ต ารวจ 
 หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง 
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง 
 ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบการ 
เรียนรู้ในการเรียนการสอน 
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  
โจทย์สัมมนา บ่งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล แหล่งเรียนรู้ 



๑๑ 

 

(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน 
 (7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 
 (7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ 
 (7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม 
(8) การทดลองใช ้
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน 421 คน โดยได้เชิญนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (อนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ 
ป้องกันการทุจริต) ไปบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาการบรรยายวิชาการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวนรุ่นละ 1.30 ชั่วโมง 
 รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
 
(1) ชื่อหลักสูตร 
 “สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
 (2.2) เพ่ือสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เพ่ือมุ่ง
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร 

(4) ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง) 
 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1  
การคิดแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม 

๖ 1. สาเหตุของการทุจริตฯ 
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหวา่ง 
    ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ 
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / 
    Digital thinking (ฐาน 2) 
5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
6. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่าง 
    ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การบรรยาย 
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การท ากิจกรรมกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม 

วิชาท่ี 2  
ความไม่ทนและ 
ความอายต่อการ 
ทุจริต 

๓ 1. ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 - ความเป็นพลเมือง 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ความอายต่อการทุจริต 
 - แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 
3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการ 
    ทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการ 
    ทุจริต 
4. ลงโทษทางสังคม 
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและ 
    การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์ 
กรณีศึกษา 
การท ากิจกรรมกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม 



๑๓ 

 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 3  
การประยุกต์หลัก 
ความพอเพียงด้วย
โมเดลSTRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

๓ 1. ท่ีมา ความหมายของโมเดล STRONG :  
    จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. การน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน 
    ทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ 

การอภิปราย 
การศึกษากรณีโครงการ STRONG 

วิชาท่ี 4  
การฝึกปฏิบัติการ 
เป็นวิทยากร 

๖ การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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

 

(5) ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ PowerPoint 
วิดีโอภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) การทดสอบความรู้ (60 คะแนน) 
 (7.2) การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (40 คะแนน) 
 โดยผู้ผ่านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้และค่าคะแนนจากการ 
ประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรรวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 
(8) การทดลองใช ้
 (8.1) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ป.ป.ช. แกนน า สร้างสังคม   
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม ๒๕60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างเป็น
มาตรฐานและแนวทางเดียวกันไปขยายสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 9 ภาค ๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 20 คน รวมจ านวน 105 คน  
โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่เข้ารับการอบรมจะได้น าเนื้อหาวิชาไปขยายผลในพ้ืนที่จังหวัด 
 (8.2) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปี 2561 โดยเป็นการจัดอบรม 
ให้ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอาย 
ต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นการผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้มี  
ทักษะและสามารถขยายผลอย่างเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน  ๆ เพ่ือมุ่งสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 



๑๔ 

 

  - กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน 297 คน 
  รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
  รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
  - กลุ่มอาจารย์และบุคลากรในระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 รุ่น รวมจ านวน 143 คน 
  รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
  รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ 
ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทน 
ต่อการทุจริต ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกภูมิภาค 
รวมจ านวนประมาณ 1,579 คน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดอบรม 
และผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน  225  คน 
 
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

หลักสูตรโค้ช 
 
 

 
(1) ชื่อหลักสูตร 
 “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต” 

(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 (2.1) เพ่ือสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต 
 (2.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการรู้คิด 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน 
 (2.3) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 (2.4) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการต้านทุจริต 

(3) ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะเพ่ือเป็นแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม  
จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริต อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร 
 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 1  
แนวคิดหลักการโค้ช
เพื่อการรู้คิดต้าน
ทุจริต 

๓ 1. ความเป็นมาของการโค้ชเพือ่การรู้คิด 
2. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
3. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
4. หลักการโค้ชเพื่อการรูค้ิด 
5 ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ 

1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร 
    โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์ 
    กรณีศึกษา 
3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการ 
    ภาคสนาม 

วิชาท่ี 2  
กลไกและ
กระบวนการโค้ช 

๓ 1. กลไกของการโค้ช 
2. กระบวนการโค้ช 
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร 
    โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์   
    กรณีศึกษา 
3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการ 
   ภาคสนาม 
 



๑๖ 

 

หัวข้อวิชา ชั่วโมง เนื้อหา กระบวนการ 
วิชาท่ี 3  
เรียนรู้ผู้เรียน 

๓ 1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6 
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation 

วิชาท่ี 3 เรียนรู้ผู้เรียน 

วิชาที่ 4  
เทคนิคส าคัญในการ
โค้ช 

๓ 1. การสื่อสารเชิงบวก 
2. ค าถามท่ีทรงพลัง 
3. การสะท้อนคิด 
4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการน านวัตกรรม 
    มาใช้ในการโค้ช 
5. การถอดบทเรียน 

วิชาท่ี 4 เทคนิคส าคัญในการโค้ช 

วิชาท่ี 5  
การประเมินผลการ 
เรียนรู้ที่เสริมพลัง 
ต้านทุจริต 

๓ 1. การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
2. การประเมินขณะเรียนรู ้
3. การประเมินผลการเรียนรู้ 

วิชาที่ 5 การประเมินผลการ 
เรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต 

 

(5) ระยะเวลา 
 3 วัน 2 คืน 
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้น าชุมชน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์การ์ตูน นิทาน ฯลฯ 
(7) การวัดและประเมินผล 
 (7.1) ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & 
Post Test) 
 (7.2) ร้อยละของจ านวนชั่วโมงท่ีเข้ารับการอบรม 
 (7.3) การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 
(8) การทดลองใช ้
 (8.1) ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ได้น าไปใช้
ในโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 27 
จังหวัด ที่ต้องด าเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งจะต้องจัดตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา และ
คัดเลือกสมาชิกชมรมเพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการจัดท ากิจกรรมป้องกันการทุจริตและขยายผล
ภายในจังหวัดผู้เข้าร่วมจ านวน 72 คน 
 (8.2) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าธรรมนูญชมรม
จิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาว และแผนประจ าปี ภายใต้โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง 
ต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิด STRONG จนสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต เพ่ือปลูกฝัง STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ปรับฐานคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างจิตส านึกความอายในการกระท าการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด 
เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน 



๑๗ 

 

สังคม และประเทศชาติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 
314 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าภาค 9 ภาค เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด 27  จังหวัดที่ต้องด าเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และโค้ช STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต จาก 27 จังหวัด ๆ ละ 10 คน 
 
 
ที่มา : หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)” เว็บไซต์ www.nacc.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/


๑๘ 

 

๒.๒  แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรม
ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือ
ต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในสังคมไทยและรว่มสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น 
ต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งระบบการศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม
ส าหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานภาครัฐ 
 ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรให้มีความชัดเจน และให้หมายความ
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 โดยมีรายละเอียดแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  ดังนี้    

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   - ประถมศึกษา 
   - มัธยมศึกษา 
     รวมจ านวน ๓๐,๑๑๒ แหง่ 
๒. โรงเรียนสาธิต รวมจ านวน ๖๗ แห่ง 
๓. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
    รวมจ านวน ๓,๕๙๗ แห่ง 
๕. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
    อัธยาศัย  (กศน.)  รวมจ านวน ๙๒๘ แห่ง 
๖. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
   - โรงเรียน จ านวน ๑,๗๐๑ แห่ง 
 

๑. เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
๒. บูรณาการการเรียนการสอน 
    กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
    ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. บูรณาการการเรียนการสอน 
   กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 



๑๙ 

 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๘,๙๓๓ แห่ง 
    รวมจ านวน ๒๐,๖๓๔ แห่ง 
๘. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
    รวมจ านวน ๔๓๗ แห่ง 
๙. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๐. ส านักการศึกษา เมืองพัทยา 
๑๑. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑๒. สถาบันการบินพลเรือน 
๑๓. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๔. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
๑๕. กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
๑๖. กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
 

 

 

หลักสูตรอุดมศึกษา 
 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
   - มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕๖ แห่ง 
๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
๓. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
๔. สถาบันพระบรมราชชนก 
๕. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๗. สถาบันการพลศึกษา 
๘. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
   - รัฐ จ านวน ๔๒๘ แห่ง 
   - เอกชน จ านวน ๔๘๖ แห่ง 
   รวมจ านวน ๙๑๔ แห่ง 

๑. จัดท าเป็น ๑ รายวิชา จ านวน ๓ 
    หน่วยกิต 
๒. จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดย 
    อาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนื้อหา 
    ในหนว่ยการเรียนรู้ต่าง  ๆไปปรับใช้/ 
    ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง 
๓. จัดท าเป็นวิชาเลือก 
 

หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
1. กระทรวงกลาโหม หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ

และหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ (๓ ระยะ) 
- ระยะสั้น ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียน 
 

   1.1 กระทรวงกลาโหม โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
   1.2 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

 



๒๐ 

 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
   1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก   การสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง 

- ระยะกลาง ๔ - ๖  เดือน ให้มีการ 
  เรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง 
- ระยะยาว ๖ - ๑๒ เดือน ให้มีการ   
   เรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง 
   ส าหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการ
อบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบ 
การบรรยายพิเศษหรือใช้สื่อประกอบ  
การเรียนการสอน 

   1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   
   1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา - หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่ง 
  สูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
  ๓ ชั่วโมง  
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ให้มี 
  การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชัว่โมง  
  ส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ที่กล่าวมา ใหใ้ช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ
หรือใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
๑. ส านักนายกรัฐมนตรี  
    - กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ประกอบด้วย ๓ แนวทาง 
  ๑. ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ 
      ส านักงาน ป.ป.ช. 
  ๒. ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
      และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๓. บูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรม 
      ในระดับต่างๆ ของส านักงาน ก.พ. 

๒. กระทรวงกลาโหม 
๓. กระทรวงการคลัง 
๔. กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๘. กระทรวงคมนาคม 
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑1. กระทรวงพาณิชย์ 
๑2. กระทรวงมหาดไทย 

 



๒๑ 

 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
๑3. กระทรวงยุติธรรม  
๑4. กระทรวงแรงงาน 
๑5. กระทรวงวัฒนธรรม  
๑6. กะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑7. กระทรวงศึกษา 
๑8. กระทรวงสาธารณสุข 
19. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒0. ส านักงาน ก.พ. 
๒1. ส านักงาน ก.พ.ร.  

หลักสูตรโค้ช 

กลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ แนวทางการน าไปใช้ 
โค้ชภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด 
และ ๑ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 
 

ประกอบด้วย ๓ แนวทาง  
(๑) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ 
     ส านักงาน ป.ป.ช. 
(๒) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG :  
     จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(๓) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๒.3  ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในหน่วยงานที่ต้องน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

โดยหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2561 ประกอบด้วย 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. กระทรวงกลาโหม 
 3. กระทรวงการคลัง 
 4. กระทรวงมหาดไทย 
 5. ส านักงาน ก.พ.  
 6. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวมีการรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ เป็นดังนี้ 
 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
และให้กระทรวงศึกษาธิการ       
เร่งด าเนินการ เตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ เพื่อน าหลักสูตร   
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ใน   
การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  
 

  ๑. จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจกจ่าย
ให้กับสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง 
(30,112 โรงเรียน) และจัดท าเป็นไฟล์
ดิจิตอลส าหรับให้โรงเรียนดาวนโ์หลดได้ที่
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
www.uprightschool.net 
  ๒. - ชี้แจงแนวทางการขับเคลือ่น
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาใน
สังกัดให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริตในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   - ร่วมกับผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัด จัดท าแผนปฏบิัติการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของแต่ละ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุม  
เชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางของแผนแมบ่ทบูรณาการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579)  
5 ภูมิภาค 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 
29,871 แห่ง น าไปใช้ 29,871 แห่ง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   - แนวทางที่ 1 เปิดรายวิชา
เพิ่มเติม จ านวน 14,812 แห่ง  
   - แนวทางที่ 2 จัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 5,044 แห่ง  
   - แนวทางที่ 3 บูรณาการการ
เรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 4,780 แห่ง  
   - แนวทางที่ 4 บูรณาการการ
เรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ จ านวน 2,800 แห่ง 
   - แนวทางที่ 5 บูรณาการกับวิถี
ชีวิตในโรงเรยีน จ านวน 1,483 แห่ง  
   - แนวทางที่ 6 จัดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จ านวน 952 แห่ง   



๒๓ 

 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 
 

  ๓. โอนจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ๔. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด (ตามหนังสือ 
สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว918 ลงวันที่ 5 
เมษายน 2562) เร่ือง การน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน)  ไปปรบัใช้ในการจดัการเรียน    
การสอนของสถานศึกษา เร่ิมตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยให้
สถานศึกษา เปน็ผู้พจิารณาวา่จะด าเนนิการ
ในแนวทางใด 
  ๕. โอนจัดสรรงบประมาณ เพือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการขับเคลื่อนการ
น าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ๖. จัดนิทรรศการแสดงการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา (ห้องเรียนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา) จ านวน 5 ภูมิภาค โดย
คัดเลือกโรงเรียนให้เป็นตัวแทนของภูมิภาค ๆ  ละ 
6 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 แนวทาง 

 

 

หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
  1. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่ง
ด าเนินการ เตรียมความพร้อมใน
ด้านตา่งๆ เพื่อน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

  ๑. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ได้มีหนังสือไปทีส่ านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัด
และผู้รบัใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แจ้งให้โรงเรียนเอกชน
ด าเนินการน าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
หลักสูตรที่ ๑  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ จ านวน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
น าไปจัดท าเปน็รายวชิาเพิ่มเติมของ
โรงเรียน รูปแบบที่ ๒ น าไปบูรณาการกับ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 
จ านวน 3,597 แห่ง น าไปใช้ 
685 แห่ง  
 



๒๔ 

 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
  2. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
มีนโยบายให้โรงเรียนเอกชน    
น าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education) 
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยสามารถ
ด าเนินการได้ทนัทีตามความ
เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 
 
 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ หรือน าไปบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และรูปแบบ 
ที่ ๓ น าไปบูรณาการเรียนรู้กับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/
โครงงานหรือวิถีชีวิตประจ าวนัในโรงเรียน 
  ๒. ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ เร่ืองการ
น าหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
สามารถให้ค าแนะน าแก่โรงเรียนในการ  
น าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาได ้

 

หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่ง
ด าเนินการ เตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  
 

  ๑. ส านักงาน กศน. ขอความร่วมมือให้
สถานศึกษาในสังกัดน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา รายวิชาการป้องกันการทจุริต 
ไปก าหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ส าหรับผูเ้รียน 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
ทั้ง ๓ ระดับ ประกอบด้วย  ระดับประถม 
ศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
  ๒. จัดท าสื่อ (หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
เสร)ี รายวิชาการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
(กศน.)  จ านวน 928 แห่ง  
(น าไปใช ้34 แห่ง) โดยใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ก าหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง 
 

 

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ศธ 0236/20976 ลงวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)  (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ที่ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ 
รายละเอียดหลักสูตร เพ่ือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) และคณะท างานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) เป็นกลไกก าหนดแนวทาง ก ากับติดตามและประเมินผลในการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ 



๒๕ 

 

 
    2) คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) มีค าสั่งที่ 1/2562 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะท างานด้านการสร้าง Platform และออกแบบกิจกรรม (2) คณะท างาน
ด้านการน าไปสู่สถานศึกษาและสร้างการรับรู้ และ (3) คณะท างานด้านการวัดและประเมินผล 

    3) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption 
Education) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ. ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ภายใต้การด าเนินการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอ
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ ดังนี้  (1) ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายต่อผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ (2) เห็นควรของบประมาณเรื่อง Platform จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. (3) งบประมาณด้านการ
ติดตามและประเมินผลควรใช้จากส านักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงศึกษาธิการ และ (4) ขอให้คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป 

    4) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - 
Corruption Education) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) เพ่ือทราบถึงผลการ
ก ากับติดตามการน าหลักสูตรฯ ไปใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า ควรน าข้อมูลโครงการ “โตไปไม่โกง” ของกรุงเทพมหานคร มาใส่ใน Digital Platform ด้วย  
 

2. กระทรวงกลาโหม 
 

หน่วยงาน  กระทรวงกลาโหม 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561  เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
  

กระทรวงกลาโหม 
1. กรมการเงินกลาโหม 
    ได้ด าเนนิการบรรจุหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจใน
การศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงิน      
ชั้นนายร้อยของส านักงานปลดักระทรวง
กลาโหม, หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ
หลักสูตรนายทหารการเงนิชัน้นายสิบ
อาวุโส ของส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
จ านวน 3 - 4 ชั่วโมง 
 

กระทรวงกลาโหม 
1. กรมการเงินกลาโหม 
กรมการเงินกลาโหม เปิดการศึกษา
หลักสูตรนายทหารการเงินชั้น    
นายร้อย รุ่นที่ 12 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่าง
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 
2562 ในหลักสูตรดังกลา่วได้
ก าหนดให้มีการบรรยายวิชาการ
ป้องกันและปราบกรามการทุจรติ 
เป็นวิชาประกอบ จ านวน 3 ชั่วโมง 
โดยจะเชิญวทิยากรจาก ส านักงาน 
ป.ป.ช. มาบรรยาย 

 
 
 
 



๒๖ 

 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 2. กรมพระธรรมนูญ  

    (โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ) 
ได้จัดเตรียมแผนในการจัดหลักสูตรต่อต้าน
การทุจริตศึกษา เพื่อบรรจุเพิ่มเติมใน
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเหล่าทหาร 
พระธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
3. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
    (อผศ.) 
     ได้จัดเตรียมแผนในการจัดหลักสูตร
ต่อต้านการทุจริตศึกษา เพื่อบรรจุเพิ่มเติม
ในหลักสูตรการศึกษาขององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(สทป.) 
    อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสตูรและความ
เก่ียวข้องกับสถาบันฯ เพื่อบรรจเุพิ่มเติมใน
หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยปี้องกัน
ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2. กรมพระธรรมนูญ  
(โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนญู) 
จัดให้มีการบรรยายเพิ่มเติมลงใน
หลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบตัร
ชั้นตน้ รุ่นที่ 42 และหลักสูตร 
ตุลาการพระธรรมนูญ รุน่ที่ 14 
หลักสูตรละ 7 ชั่วโมง (จัดบรรยาย
รวมกันทั้ง 2 หลักสูตร) 
3. องค์การสงเคราะหท์หารผา่นศึก 
(อผศ.) 
  1. บรรยายเก่ียวกับการต่อต้าน
การทุจริต หลักสูตรละ 6 ชั่วโมง 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ขององค์การสงเคราะห์ทหาร   
ผ่านศึก ได้แก่ 
- หลักสูตรประจ าแผนก 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับตน้ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 
  2. การบรรยาย “การศึกษาวนิัย
และการสอบสวน” 
  3. การบรรยาย “การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร” โดยวิทยากร
จาก ป.ป.ช. 
 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

หน่วยงาน  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561  เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3      
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
  กองบัญชาการกองทัพไทย ไดด้ าเนินการ
ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารสูงสดุ 
ด าเนินการเฉพาะหลักสูตรที่เปน็แนวทาง
รับราชการของทหาร โดยคณะกรรมการ
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมของ
กองบัญชาการกองทัพไทยเปน็ผูพ้ิจารณา 
 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาวิชา
สอดคล้องตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในการบรรยาย/ถกแถลงของ
หลักสูตร วปอ. ดังนี ้
  1. บรรยายวิชา (6 - 5) 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารจ านวน 1.30 ชั่วโมง  
โดย พล.อ.ดร. ศรุต นาควัชระ 
(วปอ.47)  
  2. ถกแถลงวิชา (6 - 9)      
การสร้างสังคมที่เป็นธรรม  
จ านวน 1.30 ชั่วโมง 
 

 

หน่วยงาน  กองทัพบก  
 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดนัยทุธศาสตรช์าติวา่ดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

กองทัพบก 
  1. กรมยุทธการศึกษาทหารบก ได้มี
หนังสือแจ้งให้สถาบนัการศึกษา โรงเรียน
เหล่าและสายวิทยาการ รวมถึงหน่วยจัด
การศึกษาทราบ และด าเนินการสอดแทรก
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โดยแจ้งให้หน่วยเร่ิมด าเนินการเมื่อ 28 
มิถุนายน 2561 ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ
การด าเนนิการ โดยผลการด าเนนิการเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดบัพึงประสงค์ใน
ระยะเริ่มตน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  - หลักสูตรระยะสั้น เวลาการศึกษา 2 เดือน 
ถึง 4 เดือน จัดให้มีการเรียนการสอดแทรก
เนื้อหาของหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาอยา่งน้อย 
จ านวน 3 - 4 ชั่วโมง หรือมากกว่า 

กองทัพบก 
กองทัพบก ให้สถาบันการศึกษา 
โรงเรียนเหล่าและสายวิทยาการ 
รวมถึงหน่วยจัดการศึกษา 
สอดแทรกเนื้อหาวิชาตามหลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษาทางการทหารตาม
แผนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ให้เป็นไปตามชั่วโมงที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 

 



๒๘ 

 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
   - หลักสูตรระยะกลาง เวลาการศึกษา    

4 เดือน ถึง 6 เดือน จัดให้มีการเรียนการ
สอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาอย่างน้อย จ านวน 6 – 8 ชั่วโมง  
หรือมากกว่า 
  - หลักสูตรระยะยาว เวลาการศึกษา 6 
เดือน ถึง 12 เดือน จัดให้มีการเรียนการ
สอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาอย่างน้อย จ านวน 9 – 12 ชั่วโมง
หรือมากกว่า 

 

 
หน่วยงาน  กองทัพเรือ 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3   
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ    
ในกองทัพเรือจัดการเรียนการสอน/      
การฝึกอบรมหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาไว้  
ในหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพเรือ โดย
สอดแทรกเนื้อหาของหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรอุดมศึกษา และหลักสูตรกลุ่มทหาร
และต ารวจ และพิจารณาจัดเตรยีมผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อเข้ารับการ
อบรมจากส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อได้รบัการ
ประสาน 

  1. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ในภาครัฐ ในหลักสูตรอาชีพเพือ่
เลื่อนฐานะจากจา่เอก พรรคพิเศษ  
เหล่าทหารสารบรรณ (วชิาการ
พิมพ์) และเหล่าทหารสารบรรณ 
รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 (3 ชั่วโมง) 
  2. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ในภาครัฐ ในหลักสูตรอาชีพเพือ่
เลื่อนฐานะจากจา่เอก พรรคพิเศษ  
เหล่าทหารสารบรรณ (วชิาการ
พิมพ์) และเหล่าทหารสารบรรณ 
รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 (3 ชั่วโมง) 
  3. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ในภาครัฐ ในหลักสูตรอาชีพเพือ่
เลื่อนฐานะจากจา่เอก พรรคพิเศษ  
เหล่าทหารสารบรรณ (วชิาการพิมพ์) 
และเหลา่ทหารสารบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ชัว่โมง) 
  4. ปรับปรุงหลักสูตรอาชพีเพื่อ
เลื่อนฐานะนายทหารประทวน 

 



๒๙ 

 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
  ชั้นพนัจ่าเอก เหล่าทหารสัญญาณ 

(3 ชั่วโมง) 
  5. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
จริยธรรมกับงานดา้นการเงนิใน
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ   
พันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (6 ชั่วโมง)  (รุ่นที่ 1 จ านวน 
18 นาย , รุ่นที่ 2 จ านวน 34 นาย) 
  6. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทาง 
การรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตรนาวิกโยธิน และอบรม 
เร่ือง การศาสนา และศีลธรรมใน
หลักสูตรชั้นนายนาวา นาวิกโยธิน 
รุ่นที่ 37 (6 ชั่วโมง) 
  7. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทาง 
การรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตรนาวิกโยธิน และอบรม 
เร่ือง การศาสนา และศีลธรรม ใน
หลักสูตรชั้นนายนาวา นาวิกโยธิน 
รุ่นที่ 11 (6 ชั่วโมง) 
  8. บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้
ชีวิตราชการและการสอบเพื่อเลื่อน
ฐานะของทหารนาวิกโยธิน และ   
ดูงานและฟังการบรรยายสรปุ  
ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปา่วังจนัทร์ 
ในหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ  
ชั้นพนัจา่เอก นาวิกโยธนิ (6 ชัว่โมง) 
  9. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่ใน
หลักสูตรนักเรียนจ่า นาวิกโยธนิ 
ชั้นปทีี่ 1 (3 ชั่วโมง) 
  10. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่   
ในหลักสูตรนักเรียนจ่า นาวิกโยธิน 
ชั้นปทีี่ 2 (3 ชั่วโมง) 
  11. เชิญวิทยากรมาบรรยายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสตูร 

 



๓๐ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
  จ่าทหารปนืใหญ่ นาวิกโยธิน     

(6 ชั่วโมง) 
  12. อบรมชี้แจงให้ความรู้ก าลังพล
เร่ืองการต้านการทุจริต โดย
สอดแทรกระหว่างการอบรม
หลักสูตรทหารช่างสนามเบื้องตน้ 
(2 ชั่วโมง) 
  13. เชิญวิทยากรมาบรรยายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสตูร 
จ่าสื่อสาร นาวิกโยธิน (6 ชั่วโมง) 
  14. ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โดยเชิญวิทยากรมาจากส านักงาน
พระธรรมนูญทหารเรือ มาบรรยาย 
ในวิชากฎหมาย ของหลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชัน้จ่าเอก  
พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร  
(3 ชั่วโมง) 
  15. ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โดยเชิญวิทยากรมาจากส านักงาน
พระธรรมนูญทหารเรือ มาบรรยาย 
ในวิชากฎหมาย ของหลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้พันจา่เอก 
พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร   
(3 ชั่วโมง) 
  16. ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โดยเชิญวิทยากรมาจากส านักงาน
พระธรรมนูญทหารเรือ มาบรรยาย 
ในวิชากฎหมาย ของหลักสูตร  
เบื้องสูงเฉพาะเหล่าทหารสารวตัร 
(3 ชั่วโมง) 
  17. จัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
เป็นวิทยากรหลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะ ชัน้จ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าทหารชา่งยทุธโยธา (3 ชั่วโมง) 
  18. จัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
เป็นวิทยากรหลักสูตรอาชีพเพื่อ 

 



๓๑ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
  เลื่อนฐานะ ชัน้พันจา่เอก พรรค

พิเศษ เหล่าทหารช่างยทุธโยธา    
(3 ชั่วโมง) 
  19. จัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
เป็นวิทยากร หลักสูตรนายทหาร
ใหม่พรรคกลิน (3 ชั่วโมง) 
  20. ปรับปรุงโครงสรา้งหลักสตูร
นายทหารใหม่ พรรคกลิน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (3 ชั่วโมง) 
  21. ปรับปรุงโครงสรา้งหลักสตูร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้พันจา่เอก 
เหล่าทหารชา่งยุทธโยธา (3 ชั่วโมง) 
  22. เชิญวิทยากรจากส านักงาน
พระธรรมนูญทหารเรือ บรรยาย
การต่อต้านทุจริตในวชิากฎหมาย 
ของหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ  
ชั้นจา่เอก พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
ช่างยทุธโยธา (3 ชัว่โมง) 
  23. เชิญวิทยากรจากส านักงาน
พระธรรมนูญทหารเรือ บรรยาย
การต่อต้านทุจริตในวชิากฎหมาย 
ของหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ  
ชั้นพนัจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า
ทหารช่างยทุธโยธา (3 ชั่วโมง) 
  24. ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตัิงานและการใช้
ชีวิตประจ าวนัในหลักสูตรอาชพี
เพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้จา่พันเอก 
เหล่าทหารสรรพาวุธ (3 ชั่วโมง) 
  25. ขอรับการสนับสนนุวิทยากร
จากส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายใน
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ   
ชั้นพนัจ่าเอก เหล่าทหารพลาธกิาร 
(3 ชั่วโมง) 
  26. ขอรับการสนับสนนุวิทยากร
จากส านักงาน ป.ป.ช. บรรยายใน
หลักสูตรนายทหารพลาธิการ ชัน้
นายนาวา (3 ชั่วโมง) 

 



๓๒ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
    27. บรรยายพิเศษหัวข้อการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
ในหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ 
ชั้นพนัจ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าทหารแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
  28. บรรยายพิเศษหัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
ในหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชัน้
นายเรือ ใน 8 ก.ค. 62 (3 ชั่วโมง) 
  29. บรรยายพิเศษหัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ของกองทัพเรือ ในหลักสูตรอาชีพ
เพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้จา่เอก เหล่าทหาร
อุทกศาสตร์ (2 ชั่วโมง) 
  30. บรรยายพิเศษหัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
ของกองทัพเรือ ในหลักสูตรอาชีพ
เพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้พนัจ่าเอก 
เหล่าทหารอุทกศาสตร์ (2 ชั่วโมง 
  31. จัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
ส าหรับเป็นวทิยากร หลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้พันจา่เอก 
พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
วิทยาศาสตร์ (4 ชั่วโมง) 
  32. จัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
ส าหรับเป็นวทิยากร หลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชัน้จ่าเอก 
พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
วิทยาศาสตร์ (4 ชั่วโมง) 
  33. บรรยายหัวข้อต้านทุจริต
ศึกษา ในหลักสูตรวิทยาลัย
กองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (12 ชั่วโมง) 
  34.บรรยายหลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา โดยวิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ในหลักสูตรทหารอาวโุส  
(6 ชั่วโมง) 
  35. บรรยายหัวข้อการด าเนนิงาน
ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อเอาผิด  



๓๓ 

 

 
นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

  เก่ียวกับการทุจริต และยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน โดยวิทยากรจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ในหลักสตูร
วิทยาลัยกองทัพเรือ (12 ชั่วโมง) 
  36. บรรยายหลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา โดยวิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ในหลักสูตรพรรคนาวิน   
(6 ชั่วโมง) 
  37. บรรยายหลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา โดยวิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ในหลักสูตรพรรคกลิน 
เดือนกันยายน 2562 (6 ชั่วโมง) 
 

 
หน่วยงาน  กองทัพอากาศ 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง   
ของการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3      
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

  1. ในปีการศึกษา 2561 ไดน้ าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาเข้ามาสอดแทรกการเรียน
การสอนให้แก่ นนอ. ชั้นปทีี่ 4 ในเนื้อหา
บางส่วนของรายวชิา หลักสตูรบริหารรัฐกิจ 
จ านวน 2 คาบ (6 ชั่วโมง) 
  2. ก าหนดด าเนินการปรับใช้ในหลักสูตร
ของกองทัพอากาศ ในปีการศึกษา 2561 
ดังนี ้
    1) หลักสูตรนายทหารประทวน 
    2) หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ังคับหมวด 
    3) หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ังคับฝงู 
    4) หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส 
    5) หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ 
    6) หลักสูตรกองทัพอากาศ 

  ๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การ
สร้างจิตส านึกในการป้องกนัการ
ทุจริต" 
  ๒. หลักสูตรนายทหารสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นเรืออากาศ  
รุ่นที่ ๔๖    
  ๓. หลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสาร
ประจ าอากาศยาน รุ่นที่ ๒๖ โดย
จัดการสอนในวชิาคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  ๔. กิจกรรมไหว้ครูของ รร.ดย.
ทอ.ดย.ทอ.อย.    
  ๕. โครงการปฏิบัติธรรมของ 
รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย. 
  ๖. กิจกรรมดนตรี Happy Hour 
ณ โรงพยาบาลสีกันฯ 
  ๗. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การปลูกฝังและสร้างจิตส านึก 
ในการป้องกันการทุจริต” 

 
 



๓๔ 

 

3. กระทรวงการคลัง 
 

หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี        
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 

1. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) ได้ด าเนินการศึกษา
ข้อมูลและรายละเอียดโดยได้จัดท าค าขอ
งบประมาณโครงการขับเคลื่อน สคร.       
สู่องค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีการก าหนดหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาผนวกไว้ในหลักสูตรของโครงการ
ดังกลา่ว  (ด าเนนิการจัดอบรม จ านวน 2 
ครั้ง ในไตรมาสทีส่อง และไตรมาสที่สาม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ    
จ านวน 56 แห่ง น าไปใช้ 28 แห่ง  
 

 
4. กระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงาน  กระทรวงมหาดไทย 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 

1. สถาบันด ารงราชานุภาพ 
  กระทรวงมหาดไทย ได้ประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดยได้บรรจุ
เนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 
คุณลักษณะพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ 
การป้องกันการทุจริต ช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียนการทุจริต (ผ่านศนูย์ด ารงธรรม) 
ศีลธรรมในหลักสูตรหลัก/โครงการ
ฝึกอบรมของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
  1. หลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวง 
มหาดไทย ในหลักสตูรนักปกครองระดับสูง 
หัวข้อวิชา “การน าการเปลีย่นแปลงสูส่ังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
  2. หลักสูตรฝึกอบรมของส านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในทุกหลักสูตร/
โครงการฝึกอบรม ทั้งข้าราชการระดับ
บริหาร อ านวยการ วชิาการ และทั่วไป 
อาทิ ธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการ 

1. สถาบันด ารงราชานุภาพ 
  1. หลักสูตรฝึกอบรมของ
กระทรวงมหาดไทย ในหลักสูตร     
นักปกครองระดับสูง หัวข้อวิชา 
“การน าการเปลี่ยนแปลงสูส่ังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต” 
  2. หลักสูตรฝึกอบรมของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในทุกหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
ทั้งข้าราชการระดบับริหาร 
อ านวยการ วิชาการ และทัว่ไป อาทิ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารและ
จัดการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ   
ลดความเสี่ยงเชงิจริยธรรม ฯลฯ 
  - พัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อ
พัฒนาบุคลากรส าหรับศตวรรษ    
ที่ 21 เสริมสร้างให้บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหนว่ยงาน 

 



๓๕ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และลดความเสี่ยงเชิงจริยธรรม ฯลฯ 
  - พัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อพฒันา
บุคลากรส าหรับศตวรรษที่ 21 เสริมสร้าง
ให้บุคลากร กลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานมีคุณลักษณะตามวฒันธรรม   
อันพึงประสงค์ของคนไทย 5 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ 
2. ส านักอ านวยการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดด้ าเนนิการ 
ดังนี ้
  1. ด าเนินการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ จ านวน 10 วัน  
รวม 145 คน 
  2. ด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ระยะเวลา 2 วนั จ านวน 54 คน 
งบประมาณ 125,368 บาท 
 

มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรม      
อันพึงประสงค์ของคนไทย 5 ประการ 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต          
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
2. ส านักอ านวยการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้ด าเนนิการดังนี ้
  1. ด าเนนิการฝึกอบรมขา้ราชการ
บรรจุใหม่ จ านวน 2 รุน่ๆ ละ 
จ านวน 10 วนั รวม 145 คน 
  2. ด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ระยะเวลา 2 วนั จ านวน 
54 คน  
 
 

 
หน่วยงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 

  1. สถ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา โดยให้สถานศึกษาสังกัด 
อปท. ทุกแห่งน าหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ตามช่วงอายุของนักเรียน และบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม 
โดยให้ด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที ่1                
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ท า
หน้าที่ศึกษานิเทศก ์ติดตามและประเมนิผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจรติศึกษา และรายงาน
ให ้สถ. ทราบเปน็รายภาคเรียน โดยให้เริ่ม 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(สถ.)  มีสถานศึกษาในสงักัด 
ประกอบด้วย  
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
18,810 ศูนย์ 
  2. โรงเรียน จ านวน 1,726 แห่ง  
โดยให้สถานศึกษาสังกัด อปท.        
ทุกแห่งน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา          
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียน 
และบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้
ตามความเหมาะสม โดยให้ด าเนินการ 

 



๓๖ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 รายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 

2562 ดงันี ้
  1.1 ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย (ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล) ทุกแห่งน าหลกัสูตรต้าน
ทุจริต แผนการจัดประสบการณ ์“รายวิชา
เพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต” ระดบัปฐมวยั 
น าไปปรบัใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมตามชว่งอายุของ
นักเรียน 
    1.2 ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา และ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง น าหลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา “รายวชิาเพิ่มเติม การป้องกันการ
ทุจริต” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา น าไปจัดการเรียนการสอน  
ในสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม ตาม
แนวทาง ดังนี ้
  1) น าไปจัดการสอนเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
  2) น าไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้
  3) น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม (สาระหน้าที่
พลเมือง สาระศาสนา จริยธรรม) 
  4) น าไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
   การด าเนนิการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้
ด าเนนิการตัง้แต่ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 
2562 เป็นต้นไป  
  ทั้งนี้ ให้น ากิจกรรมในหลักสูตร “โตไป     
ไม่โกง” ที่สถานศึกษาได้ด าเนินการแล้วมา
บูรณาการการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
กับหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) ตามระดบัชัน้ที่
จัดการเรียนการสอน   
  5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษา 
นิเทศก์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ศึกษา นิเทศก์ 
ติดตามและประเมนิผลการใช้หลกัสูตร 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 ต้านทุจรติศึกษา และรายงานให้ สถ. ทราบ

เป็นรายภาคเรียนโดยให้เร่ิมรายงานตั้งแต่
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 เปน็ตน้ไป 
  2. จดัสง่บคุลากรสังกัด อปท. เข้าร่วมอบรม
วิทยากรตวัคูณโครงการปลูกฝงัวิธคีิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์  
สร้างวทิยากร เครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับ
การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ และการ
ปลูกฝงัวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชนส์่วนรวม ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 คน 
ให้กับ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  3. สถ. ได้จัดท าแบบรายงานเพื่อเป็นการ
ติดตามผลและรับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ตามแบบรายงาน
ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายงานผลผ่านทาง QR 
CODE 
 

 
 
 

ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณ 
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม กับส านักงาน ป.ป.ช.    
ใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 คน  
 
 
 
 
 
 
ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
รวบรวมผลการเนนิงานของ อปท. 
และสถานศึกษาในสังกัด และจะ
รายงานผลให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
ทราบต่อไป (ทั้งนี้ ก าหนดการ
รายงานภายในวนัที่ 25 มีนาคม 
2563 เพื่อให้ครบ 1 ปีการศึกษา 
เพื่อลดภาระงานของสถานศึกษา) 

 
5. ส านักงาน ก.พ. 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี        
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 

  ส านักงาน ก.พ. ได้เตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรโดยไดบู้รณาการหัวข้อวิชาตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 
Training) ของข้าราชการระดับต่างๆ ดังนี ้
  1. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่
ระยะเวลาฝึกอบรม : 3-6 ชั่วโมง  
หัวข้อวิชา :  
  (1) บทบาทและหนา้ที่ของการเป็น
ข้าราชการ 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) ของ
ข้าราชการระดบัต่างๆ ดังนี ้
  1. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ระยะเวลาฝึกอบรม : 3-6 ชั่วโมง 
หัวข้อวิชา : 
  (1) บทบาทและหนา้ที่ของการ
เป็นข้าราชการ 
(2) กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมข้าราชการ 

 



๓๘ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
   (2) กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรม

ข้าราชการ 
  (3) คุณลักษณะทีด่ีของข้าราชการยุคใหม่ 
  (4) ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
  2. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้ว 1-5 ปี 
ระยะเวลาฝึกอบรม : 3-6 ชั่วโมง 
หัวข้อวิชา : 
  (1) ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
  (2) การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงคต์าม
มาตรฐานทางจริยธรรมและตัวอย่างบุคคล
ต้นแบบ 
 (3) การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม และประเด็น
ความเสี่ยงในการท างาน 
  (4) การใช้เครือข่ายพันธมิตรในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

(3) คุณลักษณะทีด่ีของข้าราชการ
ยุคใหม่ 
 (4) ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
  2. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานมาแล้ว 1-5 ปี 
ระยะเวลาฝึกอบรม : 3-6 ชั่วโมง 
หัวข้อวิชา : 
  (1) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม 
  (2) การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมที่พึงประสงค์และไมพ่งึ
ประสงค์ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและตัวอย่างบุคคล
ต้นแบบ 
  (3) การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม และประเด็น
ความเสี่ยงในการท างาน 
  (4) การใช้เครือข่ายพันธมิตรใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
6. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

หน่วยงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการศึกษา) 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
(Anti-Corruption Education) 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้น าเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ไดน้ าหัวข้อวิชาจากหลักสูตร   
ต้านทุจริตศึกษาสอดแทรกในหลักสูตร   
การฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ส าหรับ
หลักสูตรผู้บริหารระดับตน้ อาท ิหลักสูตร
ฝ่ายอ านวยการต ารวจ (ฝอ.ตร.) หลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง อาทิ หลักสตูรผู้ก ากับการ 
(ผกก.) ดังนี ้
  1. โครงการพฒันาหลักสตูรขณะรับราชการ 

  ๑. หลักสูตรการบริหารการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม
ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) 
  - บรรจุวชิาการป้องกันปราบปราม
ทุจริต (อภิปราย 3 ชม., จัดท า
บทสรปุผูบ้ริหาร 3 ชม.)  
  - ก าหนดขอบเขตรายวิชาได้แก่ 
การคิดแยกแยะผลประโยชน์สว่นตน 
กับผลประโยชน์สว่นรวม,  

 



๓๙ 

 

นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 (In-service-Training) ยกร่างปรับหลักสูตร

การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)  
  - คร้ังที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
  - คร้ังที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม. 
  - คร้ังที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร. โดยบรรจุ
วิชาการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
(อภิปราย 3 ชม., จัดท าบทสรุปผู้บริหาร    
3 ชม.) ก าหนดขอบเขตวิชา ไดแ้ก่ การคิด
แยกแยะผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม, ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต, จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
  2. โครงการพัฒนาหลักสูตรขณะรับ
ราชการ (In-service-Training) การประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรผู้ก ากับการ 
(ผกก.) 
  - คร้ังที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
  - คร้ังที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2561  
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. โดยบรรจุ
วิชาภาวะผูน้ า คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารระดับผู้ก ากับการ 6 ชม. (บรรยาย 
3 ชม., ปฏิบัติ 3 ชม.) ก าหนดขอบเขตวิชา 
คือ จิตพอเพียงต่อการต้านทุจรติ 
  3. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝา่ย
อ านวยการต ารวจ (ฝอ.ตร.) ระหว่างวันที่ 
13 - 14 กันยายน 61 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
อ าเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก โดยหมวด
วิชาการเสริมสร้างและพฒันาให้ข้าราชการ
ต ารวจมีวินัยและการป้องกันมิให้ข้าราชการ
ต ารวจกระท าผิดวินัย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ หลักธรรมาภิบาล 
ก าหนดขอบเขตรายวิชา ได้แก่ จิตอาสา 
ศาสตร์พระราชา หลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดบ้รรจุหลักสูตรจิตพอเพียง
ต้านการทุจริตเพิ่มเติม 
โดยก าหนดแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต, จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 
  - น าร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสตูร
การฝึกอบรม 
  ๒. หลักสูตรผู้ก ากับการ (ผกก.) 
  - บรรจุวิชา ภาวะผูน้ า คุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารระดับ       
ผู้ก ากบัการ 6 ชม. (บรรยาย 3 ชม., 
ปฏิบัติ 3 ชม.)  
  - ก าหนดขอบเขตรายวิชา คือ 
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
  - น าร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสตูร
การฝึกอบรม 
  ๓. หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ
ต ารวจ (ฝอ.ตร.) 
  - หมวดวิชาการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการต ารวจ 
มีวินัยและการป้องกันมิให้
ข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
หลักธรรมาภิบาล  
  - ก าหนดขอบเขตรายวิชา ไดแ้ก่ 
จิตอาสา ศาสตร์พระราชาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดบ้รรจุ
หัวข้อจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
  - น าร่างหลักสูตรเสนอ ก.ตร.ให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสตูร
การฝึกอบรม           
 



๔๐ 

 

 
นโยบาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

   1. หลักสูตรการบริหารการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 
(บรอ.) 
  - บรรจุวิชาการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต (อภิปราย 3 ชั่วโมง จัดท าบทสรุป
ผู้บริหาร 3 ชั่วโมง) 
  - ก าหนดขอบเขตรายวิชา ไดแ้ก่ การคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม, ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต และจติพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 
    - น าร่างหลักสูตร เสนอ ก.ตร. ให้ความ
เห็นชอบและใช้เปน็หลักสูตรฝึกอบรม 
  2. หลักสูตรผู้ก ากับการ (ผกก.) 
  - บรรจุวิชา ภาวะผูน้ า คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับผู้ก ากบัการ 6 ชม. 
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง) 
  - ก าหนดขอบเขตรายวชิา คือ จติพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 
  - น าร่างหลักสูตร เสนอ ก.ตร. ให้ความ
เห็นชอบและใช้เปน็หลักสูตรฝึกอบรม 
  3. หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
(ฝอ.ตร.) 
  - หมวดวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการต ารวจมีวินัยและการป้องกัน    
มิให้ข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ  
หลักธรรมาภิบาล 
  - ก าหนดขอบเขตรายวิชา ไดแ้ก่ จิตอาสา 
ศาสตร์พระราชา หลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้บรรจุหัวข้อจิตพอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 
    - น าร่างหลักสูตร เสนอ ก.ตร. ให้   
ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักสตูรฝึกอบรม 

 

 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักต้านทุจริตศึกษา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 หลักสูตร 
โดยสามารถสรุปผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ได้ดังนี ้



๔๑ 

 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) มีการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พฤษภาคม 2562) ดังนี้   

 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวนสถานศึกษา 29,871 แห่ง 
น าไปใช้ 29,871 แห่ง  

 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนสถานศึกษา 3,597 แห่ง 
น าไปใช้ 685 แห่ง  

 3) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวนสถานศึกษา 
928 แห่ง น าไปใช้ 34 แห่ง โดยในภาคเรียนที่ 2 จะน าไปใช้ครอบคลุมทั้งหมด โดยก าหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
   4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวนสถานศึกษา 914 แห่ง น าไปใช้ 
914 แห่ง โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ ปวช . รหัสวิชา 
2000-20007  และ 3000-3005 ระดับ ปวส. 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่มีหน่วยกิต (0-2-0)  

  5) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวนสถานศึกษา 437 แห่ง ก าหนดน าไปใช้ในปี
การศึกษา 2562 

  6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวนสถานศึกษาแบ่งเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
18,810 ศูนย์ และโรงเรียน จ านวน 1,726 แห่ง น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) มีการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

1) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 156 แห่ง น าไปใช้ 38 แห่ง 
2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) 

3. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ) 
มีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 
  1) กระทรวงกลาโหม 

1.1 กระทรวงกลาโหม โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
   1.2 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
   1.3 กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก 
   1.4 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
   1.5 กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา 

4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) มีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้ 
  1) หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง น าไปใช้ 16 กระทรวง 
  2) หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง น าไปใช้ 28 แห่ง 

 5. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต) มีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการฝึกอบรม
โค้ชภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 
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 ทั้งนี้ ภายหลังจากการติดตามผลการขับเคลื่อนในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ท าให้ทราบว่า               
มีหลักสูตรที่ไม่สามารถขับเคลื่อนการน าไปใช้ตามหน่วยงานเป้าหมายที่ก าหนด เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหลักสูตรอุดมศึกษา  

ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะด าเนินการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การน าไปใช้ในการเรียนการสอนครบรอบ ๑ ปีการศึกษา และเป็นไปตามวงรอบงบประมาณ 
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลปรับปรุง  ณ วันที่  9  เมษายน  2563 
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ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัด 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นทีด่้วยแผนงาน/

โครงการตามยุทธศาสตร ์
(โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นการด าเนินตาม

ยุทธศาสตร์ที ่1) 

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในพื้นที่ 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ภาค และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

การก ากับติดตามการน าหลักสตูรไปใช้/การประเมินผล 
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดบัพื้นที่ 

แบบก ากับตดิตามการใชห้ลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
 โดย การท างานร่วมกัน ระหว่างส านักต้านทุจริตศึกษา 

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค , ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัด 

บทท่ี ๓ 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการขับเคลื่อนหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
                
 
    

        

                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักต้านทุจริตศึกษา 
ด าเนินการสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และถ่ายทอดงานเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 

แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 
และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัด 

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 
ก ากับดูแลการด าเนินการขับเคลื่อน 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) 

ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัด 

    ความรู้ความเข้าใจกรอบ/สาระส าคัญของหลักสตูร  
เพื่อให้ค าแนะน า (Consult) แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาครัฐมีความโปร่งใส  
ปลอดการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
: ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบ 
  การบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
: ประเดน็การต่อตา้นการทุจรติและ 
  ประพฤติมิชอบ 

ประเทศไทยปลอดการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

: ยุทธศาสตร์ที ่6  
  การบรหิารจดัการในภาครัฐ  
  การป้องกันการทุจรติและ 
  ประพฤติมิชอบ และธรรมาภบิาล 
  ในสังคมไทย 
 
 
  ประพฤติมิชอบ 

มีระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐที่มีประสทิธภิาพ 

ทันสมัย  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจ และมีสว่นร่วมจาก
ประชาชน 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 
: ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมไม่ทน 
                       ต่อการทจุริต” 
กลยทุธท์ี่ ๑ ปรับฐานความคดิทกุช่วงวัย  
               ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก 
                  ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ 
                  ผลประโยชนส์่วนรวม 
กลยทุธท์ี่ ๒ ส่งเสริมให้มรีะบบและ 
               กระบวนการกล่อมเกลาทาง 
               สังคมเพื่อตา้นทุจรติ 
กลยทุธท์ี่ ๓ ประยุกต์หลักปรชัญาเศรษฐกจิ 
                พอเพียงเป็นเครือ่งมอื 
               ต้านทจุริต 
กลยทุธท์ี่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
               ชุมชน (Community)    
                และบูรณาการทุกภาคส่วน 
                เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 

ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาตติ้านทจุริต 
(Zero Tolerance & 
Clean Thailand) 

  
ระดบัคะแนนของดัชนี

การรับรูก้ารทุจรติ 
(Corruption 

Perception Index : 
CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) 

ประกอบด้วย  ๑. หลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   
                     (๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาล ๑ จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
 ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (๑ วิชา ๓ หน่วยกิต) 
 ๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ     
                       (สอดแทรก ในการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก ๆ) 
 ๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและ
     รัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรตัวคูณ) 
 ๕. หลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชส าหรับโครงการต้านทุจริต) 
  

เน้ือหา/ชุดวิชา  ๑. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
      และผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  ๓. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  ๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกอบรม 



๔๕ 

 

 
๑. แบบ สตศ. 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
1. ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สังกัด .................................................... 
2. ผู้ให้ข้อมูล   ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอน   นักเรียน/นักศึกษา   
3. จ านวนผู้เรียน ............................. คน 
4. เปิดสอนชั้น  ปฐมวัย   ปฐมวัย – ป.6   ปฐมวัย – ม.3   ม.1 – ม.6   ปฐมวัย – ม.6     

          อ่ืนๆ ระบุ ......................................................................................... 
5. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
           1) จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ชั้น ............................. 
            ๒) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ................ 
           3) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แก่  
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้............................. 
                         ชั้น ............................. 
           4) จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ............................. 
                         4.1)  กิจกรรมแนะแนว  
                         4.2)  กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
                                                                 ชุมนุม/ชมรม 
                         4.3)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
           5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา ชั้น .............. 
           6) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
6. ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
         6.1 เนื้อหา/ชุดการสอน  
 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................ 
         6.2 สื่อประกอบการเรียนรู้
 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

แบบ สตศ. 1 หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน/นักศึกษา) 

 

/6.๓ เครื่องมือวัด... 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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         6.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

7. ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

9. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้ก ากับติดตาม 
                                                        (.....................................................) 

                                                                ต าแหน่ง .................................................................... 
                                                        .........../............................../.......... 

เกบ็ข้อมูลเมื่อวันที่ .............................................................................  
พ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ .............................................................................. 



๔๗ 

 

๒. แบบ สตศ. 2 หลักสูตรอุดมศึกษา 
 

 
 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
 

1. ชื่อสถาบันการศึกษา ..................................................................... สังกัด ............................................. 
2. ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา   อาจารย์ผู้สอน   นักศึกษา   
3. จ านวนผู้เรียน ............................. คน 
4. เปิดสอนระดับ     ปวช.          ปวส.   
                           ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   

                 อ่ืนๆ ระบุ ......................................................................................... 
5. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
           1) จัดท าเป็น 1 รายวิชา จ านวน 3 หนว่ยกิต 
            ๒) จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนน าเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ  
                         ไปปรับใช้/ประยุกต์ใช้ในรายวิชา 
           3) จัดท าเป็นวิชาเลือก 
           4) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

         6.1 เนื้อหา/ชุดการสอน 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
         6.2 สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
         6.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

แบบ สตศ. 2 หลักสูตรอุดมศึกษา 
(ผู้บริหารสถาบันการศกึษา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา) 

 

/7. ผลการน า… 
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7. ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
9. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้ก ากับติดตาม 
                                                        (.....................................................) 

                                                                ต าแหน่ง .................................................................... 
                                                        .........../............................../.......... 

เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ .............................................................................  
พ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ .............................................................................. 
 

 



๔๙ 

 

/6. ผลการน า… 
 

๓. แบบ สตศ. 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 
 

 
 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ...................................................................... สังกัด ....................................................... 
2. ผู้ให้ข้อมูล  ทหาร   ต ารวจ  ระดับต าแหน่ง ................................................................................. 
3. จ านวนผู้เรียน/ผู้อบรม ............................. คน 
4. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
    กลุ่มทหาร  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ (3 ระยะ)  
           1) ระยะสั้น 2 – 4 เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 – 4 ชม. 
            ๒) ระยะกลาง 4 – 6 ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชม.  
           3) ระยะกลาง 6 – 12 ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 9 – 12 ชม.  
           4) การบรรยายพิเศษ (ระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า 2 เดือน หรือใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน)  
           5) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
    กลุ่มต ารวจ  
           1) หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 ชม. 
            ๒) หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 16 ชม. 
           3) การบรรยายพิเศษ หรือใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
           4) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

         5.1 เนื้อหา/ชุดการสอน 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
         5.2 สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
         5.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

แบบ สตศ. 3 หลักสูตรกลุม่ทหารและต ารวจ 
(ทหาร ต ารวจ) 
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6. ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้ก ากับติดตาม 
                                                        (.....................................................) 

                                                                ต าแหน่ง .................................................................... 
                                                        .........../............................../.......... 

เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ .............................................................................  
พ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ .............................................................................. 
 



๕๑ 

 

๔. แบบ สตศ. 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ...................................................................... สังกัด ...................................................... 
2. ผู้ให้ข้อมูล  วิทยากร ป.ป.ช.   บุคลากรภาครัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
                  ต าแหน่ง .............................................................................................................................. 
3. จ านวนผู้ฝึกอบรม ............................. คน 
4. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
           1) ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. 
            ๒) ฝึกอบรมให้บุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
           3) บูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับต่างๆ ของส านักงาน ก.พ.  
           4) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

         5.1 เนื้อหา/ชุดการสอน 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
         5.2 สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
         5.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
/6. ผลการน า… 

แบบ สตศ. 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครฐัและรฐัวสิาหกิจ 
(วิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครฐั พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
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6. ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้ก ากับติดตาม 
                                                        (.....................................................) 

                                                                ต าแหน่ง .................................................................... 
                                                        .........../............................../.......... 

เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ .............................................................................  
พ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ .............................................................................. 
 
 



๕๓ 

 

๕. แบบ สตศ. 5 หลักสูตรโค้ช 
 

 
 

แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ...................................................................... สังกัด ...................................................... 
2. ผู้ให้ข้อมูล  เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช.   โค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   บุคลากรภาครัฐ   
3. จ านวนผู้ฝึกอบรม ............................. คน 
4. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
           1) ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
            ๒) ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต      
           3) ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ  
           4) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

         5.1 เนื้อหา/ชุดการสอน 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
         5.2 สื่อประกอบการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
         5.3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
/6. ผลการน า… 

แบบ สตศ. 5 หลักสูตรโคช้ 
(เจ้าหน้าท่ีของ ป.ป.ช.  โค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  บุคลากรภาครฐั) 

 



๕๔ 

 

- 2 - 

6. ผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้ก ากับติดตาม 
                                                        (.....................................................) 

                                                                ต าแหน่ง .................................................................... 
                                                        .........../............................../.......... 

เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ .............................................................................  
พ้ืนที่เก็บข้อมูล ณ .............................................................................. 

 



๕๕ 

 

บทท่ี 4 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี ๒๕๘๐  

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่ จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ  
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ที่ถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบในส่วนการพัฒนา
คน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการ



๕๖ 

 

สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และ  
แจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  กลุ่มนักการเมือง  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศ
และท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น  

ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้า งความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ  
และลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ  โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และการตัดสิน
คดีท่ีมีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระท าการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการด าเนินการ
ตามแนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายส าคัญ ๒ ประการ คือ 
ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงาน  
และคดีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  
และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีส่วนร่วม  

๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี 
การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง 
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  
ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน /องค์กรต่อต้าน 
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ การด าเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการ
บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการ
ส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 

 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ส่วนที่ 2  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2.1 บทน า 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้

ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ 
โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหาย  
อย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนวทาง 
การพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” 
โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่ านกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การ ลด
จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้าน
ของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  
ในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้
ประเทศไทยมอัีนดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก  

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 



๕๘ 

 

๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ 

๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 
 

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ 
        ประพฤติมิชอบ 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

ประเทศไทย 
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย 

(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 
และ/หรือได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่า  ๕๐ 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ 
และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า   ๕๗ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๓๒ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  

๖๒ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๒๐ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  

๗๓ คะแนน 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด
แผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ  

๓.๑  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริต 
ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน  
การทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหาย  
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผล  
ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ  
การลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ  
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส 
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก  
การตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทาง
สังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกัน  
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  



๖๐ 

 

และมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้  
ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์ กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 
 1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท า
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย  
 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม  
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก 
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมี
คุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
 4)  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ



๖๑ 

 

พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ด าเนินโครงการ 
                   5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐาน 
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการ
มีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ 
เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

๓.๑.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

๑. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ม ี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ 

 

 

ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

ร้อยละของหนว่ยงานที่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๘๐  

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๘๕ คะแนนขึน้ไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๙๐ คะแนนขึน้ไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๙๐ คะแนนขึน้ไป) 

๒. คดีทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูล
เร่ืองวินัย (ทุจริต)  

 

ลดลงร้อยละ ๑๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๕๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๗๐ 

 

ลดลงร้อยละ ๘๐ 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกบั 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ ๒๕ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ ลดลงร้อยละ ๙๐ 

 
๓.๒ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย  
และการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง 
ในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้
ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 

 

 

 



๖๓ 

 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา  

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและ
กระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด  
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน
กันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา และมี
ความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

3.2.2  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

การด าเนินคดีทุจริต   
มีความรวดเร็ว     
เป็นธรรม โปร่งใส    
ไม่เลือกปฏิบัติ  

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา่
กรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

จ านวนคดีอาญา      
ที่หน่วยงาน 
ไต่สวนคดีทุจริต    
ถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ ๔  
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟอ้ง 

ไม่เกินร้อยละ ๒  
ของจ านวนคดีที่ส่งฟอ้ง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟอ้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

๖๖ 

 

เนื้อหาชุดวิชาประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วยชุดวิชา ๔ ชุดวิชา คือ  
 ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ชุดวิชาที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 ชุดวิชาที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
 ชุดวิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

  

 ชุดวิชาดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะ
ให้ได้ว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม" โดยน าวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog 
thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 
 การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน  
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ 
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน 
ภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล ในปัจจุบัน 
การกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็น
รัฐสมัยใหม่ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในวาระของการ
พัฒนาประเทศของทุกประเทศ เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา เป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่
และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็น 
โอกาสที่จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมหรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือ
ข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติเป็นความลับหรือไม่โปร่งใส  
 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะ
เลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้ 
 3) ไมม่ีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียง
เพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลัง 
พัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ (1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมี 
รายได้เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้
เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศยังคง 
จ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านง
ทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่าง



 

๖๗ 

 

ก็ตามซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศ 
ด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผล
กระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่า
เทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวย
กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ 
ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่
ร้ายแรงได้อีกด้วย 
 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานด้าน 
การต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรตที่ 21 
ผู้น าโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบ  
การทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางท่ีถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ ไม่เพียง 
แต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากข้ึนกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็น
ที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริง
แล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือ
ความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท า
ใดเป็นการกระท าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาท ิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต 
โดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการด าเนินงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน  
ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



 

๖๘ 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน 
ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่า 
เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย 
ทุกคน นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ 
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ  
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง  
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือ  
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย  
บัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ 
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี  
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหาร 
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด  
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมบังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ 
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ 
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้านการ 
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และบรบิทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
 (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล 
รับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและ 
สังคมไม่ยอมรับ  
 (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต  
เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม  
 (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มี  
ประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท า 
การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้ 
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้และก าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการ 
ก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลัก  
แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาต ิ 



 

๖๙ 

 

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีโดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ   ในยุทธศาสตร์ที่  6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง 
ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2)การพัฒนาระบบการ 
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน 
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ  
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ  
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน 
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง 
สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ 
ออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ 
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดีคือ สังคมที่มี 
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony) 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) ก าหนด 
ยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่ 
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถ 
คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 



 

๗๐ 

 

 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการ 
ด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันและเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interest) 
 ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 
ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” 
หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ 
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี 
ลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ 
การกระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควร 
จะกระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
กับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา  
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉิน 
นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 
 โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม 
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ  
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท า 
ดังกล่าว และในที่สุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 
 คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันประโยชนส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 “ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง 
หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า  
การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น” 
 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่
แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และจะมรีูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของ
บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต่การกระท าในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมี
ความแตกต่างกันทีว่ัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 
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 “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือ 
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียใน 
รูปแบบต่าง ๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจ 
หน้าที่หรือดุยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพ่ือแสวงหา 
ประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต 
 “จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย 
 แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
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รปูแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน 
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
 ๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน 
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนี้ 
และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ 
 ๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยอาจจะเป็น 
เจ้าของบริษัทท่ีท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็น 
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 
 ๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่ง 
ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 
 ๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นการทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ 
ที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า 
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ 
 ๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการ 
ที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหา 
ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 
 ๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 
 ๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เป็นการที่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน  
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 
 ๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน 
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 
 ๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน (influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ 
หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 
 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
 

 ๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว 
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก 
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น 
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะ 
ได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับ  
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ 
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ 
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 
 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
 

 2.1 การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท 
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ 
หน่วยงาน 
 2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ 
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นในการก ากับดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท า
สัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

 

 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท 
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ 
ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง 
หรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 



 

๗๔ 

 

 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน 
บริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน 
หน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ 
ได้อย่างราบรื่น 
 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 
 

4. การท างานพิเศษ 
 

 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า 
บัญชีและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง 
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้ 
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง 
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย  
จรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกท้ังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทาง 
ราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้ 
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากร  
ค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ  
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัด 
ภาษีอากรค้างพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ 
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้บริษัท 
เอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.4 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน 
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
 4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก 
ตรวจสอบ 
 

5. การรู้ข้อมูลภายใน 
 

 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลขหมาย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป 
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 
ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย 
ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 



 

๗๕ 

 

 ๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน  
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ 
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการ  
ประมูล 
 5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า 
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นท่ีให้ผลประโยชน์ท าให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ 
 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 

 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าปลอก 
คลุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว 
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ  
งานฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจ 
โดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและ 
อาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของ 
จ าเลย เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ 
ในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท ค าให้การรับสารภาพ 
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามันในรถยนต์ไปขาย และน า 
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม 
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิด  
ฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น ารถยนต์ 
ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ 
ธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน 
 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 
 

 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ 
งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ 
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 



 

๗๖ 

 

 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 
 

 พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม ท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า 
ส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้ 
รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม 
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ 
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้ 
สังกัดของนายบี 
 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆ 
 

 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวัน 
อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน 
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น  
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๖ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

 มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ห้ามมิให้ 
กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ  
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากั บ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน 
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ  
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกิน  
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 



 

๗๗ 

 

อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ  
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ 
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ  
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน  
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า 
การด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น  
ด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
 คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและผู้ด ารง  
ต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่ 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงิน 
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย  
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ 
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒๙ การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543* 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนด 
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้  
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 



 

๗๘ 

 

 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม 
ตามฐานานุรูป 
  (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
  (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา 
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้ 
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า 
ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า 
ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า 
มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ 
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น 
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ 
เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 



 

๗๙ 

 

ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้ 
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ 
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้  
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ 
ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน 
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ  
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด 
การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้ 
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ  
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ 
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับ 
ดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ 
มารดาเดียวกัน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่  
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า 
เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ 



 

๘๐ 

 

ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตมิได ้
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ 
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่  
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 8 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ 
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้ออกค าสั่ง 
ทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ 
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่  
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม  
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ  
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทีม่ีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน  
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ  
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง 
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
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 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง 
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกต ิ
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ 
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง  
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่จะ 
พัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 

 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ 
โดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน  
ที่ได้มาท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการ 
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือใน 
ฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น 
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ 
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได ้
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน 
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิ การ ผู้แทน 
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
อีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย 
เลขานุการก็ได ้
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณีจะ 
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ไดน้ั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
  (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา 
ประเทศ 
  (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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  (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล  
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรีย่ไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
  (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
  (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
  (3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
  (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือ 
มูลค่าตามที่ กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
  (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการ 
ขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าการเรีย่ไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
  (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่ โดยลักษณะ 
แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้น 
ไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
  (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
และปิดประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคล 
ทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถ 
ใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
  (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ 
ประกาศไว้ 
  (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ 
โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตร 
เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
  (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการ 
ในลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 



 

๘๓ 

 

  (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ 
บุคคลอ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต  
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง  
ไมก่ระท าการดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย 
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
  (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือ 
กระท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือ 
หลีกเลี่ยงที่จะไมช่่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking) 
 แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิด 
ของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า… 

“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” 
 ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ 
ส่วนตนไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องกระท าการหรือใช้ดุลยพินิจ 
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ 
ส่วนตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์  
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสียหายก็จะตกอยู่กับ 
ประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๔ 

 

 ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการน ามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าไป 
เป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ 
 

 
 
 
 
 

 
 ท าไม จึงใช้ระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต 

เรามาท าความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ 
 

 
 

 จากที่กล่าวมา... เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้ 
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง 
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น 
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, 
ท าได้กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ 
อย่างเด็ดขาดและไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” 
Vs 

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” 
 
 

 “ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” 
กับ 

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)” 
 



 

๘๕ 

 

 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง 
แยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน 
กันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือ 
ทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือ 
พวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่ 
สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด 
สิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น า 
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
หรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประ โยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

5. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนว  
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง 
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์  
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น  
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว 
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม  
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี  
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน 
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากล  
ต่างก็ให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ 
สหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against  
Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่ก าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่เป็นมาตรฐาน 
ความประพฤติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และระหว่างรัฐ 
 
 



 

๘๖ 

 

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ  
ครั้งที ่51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539) 
 - ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ 
  4. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรส าหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารับ 
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในท านองเดียวกันซึ่งขัดกับ 
ต าแหน่งบทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในต าแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น 
  5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่ก าหนดโดยต าแหน่งหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายหรือ 
นโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการอันท าเพ่ือ 
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ ดู 
เหมือนว่าได้เกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด  
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น 
  6. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือ 
เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่าง 
เด็ดขาด 
  7. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก าหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร 
เพ่ือมิใหผ้ลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าทีเ่ดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว 
 - การรับของขวัญหรือของก านัล 
  9. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก านัลอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อมซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การด าเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน 
 

6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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๘๘

คิดฐานสอง คิดฐานสิบ คิดฐานสอง คิดฐานสิบ 

คิดฐานสอง คิดฐานสิบ คิดฐานสอง คิดฐานสิบ 



 

๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ   
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ      
พ.ศ. 2543  โดยได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  เล่มท่ี 137  ตอนท่ี 20 ก  
ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 
 ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.nacc.go.th 
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 ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญท้ังของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะ 
ท าให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรง 
มากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย  
ปัจจุบันการทุจริตจะกระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน  
โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์  
ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ 
ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 
 1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่างๆ 
และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
เพ่ือจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 

 ทุจริต คืออะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าว  
ไว้ว่าอย่างไร โดยที่ค าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมาย 
โดยกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่ 
สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว 
ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและ
ศีลธรรม  
 ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก าหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย 
2 ฉบับ คือ  
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖๑
 มาตรา 4 ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ 
หน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่  
ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย 
ชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 นอกจากนี้ ค าว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”  
 ในค าภาษาอังกฤษ ค าว่าทุจริตจะตรงกับค าว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ 
กล่าวถึงค าว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค าว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่ค านึงถึงว่า 
สิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น 

ชุดวิชาที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 



 

๙๑ 

 

การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระท าเช่นนี้ก็ถือเป็น 
การทุจริต 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชัน 
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่งตอบแทน  
แก่นักการเมืองหรือข้าราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบของการประมูล  
การสัมปทาน เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างก าไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก หากภาคเอกชน 
สามารถเข้ามาด าเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจาก 
สิ่งที่ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ 
 จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ
เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ 
สินบน การก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
 รูปแบบการทุจริต 
 รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ 
ที่ใช้และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 
 1) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ 
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ 
การทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ 
  (1) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่งแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดย
ลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 
  ก) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงิน
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น 
  ข) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด  
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่กรณีนี้ 
มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
  (2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็น
ในระดับที่สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ
รับรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 
 2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี 2 ประเภทคือ 
   (1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่อ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง 
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  (2) เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ ซึ่งมัก
เกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้และการ 
ใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 
 3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
  (1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน
หน่วยงาน โดยมีการคดิราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม 
  (2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้ 
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอ่ืน 
  (3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 
  (4) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลในหน่วยงาน 
แล้วท าการทุจริตต่าง เป็นต้น 
 นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก าหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็น 
รูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชัน 
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลด 
ต้นทุนการท าธุรกิจ 2) การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน 
และ 3) การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ 
ผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการท างาน 
 นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน 
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก ่
 1) การทจุริตเชิงนโยบาย 
 เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ 
ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท า  
ที่ถูกต้องชอบธรรม 
 2) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ 
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง 
พ่อค้าและข้าราชการประจ า 
 3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนด 
รายละเอียดหรือสเป็กงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับ 
และเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การท าสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ 
ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงาน
ราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริงผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้ 
จากการรับงานไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้าง 
บริษัทเอกชน 
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 4) การทุจริตในการให้สัมปทาน 
 เป็นการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบ 
ให้เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญาสัมปทาน 
โรงงานสุรา การท าสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 
 5) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 เป็นการพยายามด าเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้า
ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท าให้องค์กร 
เหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณด์้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
ไดร้ะบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 
 (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ 
ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อ 
ราชการ ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
 (๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ 
ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอ 
ก็ต้องหาทางใช้อ านาจไปทุจริต 
  ๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้น
ได้มาอย่างไรเกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอก็หาโดยวิธีมิชอบ 
  ๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
  4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือ
ของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ 
  5) ด้านระบบราชการ ได้แก่ 
   - ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 
   - การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ านาจจะท าให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 
   - การที่ข้ันตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ท าให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 
   - การตกอยู่ใต้สภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะท าการ
ทุจริตด้วย 
   - การรวมอ านาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ท าให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็น
จริงและมีประสิทธิภาพ 
   - ต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ านวยต่อการกระท าผิด เช่น อ านาจในการอนุญาตการอนุมัติ 
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
   - การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อย 
จึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระท าเหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชัน หรือมีความ
สับสนระหว่างสินน้ าใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน 



 

๙๔ 

 

  6) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
   - กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท าให้เกิดการทุจริตที่ด ารงอยู่ได ้
   - การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยากยิ่งกว่านั้น
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงใน
เรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกท้ังกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่า ๆ กับ
ผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบน 
   - ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต 
   - ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ท าให้เกิด 
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้ 
  7) การตรวจสอบ ได้แก่ 
   - ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท าให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่ายประชาชน 
ไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
   - การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือก ากับดูแลอย่าง 
จริงจัง 
  8) สาเหตุอ่ืน ๆ 
   - อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส าคัญที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนท าการทุจริตเพ่ือความเป็นอยู่ของครอบครัว 
   - การพนัน ท าให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 
 

 ระดับการทุจริตในประเทศไทย 
  1) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อ านาจในการบริหารราชการ
รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัย 
ช่องว่างทางกฎหมาย 
  2) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือ
ให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การด าเนินการใน
รูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้องได้ 
 ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการทุจรติ 
ที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต าแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจ านวนมาก 
เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น โดยการ 
ทุจริตที่เกิดข้ึนอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ หาก 
ไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระท าดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระท านั้นเป็นการทุจริต
อย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้เช่นกัน  
ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลูกน้องที่ตนเองชอบ  
ท าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระท าดังกล่าวถือเป็น 
ความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือ  
ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับว่าเป็นการกระท าที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย 
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 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
 การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้  
ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ 
จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ านวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าที่จะลงทุน 
ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าว 
ได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคท่ีจะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและ
บริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่าง ๆ เพ่ือบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการ
ทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่าง ๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกตัวหนึ่ง 
ที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) ได้จัด 
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจ าปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน อยู่อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทย 
ได้คะแนน 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนที่
ประเทศไทยได้รับตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ได้คะแนนและล าดับ ดังนี้ 

 
 เมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 2559 ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 และผลคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประเทศไทยได้ 3๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก และเป็น 
อันดับ ๕ ในประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ 
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 ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงานและการวัดด้านความเป็น 
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมาก
น้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรีโดยทั้งหมดนี้จะ 
ใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาท าธุรกิจในประเทศ 
 

 ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ 
 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน 
ในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ  
สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือประกอบกิจการต่างๆ 
ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจาก  
ต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจาก  
การทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ส่งผลให้การจ้าง
งานการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็น 
รายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง 
จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า  
หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพ่ิมขึ้น  
มี 38% รุนแรงเท่าเดิม 30% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ 
ที่เอ้ือต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมือง
ขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน  
ของก านัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ 
ต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก 
 ส าหรับความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ที่ 2.72 ล้านล้านบาท 
ว่า แม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย 1 - 15% โดยหากจ่ายที่ 5% ความเสียหายจะอยู่ที่ 
59,610 ล้านบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42% 
แต่หากจ่ายที่ 15% คิดเป็นความเสียหาย 178,830 ล้านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผล
ท าให้เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1% จะท าให้มูลค่าความเสียหายจาก 
การทุจริตลดลง 10,000 ล้านบาท 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส านักงาน ป.ป.ช. เช่น ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
อีกหลายหน่วยงาน และส าหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็นมาตรการ แนวทางการ
ด าเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท าความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินคดีกับบุคคลที่ท าการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีก าหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ 
คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ เป็นการด าเนินการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการ
ด าเนินการในส่วนการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน  
50 คะแนน ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะและ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลา  
ทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์ 
สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์และเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต  
เชิงนโยบายทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต พัฒนากระบวนการ 
ท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ ง 
ในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ 
ทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการ  
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งระบบและเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ 50  
ขึ้นไป เป็นเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้น 
มีการทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต  
 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร  
 แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของต ารวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการต ารวจดับเพลิง 
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั้งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกองบังคับการต ารวจดับเพลิง ให้มีขนาดเล็กลง 
โดยมีแนวคิดที่จะโอนภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของต ารวจโดยตรงให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใช่หน้าที่โดยตรงของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จึงเห็นควรที่จะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร รับไปด าเนินการ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2546 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร  
มีสถานะเป็นส านัก ชื่อว่า ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน 
โดยเอกชนที่เข้ามาท าธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท  
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์จ ากัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc. 
ของสหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร์เดม 
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ ากัด ว่าจ้างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู้รับจ้าง
จัดหาผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้นเรือดับเพลิง ) ให้กับ 
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าจ้างผลิต ราว 28 ล้านยูโร หรือราว 1,400 ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่
ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพ่ือเสนอขายโดยตรง แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้า  
ให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2546 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร์เดม 
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ ากัด โดยเป็นข้อเสนอให้ด าเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ 
ได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง
ให้ บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และรถบรรทุกน้ า รวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ล า 
ตลอดจนอุปกรณ์สาธารณภัยอ่ืน ๆ ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ ผ่าน 
เอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดท า A.O.U. (Agreement of 
Understanding) และ ข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ 
ออสเตรียยื่นร่าง A.O.U. ให้แก่ พล.ต.ต. อ. ซึ่งน าเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร 
นาย ส. ลงนามรับทราบบันทึกและ เสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการ 
ลงนามร่วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง 
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท สไตเออร์ฯ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน 6,687,489,000 บาท และอนุมัต ิ



 

๙๙ 

 

วงเงินเพ่ิมเติม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจ านวน 20,000,000 บาท หรือ
ตามจ านวนที่จ่ายจริง รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อ 20 ก.ค. 2547 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะด าเนินการเป็นล าดับแรก  
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อนมอบหมายงาน 
ในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมได้มี 
หนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ โดย 
กรุงเทพมหานครช าระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 20,000,000 บาท และมอบอ านาจให้ พล.ต.ต.อ. ผู้อ านวยการ 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการและลงนาม ในปี พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด าเนินการไต่สวนการด าเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร และยื่นฟ้องต่อศาลฏีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จากการกระท าดังกล่าว ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบที่
เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคาที่สูงมาก ส่งผลให้รัฐ  
สูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังน ี้ 
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 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจาก
จะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจ านวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และ
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อมีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถน ารถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้ 
เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก 
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง 
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า 
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระท าความผิด 
การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร 
 ค าว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที่ไม่ถูก 
ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอายใจ  
 ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึง
โทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่นคือ 
มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย 
 ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย
หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ด ี
 ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม 
 ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ 
สังคมในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลั กษณะทั้งใน
รูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 
 ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น 
การแซงคิวเพือ่ซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า 
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น
มีความละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึกของ 
แต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคน
จ านวนมากและสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 
 ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย 
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง  
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ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไปสู่
ความส าเร็จซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว
และไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 
 

 ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย 
ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการ
ลงโทษหรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด และในระดับที่สองเป็น
ระดับท่ีสูง คือแม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเอง
จะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว  
ก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือ
สังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า 
 ส าหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น เพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพ่ือนลอก
ข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วน
ที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือ
เป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุม
ประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต 
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มี
สาเหตุมาจากการทุจริตท าให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน 
 ความจ าเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกัน
หลายแห่ง รถ เรือ และอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความเสียหาย 
ที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้วถือเป็น
ความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรื่องของ
คนอ่ืน เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะ
ได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 
 ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคม
ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท าให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 

 การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 
 ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า 
“Social Sanction” 
 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ  
ค าว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญา
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ว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักน าให้สมาชิกกระท าตาม
ข้อบังคับและกฎเกณฑ ์
 Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบพูด
อีกอย่างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่
ภายใน ความหมายของตัวเองส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูป
ของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้
สอดคล้องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพ่ือยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถาน
ใหม่ในระดับระหว่างประเทศ 
 Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ 
ท างานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม  
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัล
เป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่ง
หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง 
 โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิรยิาปฏิบัติทางสังคม เป็นมาตรการ 
ควบคุมทางสังคมท่ีต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนด โดยมี
ทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ โดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน้า ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
 การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะน าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม 
และที่ส าคัญไปกว่านั้น หากการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ไม่
เพียงแตใ่นชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอ่ืนรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้ง
ประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้ 
 การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือ
การสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน 
(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม 
 การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการ 
ต่าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 
 การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษประเภทนี้ 
เป็นลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งนั้นอีก 
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้กระท าไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ท า
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พฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน าไปสู่การต่อต้าน
ดังกล่าว 
 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 าแหน่งนั้น ๆ หรือการน าไปสู่การตรวจสอบและลงโทษ
โดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น าเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่
มีการชุมนุมประท้วงบางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งการลาออกจากต าแหน่งนั้นถือเป็น
ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท า  
 ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน าเอา
เงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ า 
ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็นใน
ปัจจุบันว่าความเจริญต่าง ๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่ง 
ของประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง 
ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท าอย่างไรถึงท าให้มี
การทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้
บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจัง
เท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้นหากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไป
เกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเอง
อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก 
งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได ้
 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อม
มีมากความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอาการ
ทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล 
ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็น
ปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการ 
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้น 
ในสังคมไทย 
 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการต่อต้าน 
ต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามี
การทุจริตเกิดข้ึนอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพ่ือร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และก าลังเดินหน้า



 

๑๐๔ 

 

ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อย 
ลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่าง 
ที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชน
ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมือง
และได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
 1. ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถือเป็น  
ประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แต่ก็ 
ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง  เช่น 
 เมื่อปีพ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของ 
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะ 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้ 
พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิท 
ของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ 
รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่ เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและ 
ตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้
ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่ง 
หลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 
 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้ 
      เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้
      สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
      ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่าน
      การแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการ
      แข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้ 
      รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึง
      เป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก
      นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทาง
      มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่ม 
      ผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
      จึงลาออกจากต าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชน 
ในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่
เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม 
การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการ
แสดงภาพหนูเ พ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อ
นักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็ก
กว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมี
การประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจากต าแหน่ง
เนื่องจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
 



 

๑๐๕ 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะ
เป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่ง
เรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใด
ที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทางศาสนามา
เป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต่อการ
ไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดีรวมถึงการสร้ างให้สังคมเป็น
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะ
สามารถพัฒนาได้มากขึ้น 
 ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่มากกว่าเดิมได้ การมี 
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษาเพ่ือให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลื อ
สถานศึกษาเพ่ือที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทาง
สถานศึกษาต่อไป แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไป 
หากกระท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากันไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท าให้แบบแผนหรือ
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่
สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้
บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท าให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
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 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้น 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุขของอย่าง
ทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 
สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ
ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้ ...” 
ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎรมานานกว่า 
40 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด ารงชีพปกติสุข
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award) 
เพ่ือเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟีอันนันได้กล่าว
สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นหลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถ
ต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี 2007 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก 
 

 จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการ
ทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น  
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม

ชุดวิชาที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
 



 

๑๐๗ 

 

ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 
 เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริง 
กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ  เพ่ือ
สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก 
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

 

 
 

ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
 ๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเอง 
และส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะ 
แตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวมความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต  
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise) 
 ๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise) 
 ๓) R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรู้จะบังเกิดเม่ือได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 
 ๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ  



 

๑๐๘ 

 

ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ  (knowledge) ในประเด็น
ดังกล่าว 
 ๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต 
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งตอ่การลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท าทุจริตและ
ความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๖) G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจ ต่อกันบนฐานของ 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

 

S (sufficient) ความพอเพียง 
 พระราชด ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541  
 “...ค าว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ของตัวเองมีความหมาย
ว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้น
ได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมี 
พอกินก็ใช้ได ้ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็
มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมี พอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...” 

 “...ค าว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมี
ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไร 
ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียงท า อะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
 “...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอ้ีของ 
ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ อันนั้นไม่พอเพียงและท าไม่ได้ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะท าให้
ทะเลาะกัน และเม่ือมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าท าอะไรพอเพียง...” 
 “...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอ่ืนมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็
ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมา
พิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่
ไม่รู้เรื่องกันก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็
น ามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกัน
อย่างรุนแรง ซึ่งจะท าให้คนอ่ืนอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมี
เหตุผล...” 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจาก 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 
โดยมีใจความว่า 
 



 

๑๐๙ 

 

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด 
ระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ  
ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
 คุณลักษณะท่ีส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการ 
ด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่างที่  
เกิดข้ึนก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถี่ถ้วน โดยค านึงถึงผล 
ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดข้ึน เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

๑๑๐ 

 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตนอย่างมี 
เหตุผล อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการไม่ได้ 
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ 
เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะส่งผลให้ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง 
 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559 
 นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน  
“ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายต ารวจน ามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอก
ส าหรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต ารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไข
ได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็น
เจ้าหน้าที่ในพระราชส านักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้ าใจ ผมเปิดร้าน
เสื้อเพราะต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากท าให้เขาดีๆ ไม่ต้อง
เสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท าอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุด
ให้นายต ารวจท่านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4 - 5 ผืน จะให้ตัดถามผม
ว่า เท่าไหร่ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ต าแหน่งเขียนว่า เป็นนายต ารวจ
ประจ าราชส านัก ท่านบอกว่า “สิ่งที่เถ้าแก่ท าให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่
ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” นายสุนทรเล่าด้วยน้ าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม 
ถ้าเป็นคนอ่ืนผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอ่ืนๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ท่ีเอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมดผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจ
ว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็นๆ 
ผมก็ท าเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า ท าไมท าไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง 
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว 
 “ผมถือโอกาสน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมาวันแรกท า
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน   และเมื่อได้
ถวายงานบ่อยครั้งท าให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น 
ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความส าเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจท าสิ่ง
ดี ๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร 
 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้าของความพอเพียง 
 นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 
มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้า 
เข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว 
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9  
ทรงน ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 



 

๑๑๑ 

 

เท่าที่สังเกตสภาพช ารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลาย
แห่งถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน าให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่ 
 “จริง ๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ 
ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี” 
 นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 
เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ 
มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ที่ร้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาท 
คู่ท่ี 5 ทรงน ามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคู่ท่ี 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้ว
ทั้งหมด 6 คู ่
 “ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะน าไปวางปนกับของลูกค้า 
คนอ่ืนไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน าไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรงโปรดมาก
สภาพรองเท้าช ารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่น ามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์
ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่” 
 ประการส าคัญที่ท าให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิต
ไมฟุ้่งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้ 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ ทั้งหลาย 
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้ าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละ 
ร้อยกว่าบาท สีด าเหมือนอย่างท่ีนักเรียนใส่กัน แม้กระท่ังพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 นาฬิกาบนข้อพระกร 
 วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีที่พ่อท าพอเริ่ม
บรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่ง
กันตอบและพากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่
นาฬิกายี่ห้ออะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า 
จึงทราบว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง 
แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึง
จะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะท าอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง) สุดท้าย
อนาคตก็จะอดกิน" 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่าคู่ 
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มาก่ีคู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท าเอาบรรยากาศในห้องเงียบ
สงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 300 - 400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร 
ใส่รองเท้าคู่ละ 3 - 4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดิน
ตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้ งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน าส่งไป
ซ่อมแล้วซ่อมอีก 
 

 ดินสอทรงงาน 
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว 



 

๑๑๒ 

 

 ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่บน 
พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 
12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาว
เพ่ือให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชทรงมีแนวพระราชด าริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัดเงินใน
กระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  คือ ไม้ 
แร่ธาตุที่ท าไส้ดินสอ การน าเข้าวัตถุดิบที่น าเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น 
การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้าน าเข้าด้านวัตถุดิบและ
เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้  
แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด 
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่าง
มีค่าส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบ... 
 หลอดยาสีพระทนต์ 
 หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ  
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง 
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ าพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยัง 
ขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าท่ีทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์
ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ ใน
หลอดจริงๆ" 
 "เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยัง 
ทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึง 
ได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน ายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและ 
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัด
อย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ท่ีทรงพระราชทานเพ่ือราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ" 
  "พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดใน 
การใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนั้น เพ่ือน าไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพ่ือประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป" 
 "ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต ์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้ 
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท าให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์ 
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไป
เกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า  
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หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่
เห็นนั่นเอง และเพ่ือที่จะขอน าไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่ง
พระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย" 
 ภาพหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีที่มาจากทันตแพทย์ประจ าพระองค์ 
(ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ได้กราบถวายบังคมทูลพระองค์ท่านเรื่องลูกศิษย์บางคนมีค่านิยมใช้ของ
ต่างประเทศ และของมีราคาแพง แม้บางรายไม่มีเงินพอที่จะซื้อหาก็ยังขวนขวายไปเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราว  
ซึ่งเท่าที่ทราบมาแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่น
สามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทันต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์
รีดหลอดยาจนแบน จนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ เมื่อกราบบังคมทู ลเสร็จ  
พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า “...ของเราก็มี วันก่อนยังใช้ไม่หมด มหาดเล็กมาท าความสะอาดห้องสรง คิดว่า
หมดแล้วมาเอาไป แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้
กราบพระบาทของทูล ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏ  
รอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งได้รับค าอธิบายจากพระองค์ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็น
แบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มอย่างที่เห็นนั่นเอง 
 รถยนต์พระที่นั่ง 
 นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า "ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วยก่อน  ซ่อมข้าง
ประตูดา้นที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ าหยด แต่หลังจากท่ีซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถดู
แปลกไป น้ าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง" 
 นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็น  
สิ่งอ านวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ท าให้
ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์ 
พระที่นั่งที่เพ่ิงทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่า
พระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ าท่วม แถมน้ ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่า
น้ าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ท าไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอให้เสร็จ
พระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียง
ของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพ่ือประหยัดน้ ามัน 
และเม่ือเราสังเกตสีรถพระท่ีนั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้วแต่
คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมก าลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่ง
ของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ้าไปแล้ว 
 ห้องทรงงาน 
 ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงาน 
จะประทับบนพ้ืนพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆ 
ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ทันท่วงท ีโดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพ้ืนที่ประเทศ 



 

๑๑๔ 

 

 ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอ้ีโยก 
รูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด ารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่ง 
ที่ว่า “...ส านักงานของท่าน คือห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอ้ี มีพ้ืน และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพ้ืน...” นั่นเองนับเป็น
แบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้ 
 “ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่งๆ โล่งๆ พ้ืนที่เป็น 
ไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายต ารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต าราพร้อมทั้งเรื่องราว
ความคืบหน้างานอื่นท่ีก าลังด าเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง 
 เครื่องประดับ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ 
มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอ่ืน เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่างๆ เว้นแต่นาฬิกาบนข้อพระกร
เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด 
 “...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์เพ่ือเสด็จฯ  
ไปงานพระราชพิธีต่าง ๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...” 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ 
ตัวไปเสียทุกอย่าง มองไปที่ข้อพระหัตถ์ว่า ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดู  
ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก”้ ผมจ าแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...” 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล่าไว้ใน “ประสบการณ์สนองพระราชด าริเรียนรู้หลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
 พระต าหนักจิตรลดา 
 พระต าหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต าหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา 
ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้เต็มปากว่า 
ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์  ผู้ทรงท างานอย่าง  "หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” 
ด้วยพระองค์เอง” 
 กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ 
 “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายหลังจากเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่
ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงท าให้เกิด 
โครงการส่วนพระองค์เก่ียวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเป็น 
พระราชฐานที่ประทับในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นจาก “นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ต่อมากิจกรรม
การเกษตรอ่ืน ๆ จึงค่อย ๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่มเงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต่าง ๆ เริ่มประสบ 
ความส าเร็จ จึงจัดท าโครงการตัวอย่าง เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และน ากลับไปด าเนินการ
เองได้ โดยโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ท าให้
วันนี้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อม
ส าหรับประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชด าร ิ
 ซองเอกสารต่างๆ ที่จะส่งข้ึนทูลเกล้า 
 “... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 
มายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้วก็ขอให้ติดกาว



 

๑๑๕ 

 

เฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมดเพราะเป็นการเปลือง
เทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี ้
กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส าคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิลแต่หากเป็นจดหมายลับหรือ
ส าคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๑๖ 

 

 
 
 

 ความหมายและท่ีมาของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลเมือง 
 ค าว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการน าไปใช้เทียบกับค าอ่ืน ๆ อาทิ ประชากร 
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถท าความเข้าใจความหมายของค าต่าง ๆ 
ที่คล้ายกัน ได้ดังนี้ 
 ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภายใต้รัฐ เช่น 
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ 
 ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจ านวน 
 ราษฎร ค าว่า "ราษฎร" เป็นค าเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมาย 
ตราสามดวง ก็มีการใช้ค าว่า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า “ราษฎร” เป็นค าที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 
เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ท าการเลิกทาสเลิกไพร่ท าให้ประชาชนเหล่านั้น 
กลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีต 
ไพร่ ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ ๆ ว่า “ราษฎร” ในความหมายของ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกันหมด 
 ปัจจุบันค าว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึงการเป็น 
เจ้าของประเทศ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนท่ีเสียเปรียบคนที่ด้อยกว่า 
อยู่ด้วยและมีนัยความหมายเป็นทางการน้อยกว่าค าว่า ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้า 
ผู้บริหารประเทศคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง เราก็ต้องไปคัดค้าน ที่ผ่านมาข้าราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น 
ราษฎร แปลว่า คนของรัฐเดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู่คน 
ที่มิใช่ข้าราชการ 
 พลเมือง ค าว่า “พลเมือง” เกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1789 
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชนชั้นต่าง ๆ ขณะนั้น 
ได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส
ทุกคน ต่อมาค าว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ 
 ส าหรับประเทศไทย ค าว่า “พลเมือง” น่าจะถูกน ามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
เนื่องจากผู้น าคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้น าเอาค านี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะต้อง 
เรียนควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา "หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม" ในส่วนที่เป็นหน้าที่พลเมืองก็ลอกมา 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 
และเลกิใช้เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท าการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 แต่วิชาหน้าที่พลเมือง
ก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อมาอีกหลายปีจึงเลิกไปพร้อม ๆ กับค าว่า "พลเมือง" โดยต่อมาก็ใช้ค าว่า "ปวงชน" 
แทนค าว่าราษฎรคงเป็นการใช้แทนค าว่า “ประชาชน” หรือค าว่า People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจาก 
อิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน์เกตทีสเบิร์กของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่ให้ค าจ ากัดความ
ของรัฐบาลประชาธิปไตยไว้ว่า เป็น "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน" แต่แทนที่เราจะใช้ 
ค าว่า "ประชาชน" แทนค าว่า "ราษฎร" เรากลับใช้ค าว่า "ปวงชน" แทน อย่างไรก็ตาม ค าว่าปวงชนก็ใช้แต่ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ เท่านั้น แต่ไม่ติดปากที่จะใช้กันทั่วไปในที่อ่ืน ๆ ไม่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อ 
อ่ืน ๆ ยังนิยมใช้ค าว่า "ประชาชน" มากกว่าค าว่า "ปวงชน" 

ชุดวิชาที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

๑๑๗ 

 

 อย่างไรก็ตาม ค าว่า "พลเมือง" ไดม้าปรากฏอีกครั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ 2 
ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทย
ย่อมมีฐานะเป็นพลเมือง" ที่น่าสังเกตก็คือ ในมาตรานี้ใช้ค าว่า "ประชาชน" ชาวไทย แทนค าว่า "ปวงชน" ชาวไทย
ที่เขียนไว้ในมาตรา 3 "อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด
เพศหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน" ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งค าว่า "ปวงชน" 
"ประชาชน" และ "พลเมือง" ในที่ต่าง ๆ แทนค าว่า "ปวงชน" เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ (วีรพงษ์ รามางกูร, 2558) 
 

 ส าหรับค าว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป 
 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ 
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ  
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตน 
ตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง  
มีความส านึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก 
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ” 
 จากความหมายของนักวิชาต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษี
และปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง  แต่ยิ่ง
ไปกว่านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือเรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็น
คนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็น 
ประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง ดังตาราง 
(อ้างจาก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) (ความเป็นราษฎร, ม.ป.ป.) 
 



 

๑๑๘ 

 

 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง 
 

 กล่าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต่างจากค าว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่า พลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการ  
แสดงออกซ่ึงสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ต่างจากค าว่า ประชาชน ที่กลายเป็น 
ผู้รับค าสั่ง ท าตามผู้อ่ืน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนให้ประชาชนคนธรรมดา กลายเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิก าหนดทิศทางของประเทศได 
 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
 ความหมายของพลเมืองศึกษา 
 พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อ  
ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
รัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการ
บริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ 
 คุณลักษณะของพลเมือง 
 “พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ 



 

๑๑๙ 

 

 1) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ 
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พ่ึงตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด 
 2) เห็นคนเท่าเทียมกัน หมายความว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดในประเทศ
เป็นของประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็น
เจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็น 
แนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่าง 
เสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม 
 3) ยอมรับความแตกต่าง หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็น 
เจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความหลากหลาย  
ของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให้ความแตกต่างน ามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบ 
ประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และจะต้อง
ไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง 
 4) เคารพสิทธิผู้อ่ืน หมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ค านึงถึง
สิทธิผู้อ่ืนหรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน สิทธิ 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน “พลเมือง” 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 5) รับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอ าเภอใจหรือใคร
อยากจะท าอะไรก็ท าโดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง 
หากสังคมจะดีข้ึนได้ก็ด้วยการกระท าของคนในสังคม 
 6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม หมายความว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน 
ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ 
ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง
หลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย ถ้ามีความ
ขัดแย้งก็เคารพกติกาและใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
 

 องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง 
 ส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง อาทิ  
John Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบาย
การศึกษาความเป็นพลเมืองว่ามี 3 ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และสังคม ทั้งนี้ พลเมือง
ประกอบด้วย สิทธิจ าเป็นส าหรับความเป็นอิสระ เสรีภาพระดับปัจเจกบุคคล การเมืองประกอบด้วยสิทธิในการ 
มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจทางการเมือง ส่วนสังคมประกอบด้วยสิทธิที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความ  
มั่งคงที่มีต่อสิทธิที่จะร่วมมือกัน และเพ่ืออาศัยอยู่ในชีวิตของความศิวิไล 
 
 



 

๑๒๐ 

 

 ๑) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) 
 การเรียนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจากความไว้ใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู่เหนือห้องเรียน การเรียนรู้ของเด็กควรท าหรือแสดงบทบาทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
ชุมชน 
 2) ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement) 
 การเรียนรู้ผ่านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเป็นพลเมือง มันไม่จ ากัดเวลาของ 
เด็กท่ีโรงเรียน แต่ควรรับรู้ในฐานะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นการเมือง 
 3) ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy) 
 การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการท าให้ ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ่านความรู้ ทักษะ และ 
ค่านิยม ค าว่า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช้ในความรู้สึกที่กว้างที่สุดเพ่ือที่จะล้อมรอบความรู้ที่สมเหตุสมผลของการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเศรษฐกิจหลักและปัญหาสังคมของ  
ทุกวันรวมทั้งแต่ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมส าหรับโลกของการจ้างงาน และการอภิปราย
ของการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและการสมเหตุสมผลของระบบการจัดเก็บภาษี 
 Joseph KuiFoon และ Chow–Kerry J. Kennedy (2012) เขียนบทความเรื่อง “Citizenshipand 
Governance in the Asian Region : Insights from the International Civic and Citizenship Education 
Study” โดยเขาเสนอว่า ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเป็นพลเมืองประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 1) ประชา 
สังคมและระบบ 2) องค์ประกอบข้อปฏิบัติพลเมือง 3) การมีส่วนร่วมพลเมือง และ 4) อัตลักษณ์พลเมือง 
ส่วนขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรู้จัก การวิเคราะห์และการให้เหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ์ 
คือ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม 
 JaapScheerens เขียนบทความเรื่อง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat 
School” มีสาระว่าเป้าหมายของการศึกษาส าหรับความเป็นพลเมืองมี 3 มิติ คือ มิติ 1 การรับรู้เข้าใจกับการ
นับถือความรู้เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย มิติ 2 เน้นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ์ความรู้สึกของ
การกระท าและการได้รับประสบการณ์ และมิติ 3 เกี่ยวกับอารมณ์ในศัพท์ของการผูกติดกับสังคมและชุมชน  
ซึ่งอันหนึ่งเป็นเจ้าของสมรรถนะการสื่อสารและสังคม 
 John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education for 
Citizenship in a Democracy” ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ที่ว่านิยามตามองค์ประกอบ 
การศกึษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ 
 1) ความรู้ของความเป็นพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
 2) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 3) ทักษะการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเป็นพลเมืองแบบ
มีส่วนร่วม) 
 4) แนวโน้มที่จะกระท าการบางอย่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียง
ของพลเมือง) 
 Joel Westheimerและ Joseph Kahne (2004) ได้เขียนบทความเรื่อง “What kind of Citizen ?  
The Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว่านักการศึกษาและผู้ก าหนดนโยบายได้ติดตามแผนงาน 
เพ่ิมขึ้นที่ว่าได้มีจุดมุ่งหมายท าให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งผ่านการศึกษาความเป็นพลเมือง การเรียนรู้การบริการและ
การสอน ทั้งนี้ Westheimer และ Kahne ได้ให้แนวคิดที่ส าคัญ 3 แนวคิดของความเป็นพลเมืองที่ดี คือ การมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบระดับบุคคล การมีส่วนร่วม และความยุติธรรมที่เน้นย้ าโดยนัยทางการเมืองของการศึกษา
ประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเป็นตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ประเภทของความเป็นพลเมือง 
 

 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 ณัฐนันท ์ ศิริเจริญ (2555) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ด้านสังคม ได้แก่ 
  1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 
  2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
  3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า 
  4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  5) การเคารพระเบียบของสังคม 
  6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
  1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว 
  2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า 
  3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
  4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
  6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส าคัญ 
 ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
  1) การเคารพกฎหมาย 
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  2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
  3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
  4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวมกล้าเสนอตนเองในการท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
  6) การท างานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา 
 ดังนั้น ความเป็นพลเมืองสามารถแยกพิจารณาท าความเข้าใจ ว่า ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คุณค่า 
ค่านิยม ส่วนที่ 2 ความรู้ และส่วนที่ 3 ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จาก www.thaiciviceducation.org) 
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ตารางที ่5 องค์ประกอบของความเป็นพลเมือง 
 

 แนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 
 จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน โดยสภาพัฒนา
การเมืองสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีจัดท ารายงานการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เช่น 
 

 กรณีภาคเหนือ : จังหวัดล าปาง 
 1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง 
 ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนและภาพรวมของการ 
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัด 
ล าปาง ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ได้ตั้ง 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยตรง เหมือนเช่นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ด าเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดล าปาง แต่อย่างไรก็ตามการจัด 
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในจังหวัดล าปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลหนุนเสริม 
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เติมเต็มส านึกความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ด าเนินการ 
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ กลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนุบสนุนวิชาการองค์ความรู้  
กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากรวิทยากร กลุ่มผู้สนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีความร่วมมือระหว่างกัน ตามภาระหน้าที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ์ของภาคส่วน
ต่าง ๆ เหล่านี้ 
 2) ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ 
เยาวชน 
 การด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง มีปัญหาอุปสรรค
และความส าเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึกษาข้อมูลผ่านเวทีสะท้อนในการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปปัจจัย  
ส าคัญที่เป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน เกิดจาก 
3 ปัจจัย คือ ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยการสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเด็กและเยาวชน และปัจจัยโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนปัจจัยส าคัญที่เป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จนั้นเกิดจาก 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ปัจจัยบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายการท างาน 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและต้องมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทการท างานของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เหมาะสมทันต่อสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชนอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมส านึกความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล าปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
การบูรณาการกิจกรรมในพ้ืนที่ระดับต าบล การพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านเด็กและเยาวชน และการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 

 กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร 
 1) กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ท างาน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการด าเนินงานที่เป็นลักษณะ 
นโยบายส่วนกลาง เพ่ือรองรับงบประมาณ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ถ้าเป็น
กิจกรรมเด่น ๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ท างานกับเด็กและเยาวชนจริง ๆ จะเห็น
ว่ายังไม่ได้เกิดในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างส านึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของการ
พัฒนาการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค่าย
ที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ และหลากหลาย โดยอยู่ภายใต้การดูแลให้ค าแนะน า
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถ่ิน 
สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุ่มย่อยในการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
มีสาระส าคัญ คือ การให้นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนส านึกพลเมืองเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบันควรจะมีต้นแบบส านึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วนส านึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น  
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตอาสา 
 



 

๑๒๖ 

 

 2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
ในจังหวัดสกลนคร 
 ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
สรุปได้ดังนี้ 1) การขาดโอกาสในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน 2) พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่
ในสังคม ไม่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลานขาดต้นแบบผู้ใหญ่ที่ดี 3) สถาบันการศึกษาขาดความเข้าใจในการสร้าง
ส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ 4) หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและ
เยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างส านึกพลเมืองและท างานซ้ าซ้อน 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน 
 มุมมองของผู้ใหญ่การสร้างต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อต่าง ๆ การส่งเสริมต้นแบบคนดีโดยมี 
เวทีแสดงความดีเชิงประจักษ์ เชิดชูความดีคนดีเพื่อเป็นก าลังใจแก่คนท าดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัวและการ 
พัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมค าสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรการเสริมสร้าง 
ส านึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติมุ มมองของเด็กและ
เยาวชน รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกพลเมืองที่อยากเห็นและต้องการคือการให้โอกาสได้เข้าร่วม
ก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือสร้างส านึกพลเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา 
 บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส านึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว่างงาน 
เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา 
แต่ที่ส าคัญจากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาส าคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด และเยาวชนได้รับ
การศึกษาน้อย 
 ส าหรับที่ผ่านมา การด าเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดยะลา สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาค 
ฤดูร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าโครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝันสู่อามานดามัน 
และโครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสร้างเยาวชนให้มีส านึกพลเมือง เริ่มต้นจากการอบรม 
ดูแล เอาใจใส่ศึกษาให้ความรู้ของครอบครัว พ่อแม่ และญาติพ่ีน้อง การได้รับการศึกษาจากสถาบันที่เยาวชน
ศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  
 1) กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา  
  - จัดโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นคนไทยมีความเป็นเจ้าของประเทศมากข้ึน 
  - โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพรานเพ่ือให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
  - โครงการส านึกรักษ์ท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพ่ือให้เยาวชนท ากิจกรรมร่วมกันและ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรักบ้านเกิด รู้สึกความเป็นเจ้าของ 
  - โครงการน าเยาวชนสู่สันติเพ่ือเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพการจัดการความขัดแย้ง 
  - โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด 



 

๑๒๗ 

 

  - จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคัญท าให้มีความรักต่อประเทศชาติ 
  - จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา  
ในชุมชนท าให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
  - กิจกรรมนันทนาการเช่น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน และกิจกรรมออเครสตร้าเพ่ือสะท้อน
การอยู่ร่วมกัน 
  - โครงการสานพลังเยาวชนน าสังคมเข้มแข็ง 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดยะลา 
 ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส านึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 
ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและในการท าโครงการ ปัญหาความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
ท ากิจกรรม เยาวชนขาดจิตอาสาจิตสาธารณะ ปัญหาด้านยาเสพติด งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของ 
เยาวชนในการท าโครงการไม่ต่อเนื่อง การใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ขาดความเป็นอิสระ 
 3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา 
  - กิจกรรมการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ควรด าเนินการทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
และย้ าส านึกพลเมืองบ่อย ๆ เพือ่ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 
  - กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ท านอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการให้ 
หน่วยงานราชการภาคีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนด าเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร่วม
รับรู้ เป็นสักขีพยานการท างานของโครงการ โดยเน้นวางระบบการท างานแบบเป็นทางการและลายลักษณ์
อักษร มีก าหนดการท างานที่ชัดเจนและมีคณะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมติดตาม 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ 
  ในหลายประเทศมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง ซึ่งแต่ละประเทศ 
มีแนวคิดและประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเอกสารนี้จะน าเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติ 
ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักน ามาจากบทความของเสิศพงษ์ อุดมพงศ์ 
เรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง 
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (2558) ซึ่งมีประเทศที่น่าสนใจ 
ดังนี้ 
 ประเทศญี่ปุ่น 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าในการ
บริหารประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย (ช านาญ จันทร์เรือง, 2554) ในปี คศ. 2013 ได้รับการจัดอันดับ
ด้านความเป็นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) เป็นอันดับ 20 ของโลก (แคมป์เบลล์และคณะ 
Campbell et.al., 2013) นับเป็นประเทศประชาธิปไตยในฝั่งเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่
ในอันดับต้นๆ ของโลก 



 

๑๒๘ 

 

 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น คือ การพัฒนาพลเมืองผู้ซึ่งจะสร้างสังคม 
ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความ เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและ
รัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามค านี้ให้มีความหมายที่ครอบคลุมได้ในระดับนโยบายเรื่อง 
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ กระทรวง 
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา และเทคโนโลยี
 โดยที่รัฐบาลมีการก าหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปี คศ. 2003 โดยได้
กล่าวถึงหลักการส าคัญ 4 ข้อ ส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
 1) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม 
 2) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
 3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม 
 4) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม 
 ในปี คศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี คศ. 1947 
ที่ยังไม่เคยมีการปฏิรูป แต่หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งที่ยังคงไว้อยู่ ในพระราชบัญญัติโดยที่มิได้มีการ 
เปลี่ยนแปลง มีใจความส าคัญในวรรคแรกว่า เป้าหมายของการศึกษาที่ส าคัญ คือ การศึกษาจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์ พยายามอย่างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสร่างกายที่สมบูรณ์
เป็นผู้ซึ่งรักในความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของตนเอง เคารพผู้ใช้แรงงาน มีความตระหนัก
ต่อความส านักรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระในฐานะเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งรัฐและ
สังคม ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนั้น เป็นประเด็นส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง 
 มีการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคมพร้อมทั้ง
การพัฒนาทัศนคติท่ีมีต่อความต้องการรับผิดชอบต่อการเติบโตของสังคม ซึ่งปัจจุบันท าให้ประชาชนในประเทศ 
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
 การศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา
เนื้อหาวิชาพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเป็นพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักใน 
ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ “สร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างให้นักเรียนมีความตระหนักว่ามนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญของสังคม สร้างให้นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่วนตัวและสังคมความมี
ศักดิ์ศรีของตนเองในระบบครอบครัวแบบร่วมสมัย ความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความส านึกรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล” 
 

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น 
 ส าหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงและ  
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก แต่จากความยากล าบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้เกิดสิ่งที่ 
น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ 
ความมีวินัย และอ่ืน าๆ โดยจะน าเสนอเป็นเรื่องราวสั้น ๆ เพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจ ดังนี้ โดยเนื้อหาน ามา
จากบทความเรื่อง “เรื่องราวดี ๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, 2554) 
 กรณีที่ 1 ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากไม่สามารถออกไป 
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอามา
เป็นจ านวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ท าไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมากลายเป็น



 

๑๒๙ 

 

ความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็ก ๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้เนื่องจากต้องอยู่
ดูแลลูก 
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
 กรณีท่ี 2 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพ้ืนเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คนที่เข้า 
ไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน 
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี 
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
 กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้
ไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะท าให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน 
 จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้านเกิด
กลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
 กรณีท่ี 4 หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย
และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีการแจกจ่ายอาหาร ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชนต่อแถว
เพ่ือรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี มีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ ได้รับการจัดอันดับ 
ด้านความเป็นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด 1 ใน 30 ของโลก โดยได้เป็นอันดับ 26 จากการ
ประเมินปี คศ. 2013 (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., 2013) อาจกล่าวได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ 
มีพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยดีข้ึนมาเป็นล าดับ ทั้งความก้าวหน้าในด้านระบบการเลือกตั้งและความ
เจริญทางวัฒนธรรมดัชนีความเป็นประชาธิปไตยขยับเพ่ิมขึ้นทุกปี มีคะแนนสูงในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านสิทธิทางการเมืองและด้านเสรีภาพของพลเมือง จนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยสมบูรณ์เต็มใบ ในด้านการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองนั้นมีการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดค่านิยม/สิ่งที่ดีงามพ้ืนฐานที่เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิต 4 ด้าน 
ด้านละ 5 ลักษณะย่อย ได้แก่ 
 1) การใช้ชีวิตส่วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ และการยับยั้ง 
ชั่งใจ 
 2) การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เพ่ือนบ้าน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ จรรยามารยาทการอยู่ร่วมกัน และความรักต่อโรงเรียนและบ้านเกิด 
 3) การใช้ชีวิตในสังคม : การปฏิบัติตนตามกฎหมายการสนใจต่อผู้ อ่ืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความยุติธรรม และการสร้างจิตสานึกสาธารณะ 
 4) การใช้ชีวิตในระดับชาติและชาติพันธุ์ : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคง มีสติ 
สัมปชัญญะ การสร้างความสันติภายหลัง การแบ่งแยกและความรักในมนุษยชาติ 
 ลักษณะส าคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส่งเสริมการปลูกฝัง
ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะที่จ าเป็นต่อ 
การแก้ไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีเหตุผลโดยสรุป แนวคิดส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้าง



 

๑๓๐ 

 

ความเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ หมายถึง การฝึกฝนความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ในฐานะ 
ที่เป็นพลเมืองผู้ถืออ านาจอธิปไตย (sovereign citizen) และส าหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง จะให้ความส าคัญกับการฝึกฝนทักษะและสอนให้รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มี
ความส านึกรับผิดชอบ (responsible citizen) 
 วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย หากได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต้จะรับรู้ได้
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษา กีฬา หรือการใช้ชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใต้นั้นประสบ 
ความส าเร็จในหลากหลายด้านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต้สอนให้มีการตื่นตัวกับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ มีการ
ปลูกฝังความรักชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  
 

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อเซวอลซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางจากกรุงโซล 
ไปยังเกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล่มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจูนเซี๊ยก (Lee Joon-seok) 
และผู้ช่วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายค าสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคง
ด าเนินอยู่ซึ่งพบศพผู้โดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจ านวนผู้โดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมด 476 คน ผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School  
ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซลที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน 
 ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ  มัยลาภ ได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติของนักเรียน 
ที่อยู่บนเรือ หลังจากมีค าสั่งจากลูกเรือไปยังผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คือ “ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนไหวไป
ไหน ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหากันอยู่ซึ่งผู้โดยสารจ านวนมากก็ปฏิบัติตามค าสั่งนี้” 
จนกระทั่งเรือเอียงและจมลงแม้ว่าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว่าก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยของเด็ก ๆ นักเรียนที่ฟังค าสั่งของ 
“ผู้ใหญ่” และสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟังค าสั่งแม้ตนทราบดีว่าอันตรายใกล้ตัวเข้ามา
มากแล้ว แต่ครั้งนี้“ผู้ใหญ่” คงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลูกเรือได้พยายาม
กระจายค าสั่งสละเรือในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าค าสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และ
เชื่อว่าผู้โดยสารจ านวนมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.) 
 กรณีที่ 2 ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นได้จากการลาออกและฆ่าตัวตายของข้าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่เก่ียวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่อยู่ในภาระหน้าที่ที่ดูแล 
เช่น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพ่ือรับผิดชอบต่อการล่มของเรือเซลวอนและไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ 
 เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห์ จุนยัง ผู้บัญชาการต ารวจเกาหลีใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง
เพ่ือรับผิดชอบกรณีท่ีต ารวจปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนถึงแก่ความตายกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจทุบตีกลุ่มเกษตรกร 
ทีม่ารวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพร้อมกับขอโทษต่อกรณี 
ดังกล่าว (เมธา มาสขาว, 2557) 
 เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากต าแหน่งภายหลัง
จากที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แม้จะเป็นวันหยุดของ
เกาหลีใต้ แต่ก็ฟังไม่ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศก าลังประสบปัญหาเนื่องจากการประท้วงของพนักงานรถไฟ  
(เมธา มาสขาว,2557) 
 
 



 

๑๓๑ 

 

สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
 

 การจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ด าเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
เพ่ือคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช. และจากแหล่งต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education) 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและการอบรมของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต 
และพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 หัวข้อวิชา 
  วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  วิชาที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  วิชาที่ 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ประเภทสื่อการเรียนรู้ 
  วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒

                       1 
                   ผล              และผล          วนรวม 

                        
(Anti - Corruption Education) 



 

๑๓๓ 

 

                                1  
                   ผล              และผล                

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑ Paoboonjin 

 
(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

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

1.45 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๒ MOST –The 
Bridge v.2  
ไทย 

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

6.35 
นาท ี

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

๓ แก้ทุจริต 
คิดฐานสอง 

วิดีโอ อธิบายรูปแบบการขัดขัดกัน
ระหว่างผล ประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนระบบคิดฐานสิบ ระบบ
คิดฐานสอง 

4.37 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

https://ww/


 

๑๓๔ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๔ เตือน สั่งเก็บ 

โต๊ะร้านผัด
ไทยประตูผี 

คลิปข่าว เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างการ
ยึดพื้นที่สาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.18 
นาท ี

ข่าวจาก 
ส านักข่าว 
อรุณ 
อมรินทร์ 

 

๕ บังคับใช้วัน 
แรก พ.ร.บ.  
ห้ามขอทาน  
ผิดโทษอาญา 

วิดีโอ เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบ 
ทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕๑ 
นาท ี

ข่าวจาก  
Nation tv 

 

๖ อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง
ลั่น ภายใน ๒ 
ปี รื้อเกลี้ยง 

ข่าว กรมทางหลวงมีนโยบายจัด 
ระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้ าทางหลวงทั่ว
ประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ 
ขายตลอดทั้งปี และแผง
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓๗ 
นาท ี

ข่าวจาก 
กระปุก 
ดอทคอม 

 

 



 

๑๓๕ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๗ แก้ไม่จบสี่แยก

กล้วยแขก 
ทารถติด-ผิด
กฎหมาย 

ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่
ขายบนถนน เป็นการกีด
ขวางการจราจร สร้างความ
เดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทาง
เท้าในเขตนางเลิ้ง 
 
 
 
 
 

- ข่าวจาก 
โพสต์ทูเดย์ 

 

๘ ตะลึง เบญจมฯ 
เมืองคอนขึ้น
ป้ายยกเลิก
เด็กฝาก  
เข้าเรียน 

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

 

 

 

 

- ข่าวจากเว็บ 
DMCTODAY 

 

๙ เด็กโรงเรียน
เบญจมราชู 
ทิศนครศรีฯ 
คะแนนสอบ
สูงสุด ติด
นิเทศฯจุฬา 

ข่าว เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด 
ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก  
เข้าเรียน 
 
 
 
 
 
 

- VoiceTV 

 

 



 

๑๓๖ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๐ ประมวล

จริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน 

เอกสาร ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน 
โดยเฉพาะข้อ 6 ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงาน 
ก.พ. 

 

๑๑ INFOGRAPHIC_
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

วิดีโอ อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบขอผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔๔ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

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

วิดีโอ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐.๔๖ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๓๗ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๓ ผลประโยชน์

ทับซ้อน 
วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒๒ 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๔ ทุจริตแก้
คะแนน 

วิดีโอ เพ่ือศึกษาตัวอย่างการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์   
ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๐๕ 
นาท ี

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

 

 

 

 

 



๑๓๘

                       ๒ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 

                        
(Anti - Corruption Education) 



 

๑๓๙ 

 

สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 2 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑ สินบน วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการให้

สินบน 
 
 
 
 
 
 

3.59 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

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

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

7.28 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๔๐ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๓ ค่าโง่ วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับความ

เสียหายที่ประเทศไทยได้รับ
จากปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔๗ 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๔ เชื่อหรือไม่ วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ
ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.19 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๕ กลโกงฮ๊ัว
ประมูล 

วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับกลโกง
การเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.44 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

 



 

๑๔๑ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๖ ทุจริตเชิง

นโยบาย 
วิดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง  
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๗ รับสินบน วิดีโอ มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่
ยอมรับหัวหน้าที่โกง และ
ออกมาต่อต้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
วินาที 

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

 

๘ Bazaar วิดีโอ แม่ค้าและคนในตลาด
รวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา  
ซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ทุจริตการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
วินาที 

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

qcGXzs 
จาก ACT 

 

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


๑๔๒

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
๙ การเข้าแถว 

รับบริการ 
วิดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 

โดยการแซงคนอ่ืนถือเป็น
การกระท าที่ไม่ถูกต้อง และ
คนอ่ืนๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระท านั้น 

1.55 
นาท ี

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

๑๐ โตไปไม่โกง 
ตอน โดนัท 

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

๑๐.๕๔ 
นาท ี

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

๑๑ ความซือ่สัตย์ วิดีโอ น าเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ
เจ้าของ 

๑.๕๕ 
นาท ี

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

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


๑๔๓

                       ๓ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 

                        
(Anti - Corruption Education) 



 

๑๔๔ 

 

สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 3 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน แนว
พระราชด าริ 
“ทฤษฎีใหม่” 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชดาริ 
“ทฤษฎีใหม่” 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๑ 
นาท ี

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 

๒ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ทาน
หรือการให้ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับทานหรือการให้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๑ 
นาท ี

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 

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

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ 
“การพ่ึงตนเอง” 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 



 

๑๔๕ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๔ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เสียสละ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเสียสละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๕ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เมตตา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเมตตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.01 
นาท ี

 

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 

๖ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อดทนน าพาให้
ชีวิตมีความ
เจริญรุ่งเรือง 

วีดิทัศน์ พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอดทนน าพา
ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๔๖ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๗ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เพียร 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๘ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อ่อนโยน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอ่อนโยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 

๙ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
แก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 
 
 
 
 
 

๕๘ 
วินาที 

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 



 

๑๔๗ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๐ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๑ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๒ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ขันติ
หรือความ
อดทน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับขันติหรือความ
อดทน 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๔๘ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๓ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ 
ท างานด้วย
ความ 
รอบคอบ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการท างานด้วย
ความรอบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๔ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น 

วิดีทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาที 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๕ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 

วิดีทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

 



 

๑๔๙ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๖ สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

วิดีทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๗ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มั่นในศีล มี
คุณธรรม 

วิดีทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีล มี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๘ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม 

วิดีทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๑๙ โตไปไม่โกง 
ตอน 
สาวนักช้อป 

วิดีโอ แก้ไขเวลาจอดรถเพ่ือให้
ตนเองได้จอดรถฟรี 
 
 
 
 
 
 

๙.๔๗ 
นาท ี

กทม. 

 



๑๕๐

                       ๔ 
พลเมืองกับความรบัผิดชอบต่อสังคม

 

                        
(Anti - Corruption Education) 



 

๑๕๑ 

 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 4 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑ ภาพยนตร์สั้น 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 
เรื่อง GOT 
STAR 

วิดีโอ พ่อกับลูกคู่หนึ่ง ลูกอ่าน
หนังสือการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหา 
ว่า ทุจริตจะครองโลกโดย
จอมมาร GOT STAR พ่อขับ
รถอยู่บนถนนและมี
พฤติกรรมคล้ายจอมมารฯ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๒ ภาพยนตร์สั้น 
สานักงาน 
ป.ป.ช. 
 
เรื่อง ผลลับ 

วิดีโอ การลอกข้อสอบแล้ว
อาจารย์จับได้แล้วขอให้
ผู้ปกครองเด็กจ่ายเงินเพ่ือ
แลกกับการให้เด็กสอบผ่าน
แต่ผู้ปกครองไม่ยอมจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๔ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๓ สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
รับผิดชอบ 
เพ่ือส่วนรวม 

วีดิทัศน์ นักบินฝนหลวงต้องบินผ่า
เข้าไปในก้อนเมฆเพ่ือทาฝน
หลวงให้ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๕๒ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๔ ข้าราชการ

คอร์รัปชัน 
วิดีโอ อธิบายถึงการคอร์รัปชันของ

ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.03 
นาท ี

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

 

๕ หักเหลี่ยม 
คอร์รัปชัน 

วิดีโอ เป็นการ์ตูนการน าเสนอ
ข้อมูลการคอร์รัปชันใน
รูปแบบของการก่อสร้างที่
ลดมาตรฐานจนทาให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยขาดซึ่งความ
ละอายที่มีต่อการท าทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

๖ Innocense 
(หนังสั้นต้าน
คอร์รัปชัน) 

วิดีโอ เป็นหนังสั้นที่น าเสนอ
เกี่ยวกับการไม่สนับสนุนให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก่อให้เกิดการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.54 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 



 

๑๕๓ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๗ รู้จักหน้าที่ วิดีโอ การไม่ตั้งใจท างาน โดยเล่น

อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ใน
เวลาท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕๕ 
นาท ี

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

 

๘ อดทน  
อดกลั้น 

วีดีโอ การขับรถแซงผู้อ่ืนไปมา 
และไม่เคารพกฎจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.55 
นาท ี

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

 

๙ เคารพสิทธิ
ผู้อื่น 

วิดีโอ วางกระถางต้นไม้ไว้บน
ก าแพงที่ก้ันระหว่างบ้าน 
และรดน้ าต้นไม้ ท าให้ดิน
ไหลออกไปเลอะบ้านที่มี
ก าแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยน
ที่วางต้นไม้ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

1.55 
นาท ี

https://ww
w.youtube 
.com/watch
?v=bztZQ 
_hkkNs 
 
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

 



 

๑๕๔ 

 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา  แหล่งสื่อ QR Code 
๑๐ กลโกงหน่วย

เลือกตั้ง 
คลิปข่าว เป็นการน าเสนอข่าว

เกี่ยวกับการติดตามและการ
สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง
โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและให้มีการ
ทุจริตเลือกตั้งน้อยที่สุด
หรือไม่มี 
 
 
 

๒.๒๘ 
นาท ี

DNN 
THAILAND 
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