หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
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สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.)

ก

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้ง แต่ ป ฐมวัย ให้ ส ามารถแยกระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนกั บผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ส่ ง เสริ มให้ มี ร ะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร ยกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย
๕ หลั กสู ตร ดังนี้ ๑. หลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน (รายวิช าเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลั กสู ตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ (ตามแนวทาง
รับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ) ๔. วิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และ ๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้มีมติเห็นชอบทั้ง 5 หลักสูตร และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตร
ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ต้องนาหลักสูตรไปดาเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบา ยและ
พัฒ นาการศึกษาไปพิจ ารณาดาเนิ น การต่อไป โดยให้ ประสานงานกับส านักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ ชิด ให้
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
สานักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตต่อไป
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ด้านการป้องกันการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.

1

ความเป็นมา
ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

1.1 ยุ ทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัว แทนที่ทาหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคม และได้กาหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมี 3 กลยุทธ์ ที่กาหนดให้ต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3
1.2 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่ งที่ 646/2560 ลงวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางเพื่ อให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา นาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา
ในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
หลักสูตรสาหรับฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช.
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
8) ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
9) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
11) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
12) กรมยุทธศึกษาทหารบก
13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
14) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
15) กองบั ญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ

-2คณะอนุ กรรมการจั ดท าหลั กสู ตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่ อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
สื่ อประกอบการเรี ยนรู้ ด้านการป้ องกัน การทุ จริ ต เพื่อให้ มี เนื้ อหาที่ครอบคลุ มและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
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การดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 1
เพื่อพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรฯ
4 ชุดวิชา (29 พ.ค. 60)
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 4 วัน
เพื่อดาเนินการจัดทาเนื้อหาหลักสูตรฯ
5 หลักสูตร (17 - 20 ก.ค. 60)
คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 2
โดยเห็นชอบ 4 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรอุดมศึกษา
2) หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ
3) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากร
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
4) หลักสูตรโค้ช (7 ส.ค. 60)

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทดลองใช้

1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) หลักสูตรอุดมศึกษา
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /
บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
5) หลักสูตรโค้ช

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 3
โดยเห็นชอบให้หลักการการจัดทา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1 ก.ย. 60)
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 4 วัน เพื่อดาเนินการคัดเลือกสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรฯ
ทั้ง 5 หลักสูตร (11 - 14 ก.ย. 60)
คณะอนุกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 4 โดยเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกาหนด
แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ (28 ธ.ค. 60)
นาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและแนวทางการ
นาหลักสูตรไปใช้ (27 ก.พ. 61)
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรา 19 (11) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป (22 พ.ค. 61)

-42.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับ
กรอบการจั ดทาหลั กสู ตรหรื อชุดการเรี ยนรู้ และสื่ อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกั นการทุจริต โดยที่ประชุ ม
ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทาหลักสู ตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย
1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดาเนินการจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม 1 หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยผู้ แทนจากส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบัน วิชาการ
ป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
สานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยผู้แทนจาก
สานักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสานักงาน ป.ป.ช.
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2-2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเนื้อหา
หลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต 4 หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 1. หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา
2. หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ 3. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ 4. หลักสูตรโค้ช
ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น
13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ในแต่ละ
ระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จานวน 40 ชั่วโมง ต้องจัดทาเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ จึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ประชุม
จึงพิจารณาเฉพาะหลักสูตร 4 หลักสูตรที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3-3/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณากรอบ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-52.5 สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
เพื่อดาเนินการคัดเลือกสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการ สอน
ในแต่ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 กลุ่ มการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้ว ยผู้ แทนจากส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษาในส่วนทหารและตารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยผู้แทนจาก
สานักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่มที่ 5 กลุ่มโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากสานักงาน ป.ป.ช.
2.6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
หรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสร้างหลักสูตรในสังกัดสพฐ.
จานวนประมาณ 70 คน มาร่วมเขียนหลักสูตรกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.7 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4-4/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้สานัก
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตทุกหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
2.8 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญ ครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรในสังกัด
สพฐ. จานวนประมาณ 30 คน มาร่วมตรวจทานและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.9 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 948 - 19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
มติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลั กสูตรและ
แนวทางการนาไปใช้ และเห็นชอบให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรไป
ปรั บใช้กับกลุ่ มเป้าหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13)
2.10 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานาเสนอ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (9 เมษายน 2561)

3
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มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education) ดังนี้
1. เห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ต้องนาหลักสูตรไปดาเนินการรั บ
ความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับ
ส านั กงาน ป.ป.ช. อย่ างใกล้ ชิด เพื่อให้ การด าเนินการดังกล่ าวบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ ส าหรั บภาระ
งบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับไว้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปดาเนินการในโอกาส
แรกก่อน สาหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
(2) ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมายของ
หลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนาไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
(3) ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อน าหลักสูตรต้ านทุจริ ตศึกษา (Anti-Corruption Education) (หลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
อุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทาทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริ ต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินผลสมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
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รายละเอียดของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
แต่ละหลักสูตร (วิชา/จุดมุ่งหมาย/ตารางชั่วโมง/สือ่ การเรียนรู้ และการทดลองใช้)

4.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) ชื่อหลักสูตร
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักเรียน
(2.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(2.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(2.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(2.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(2.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(2.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
(2.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(2.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(2.9) ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทาโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อให้มีความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
(4) ผลการเรียนรู้
(4.1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(4.2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(4.3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(4.4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(4.5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(4.6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
(4.7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
(4.8) ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(4.9) ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต

-8(5) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจ ริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยการเรียนรู้

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา ประถมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
การคิดแยกแยะระหว่าง 14 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความ 12 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง
อายต่อการทุจริต
STRONG : จิตพอเพียง 9 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
ต่อต้านการทุจริต
พลเมืองกับความ
5 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง
รับผิดชอบต่อสังคม
รวม

ปฐมวัย

40

40

40

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
12 ชั่วโมง

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

7 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

15 ชั่วโมง

40

40

โดยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป็น 1 หลักสูตร และ
แยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6
ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จานวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

-9(6) โครงสร้างรายวิชา
6.1 ระดับปฐมวัย
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง
จานวนชั่วโมง
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
14
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน
(การใช้น้า ไฟฟ้า กระดาษ การทิ้งขยะ)
2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
12
ทุจริต
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน
3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
9
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
- การรับประทานอาหาร
- การช่วยเหลือเพื่อน
- การใช้กระดาษ
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
5
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
- การตรงต่อเวลา
- การทาความสะอาดห้องเรียน
- การช่วยเหลือตนเอง
รวม
40
* หมายเหตุ การจัดประสบการณ์แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

- 10 6.2 ระดับประถมศึกษา
1) ประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความหมายบทบาทและสิทธิ
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อตนเองกับต่อผู้อื่น)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวนชั่วโมง
16

10

4

10

40

- 11 2) ประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
2. ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
3. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อชุมชนและ
สังคม
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อห้องเรียน)
- คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี
- หน้าที่ของพลเมืองที่ดี
รวม

จานวนชั่วโมง
16

10

4

10

40

- 12 3) ประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจ
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่มีต่อชุมชน
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อโรงเรียน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวนชั่วโมง
16

10

4

10

40

- 13 4) ประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ภายใน รร.)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อชุมชน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวนชั่วโมง
14

10

6

10

40

- 14 5) ประถมศึกษาปีที่ 5
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน
(ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อสังคม)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวนชั่วโมง
14

10

6

10

40

- 15 6) ประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
1.

2.

3.

4.

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
สังคม)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- การสร้างจิตสานึกควมพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่
มีต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อประเทศชาติ)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวนชั่วโมง
14

10

6

10

40

- 16 6.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
1.

2.

3.

4.

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่าง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน
สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย / การเข้าแถว
- การเลือกตั้ง
- กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน)
STRONG / จิตพอเพียง STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความ
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * จัดนิทรรศการ
รวม

จานวนชั่วโมง
12

8

10

10

40

- 17 2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
1.

2.

3.

4.

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(ชุมชน สังคม)
- การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเข้าแถวมารยาทคนดี
- การเลือกตั้ง
- เรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม

จานวนชั่วโมง
12

8

10

10

40

- 18 3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ
หน่วยการเรียนรู้
1.

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

2.

ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต

3.

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต

4.

พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เรื่อง

จานวนชั่วโมง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม) และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) และรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเลือกตั้ง
- การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้
- ความรู้
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเป็นพลเมืองที่ดีมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม

12

8

10

10

40

- 19 6.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) มัธยมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน)
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้และความรู้
- การต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก
* สัมมนา สุนทรพจน์
รวม

จานวนชั่วโมง
10

7

8

15

40

- 20 5) มัธยมศึกษาปีที่ 5
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 10 กับ ฐาน 2
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน/การทาเวร/การทาความ
สะอาด
- การสอบและการเลือกตั้ง
- การแต่งกาย
- การเข้าแถว
- กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน)
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้และความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
- ความเป็นพลเมืองของประเทศ
- ความเป็นพลเมืองของโลก
* สัมมนา เสวนา
รวม

จานวนชั่วโมง
10

7

8

15

40

- 21 6) มัธยมศึกษาปีที่ 6
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต (โลก)
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(โลก)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การสอบ
- การเลือกตั้ง
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต
- ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต
- ตื่นรู้ต้านทุจริต
- เรียนรู้เท่าทันป้องกันการทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการ
ป้องกันการทุจริต
- พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน
การทุจริต
* สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้
รวม

จานวนชั่วโมง
10

7

8

15

40

- 22 (7) กิจกรรมการเรียนรู้
แนวคิดและแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้ นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 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
สอนที่เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ คือ จั ดตามความแตกต่างของเด็ก แต่ล ะคน ด้ว ยการสอนโดยใช้ ก ระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึ กปฏิบั ติจ ริ งการทาโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย
(8) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน
การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
(9) การวัดและประเมินผล
(9.1) การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน
- ความรู้ความเข้าใจ
- การปฏิบัติ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบสอบ
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(9.2) การประเมินผล
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
(10) การทดลองใช้
ทดลองนาร่องใช้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรุปผลการ
ทดลองใช้ได้จากบันทึกหลังการสอน
------------------------------
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4.2 หลักสูตรอุดมศึกษา
(1) ชื่อหลักสูตร
“วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่ อให้ นั กศึ กษามี ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บความหมายและประเภทของการทุ จริ ต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถวิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
(2.2) เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตสานึก มีทักษะชีวิตด้านการปลูก
จิตสานึกผ่านการศึกษาดูงาน
(2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนาจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมนาชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
(2.4) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต
สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้
(2.5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้านการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG :
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 45 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
วิชาที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดต้านทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม
วิชาที่ 2 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

ชั่วโมง
9

วิชาที่ 3 ยกระดับ
ดัชนี สร้างพลเมืองดี
ในสังคม

6

วิชาที่ 4 ปราบทุจริต
ด้วยจิตพอเพียง

18

12

เนื้อหา
1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต
1.2 การปลูกจิตสานึกให้มีส่วนร่วม
2.1 การขัดเกลาทางสังคม
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด
3.1 จริยธรรมนาพลเมืองในสังคม
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

กระบวนการ
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ศึกษาดูงาน
- บรรยาย
- อภิปราย
- ภาคสนาม
- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ค้นคว้า
- โครงงาน

- 24 (5) ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ที่
เรื่อง
เนื้อหา
1 ปรับฐานความคิดต้าน 1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต
ทุจริตส่วนตนและ
1.2 การปลูกจิตสานึกให้มีส่วนร่วม
ส่วนรวม

ชั่วโมง กระบวนการ
9 - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ศึกษาดูงาน

2 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 2.1 การขัดเกลาทางสังคม
การทุจริต
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด

12

- บรรยาย
- อภิปราย
- ภาคสนาม

3 ยกระดับดัชนี สร้าง
พลเมืองดีในสังคม

6

- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ค้นคว้า
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- โครงงาน

4 ปราบทุจริตด้วยจิต
พอเพียง

3.1 จริยธรรมนาพลเมืองในสังคม
3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
4.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

หน่วยที่ 1 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม จานวน 15 ชั่วโมง
ที่
แผนการเรียนรู้
เวลา/
กระบวนการ
สื่อ/แหล่ง
ชั่วโมง
การเรียนรู้
1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต
9
1. สร้างประเด็นด้วยการ 1 ฟลิป
ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการ
ชาร์ท
ทุจริตของ ปปช.
2 วิดีทัศน์
2. ปรับพื้นฐานการคิด
โดยให้นักศึกษา เล่า
ประสบการณ์การทุจริตที่
พบในชีวิตประจาวัน
อภิปรายถึงสาเหตุ ผลเสีย
ผลกระทบร่วมกัน
3. ผู้สอนเชื่อมโยง
เหตุการณ์กับเนื้อหาการ
ทุจริต
4. ร่วมกันสรุป
5. ศึกษาดูงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วีดิทัศน์ของ ปปช.
สถานการณ์ปัจจุบัน/
ข่าว
ห้องสมุด
ฟลิปชาร์ต
พื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย/ชุมขน
PowerPoint ตาม
ความเหมาะสม
วีดิทัศน์
การจัดกิจกรรมแบบ
Active Learning
กรณีศึกษา
มาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฟลิปชาร์ต
วัดและ
ประเมินผล
1 แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
2 การตอบ
คาถาม

ข้อเสนอ
แนะ

- 25 หน่วยที่ 2 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จานวน 12 ชั่วโมง
ที่

แผนการเรียนรู้
2.1 การขัดเกลาทางสังคม
2.2 ทักษะการปรับ
กระบวนการคิด
2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน

เวลา/
ชั่วโมง
12

กระบวนการ

สื่อ/แหล่ง
วัดและ ข้อเสนอ
การเรียนรู้ ประเมินผล แนะ
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับ การมี - ชุมชน
- ประเมิน
ส่วนร่วมของชุมชน การขัด - ฟลิปชาร์ท ตามสภาพ
เกลาทางสังคม
- โครงงาน จริง
2. เตรียมความพร้อมก่อน
- แบบ
ลงพื้นที่ เช่น การ
สังเกต
ตั้งเป้าหมาย ตั้งคาถาม
พฤติกรรม
วิธีการสังเกต
- การให้
สภาพแวดล้อม แนว
คาปรึกษา
ปฏิบัติ
เป็นระยะ
3. ลงพื้นที่สารวจข้อมูล
4. นาเสนอข้อมูลที่ได้
5. อภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ อาจารย์เพิ่มเติม
ส่วนที่ขาด
6. อาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าจาเป็น
7. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปภาคทฤษฎี

หน่วยที่ 3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม จานวน 6 ชั่วโมง
ที่

แผนการเรียนรู้

เวลา/
ชั่วโมง

กระบวนการ

สื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้

3.1 จริยธรรมนาพลเมืองใน
สังคม
3.2 การยับยั้งและป้องกัน
การทุจริต
3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

6

1. บรรยายประกอบ
PowerPoint
2. กรณีศึกษาผลของการ
ทุจริต
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปถึงจริยธรรมที่
ทาให้เกิดการยับยั้งและ
ป้องกันการทุจริต

กรณีศึกษา

วัดและ ข้อเสนอ
ประเมินผล แนะ
- ประเมิน
ตามสภาพ
จริง
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- 26 หน่วยที่ 4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง จานวน 12 ชั่วโมง
ที่

แผนการเรียนรู้
4.1 การประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

เวลา/
ชั่วโมง
18

กระบวนการ

สื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้

1. นาเสนอโครงงานต้าน คลิปวิดีโอ
ทุจริต
ชุมชน
2. ร่วมกันวิพากษ์เพื่อ
ปรับปรุง
3. ลงพื้นที่ทาโครงงาน
4. นาเสนอผลการ
ดาเนินการโครงงาน ด้วย
คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นตาม
ความเหมาะสม
5. อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปการประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านการ
ทุจริต

วัดและ ข้อเสนอ
ประเมินผล แนะ
- ประเมิน
ตามสภาพ
จริง
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
- การให้
คาปรึกษา
เป็นระยะ

(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิทัศน์ของสานักงาน
ป.ป.ช. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวห้องสมุด ฟลิปชาร์ต PowerPoint ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมแบบ Active
Learning กรณีศึกษา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) แบบสังเกตพฤติกรรม
(7.2) การตอบคาถาม
(7.3) ประเมินตามสภาพจริง
(7.4) การให้คาปรึกษาเป็นระยะ
(8) การทดลองใช้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้นาเนื้อหาหลักสูตรฯ
บางส่วน ไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เช่น มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นาเนื้อหา
หลักสูตรฯ บางส่วนไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จานวน 1 หน่วยกิต
12 ชั่วโมง
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4.3 หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการ
ทุจริตได้
(2.2) เพื่ อให้ สามารถวิ เคราะห์ แยกแยะ เกี่ ยวกั บการคิ ดแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนกั บ
ผลประโยชน์ ส่ วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อการทุจริตได้
(2.3) เพื่อให้สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริ ต
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้
(2.4) เพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริตได้
(2.5) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการป้องกันการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อการทุจริต โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้ นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และ
เสริมพลังคนรุ่นใหม่และนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 12 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
ชั่วโมง
วิชาที่ 1 การคิด 3
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

เนื้อหา
1. ความหมาย ความสาคัญ การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการ
1. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคล
ต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การทางาน
2. ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดี
ทุจริตอันเนื่องมาจากการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการ
นาเสนอ

- 28 หัวข้อวิชา
วิชาที่ 2
จิตพอเพียง
ต่อต้านการ
ทุจริต

ชั่วโมง
เนื้อหา
3 1. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการต่อต้านการทุจริต
2. การสร้างพื้นฐานความคิดจากแนวคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่
หน่วยงาน
วิชาที่ 3 ความ
3 1. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและ
ละอายและ
ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม
ความไม่ทนต่อ
และประเทศ
การทุจริต
2. การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึง
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผอู้ ื่นเกิดความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 4
3 1. ความหมาย ความสาคัญ ของพลเมืองกับ
พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อการทุจริต และบทบาท
ความรับผิดชอบ
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วน
ต่อสังคม
ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาค
ส่วนของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของ
สังคมและประเทศ

กระบวนการ
๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนาเสนอ

๑. การประเมินตนเอง ก่อนและ
หลังการอบรม / เรียน
๒. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๓. ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
ผลที่เกิดจากการทุจริต
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
2. กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมือง
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
การทุจริต
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนาเสนอ
ผลงาน

- 29 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตารวจ
วิชาที่ ๑ : การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวนชั่วโมง
: ๓ ชัว่ โมง
สาระสาคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ความสาคัญ รูปแบบ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สามารถ สร้ า งนวั ต กรรม ผลงานการแยกแยะเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
4. มีเจตคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
รายละเอียดเนื้อหา
ความหมายและความส าคัญ ของการขัด กัน ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตาม กฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ เ คราะห์ แยกแยะ การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคลต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางาน
2. ศึกษากรณีตัวอย่ างเกี่ย วกับ คดีทุจริตอันเนื่องมาจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการนาเสนอ
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. กรณีตวั อย่าง
2. โจทย์สัมมนา / บ่งการ
3. เอกสารประกอบการอบรม
4. สื่อเทคโนโลยี /สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ สื่อวีดีทัศน์ สานักงาน ป.ป.ช.
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจากชิ้นงานและผลงาน
๒. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
๓. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน

- 30 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตารวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จานวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง
สาระสาคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ระดับของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และการลงโทษทางสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ
2. สามารถวิเคราะห์ตนเองและตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
3. สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้
รายละเอียดเนื้อหา
ความหมาย สาเหตุ รู ปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพั ฒนาสั งคมและประเทศ วิ เคราะห์
สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการ
มีส่ ว นร่ ว มป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต การตระหนักถึ ง ความละอายและไม่ ท นต่อ การทุจ ริ ต ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การประเมินตนเอง ก่อนและหลังการอบรม / เรียน
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
3. ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา ผลที่เกิดจากการทุจริต
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. แบบประเมินตนเอง ก่อนและหลังการอบรม
2. กรณีตัวอย่าง / กรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการอบรม โจทย์สัมมนา/บ่งการ
4. สื่อเทคโนโลยี /สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ สื่อวีดีทัศน์ สานักงาน ป.ป.ช.
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากผลการเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้เข้ารับการอบรม
3. ประเมินผลงานจากโจทย์สัมมนา / บ่งการ

- 31 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตารวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จานวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง
สาระสาคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง
ฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ นาแนวคิดในการบูรณาการ
ที่หลากหลาย ได้แก่ หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้านการทุจริต
2. สามารถสังเคราะห์แนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดได้
3. สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานได้
4. มีความตระหนักรู้ถึงแนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
รายละเอียดเนื้อหา
การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการต่อต้านการทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล นาแนวคิดในการบูรณาการที่หลากหลาย ได้แก่
หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนาเสนอ
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. สื่อเทคโนโลยี /สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ สื่อวีดีทัศน์ สานักงาน ป.ป.ช.
3. โจทย์สัมมนา / บ่งการ
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินผลงานจากโจทย์สัมมนา / บ่งการ

- 32 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตารวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
จานวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง
สาระสาคัญ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และบทบาทหน้าที่ของความ
เป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ของพลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม และบทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
๒. สามารถสังเคราะห์ถึงการนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของสังคมและประเทศได้
๓. มีความตระหนักรู้ถึงการนาแนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของสังคมและประเทศ
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาคส่วนของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริตได้
รายละเอียดเนื้อหา
ความหมาย ความสาคัญของความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
2. กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการทุจริต
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนาเสนอผลงาน
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. กรณีตัวอย่าง / กรณีศึกษา
2. โจทย์กิจกรรม / บ่งการ
3. เอกสารประกอบการอบรม
4. สื่อเทคโนโลยี /สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ สื่อวีดีทัศน์ สานักงาน ป.ป.ช.
การวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของหน้าที่พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินจากชิ้นงานและผลงานกลุ่ม
3. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน

- 33 (5) ระยะเวลาหลักสูตร
- ทหาร (สาหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้) 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
สาหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
- ตารวจ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง
สาหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบการเรียนรู้
ในการเรียนการสอน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จั ดกิจกรรมด้วยสื่ อการเรี ยนรู้ ที่เกี่ ยวกับการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ น
โจทย์สัมมนา บ่งการ ฯลฯ สื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล แหล่งเรียนรู้
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
(7.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
(7.3) ประเมินผลจากการทดสอบ
(7.4) ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม
(8) การทดลองใช้
สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ ได้ จั ด อบรมการปฐมนิ เ ทศนายทหารชั้ น นายพลของกองทั พ ไทย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รุ่ น รวมจานวน 421 คน โดยได้เชิ ญนายอุ ทิศ บัว ศรี ผู้ ช่ว ย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (อนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต) ไปบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต” ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาการบรรยายวิชาการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม จานวนรุ่นละ 1.30 ชั่วโมง
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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4.4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(1) ชื่อหลักสูตร
“สร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
(2.2) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 18 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
ชั่วโมง
วิชาที่ 1 การคิด 6
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วน
ตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม

วิชาที่ 2 ความ
ไม่ทนและความ
อายต่อการ
ทุจริต

3

เนื้อหา
1. สาเหตุของการทุจริตฯ
2. ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
4. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) /
Digital thinking (ฐาน 2)
5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1. ความไม่ทนต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
2. ความอายต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
4. ลงโทษทางสังคม
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการ
กันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี

กระบวนการ
การบรรยาย
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
การทากิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา
การทากิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

- 35 หัวข้อวิชา
ชั่วโมง
วิชาที่ 3 การ
3
ประยุกต์หลัก
ความพอเพียง
ด้วยโมเดล
STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต
วิชาที่ 4 การฝึก
6
ปฏิบัติการเป็น
วิทยากร

เนื้อหา
1. ที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต
2. การนาโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ

กระบวนการ
การอภิปราย
การกรณีโครงการ STRONG

การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่กาหนดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- 3 ชั่วโมงแรก
ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่ม
หัวข้อจาก 3 วิชา
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ

- 36 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 1 : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวนชั่วโมง
: 6 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน เกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการคิด แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายละเอียดเนื้อหา
1. ความหมายของการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544, ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543)
3. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking)
4. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน)

- 37 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 2 : เรื่อง ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จานวนชั่วโมง
: 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความเป็นพลเมืองที่
ไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศึกษาปรากฏการณ์ในเกิดขึ้นในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
และนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
2. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตให้ผู้เรียน
นาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายละเอียดเนื้อหา
1. ความอายต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
2. ความไม่ทนต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
3. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
4. ลงโทษทางสังคม
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของสานักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การให้บาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน)

- 38 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 3 : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จานวนชั่วโมง
: 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การนา
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้องและนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน เกี่ยวกับ
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. เพื่อสามารถถ่า ยทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการประยุกต์หลั กความพอเพียงด้ว ยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ผู้เรียนนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายละเอียดเนื้อหา
1. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2. ความหมายของการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่ง
คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560

- 39 คาอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์ กรและชุมชนน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
ความพอเพีย งต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสิ นใจว่าความ
พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๓) R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ค วามเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบ
ต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วม
สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์การทุจริต
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าทาทุจริตและความไม่ทนเมื่อ
พบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้าใจ ต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
วิธีการฝึกอบรม
การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint สารคดี หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน)

- 40 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ 4 : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จานวนชั่วโมง
: 6 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
วิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจาก 3 ประเด็น โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกทักษะการเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลั กความพอเพียงด้ว ยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
รายละเอียดเนื้อหา
การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่กาหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีการฝึกอบรม
- 3 ชั่วโมงแรก ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่มหัวข้อวิชาการบรรยายจาก
3 วิชา โดยให้วิทยากรประเมิน
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกระบวนการหลากหลาย
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint ฝึกปฏิบัติ หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (40 คะแนน)

- 41 (5) ระยะเวลาหลักสูตร
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ PowerPoint วิดีโอ
ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) การทดสอบความรู้ (60 คะแนน)
(7.2) การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (40 คะแนน)
โดยผู้ผ่านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้และค่าคะแนนจากการ
ประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรรวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
(8) การทดลองใช้
(8.1) สานักงาน ป.ป.ช. ได้นาไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ป.ป.ช. แกนนา สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 25–27 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง
วิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างเป็นมาตรฐานและ
แนวทางเดียวกันไปขยายสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่
จากสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่จากสานักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ภาคๆ ละ 1
คน และเจ้าหน้าที่จากสานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 20 คน จานวน 105 คน โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ที่
เข้ารับการอบรมจะได้นาเนื้อหาวิชาไปขยายผลในพื้นที่จังหวัด
(8.2) ส านั กงาน ป.ป.ช. ได้น าไปใช้ในโครงการปลู กฝั งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิต พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจาปี 2561 โดยเป็นการจัดอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต แนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นการผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้มีทักษะและสามารถ
ขยายผลอย่างเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
- กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 2 รุ่น รวมจานวน 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 จานวน 2 รุ่น รวมจานวน 143 คน
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

- 42 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อ
การทุจริต ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกภูมิภาค รวมจานวน
ประมาณ 1,579 คน และสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดอบรมและผลิตวิทยากร
ตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กบั ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 225 คน
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4.5 หลักสูตรโค้ช
(1) ชื่อหลักสูตร
“โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต”
(2) จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(2.1) เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
(2.2) เพื่อพั ฒนาศักยภาพของผู้ สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้ กับผู้ เรี ยน โดยสามารถกระตุ้ น
การรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
(2.3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
(2.4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการต้านทุจริต
(3) คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้ างโค้ช ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริต อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และเกิดทักษะการเป็นวิทยากร
(4) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน (รวม 15 ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา ชั่วโมง
วิชาที่ 1
3
แนวคิด
หลักการ
โค้ชเพือ่
การรู้คิด
ต้านทุจริต
วิชาที่ 2
3
กลไกและ
กระบวน
การโค้ช
วิชาที่ 3
เรียนรู้
ผู้เรียน

3

เนื้อหา
1. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
2. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
3. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
4. หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
5 ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ
1.การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อ
การรู้คิดต้านทุจริต
2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.การทากิจกรรมกลุ่ม
4.การอภิปรายกลุ่ม
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
1. กลไกของการโค้ช
1.การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อ
2. กระบวนการโค้ช
การรู้คิดต้านทุจริต
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่าง 2.การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา
ยั่งยืน
3.การทากิจกรรมกลุ่ม
4.การอภิปรายกลุ่ม
5.การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6
วิชาที่ 3 เรียนรู้ผู้เรียน
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
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วิชาที่ 4
3
เทคนิค
สาคัญใน
การโค้ช
วิชาที่ 5
การ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้ที่
เสริมพลัง
ต้านทุจริต

3

เนื้อหา
1. การสื่อสารเชิงบวก
2. คาถามที่ทรงพลัง
3. การสะท้อนคิด
4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนา
นวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
5. การถอดบทเรียน
1. การประเมินเพื่อการเรียนรู้
2. การประเมินขณะเรียนรู้
3. การประเมินผลการเรียนรู้

กระบวนการ
วิชาที่ 4 เทคนิคสาคัญในการโค้ช

วิชาที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริม
พลังต้านทุจริต
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วิชาที่ 1.1 : เรื่อง แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต
จานวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การสร้ า งโค้ ช ที่ มีค วามสามารถและทัก ษะในการเรี ยนการสอนด้ ว ยเทคนิค และวิธี การที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต้าน
ทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะ
นาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกัน สร้า งชุมชน/สังคมดีให้กับบ้า นเมือง
ส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเนื้อหา
แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาหลัก ได้แก่
1. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนทาหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้คาตอบที่ถูกต้อง
ใช้สื่อสารทางเดียว กาหนดทิศทางการเรียน กาหนดงานให้ผู้เรียน กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งคาว่า “ผู้โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
2. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอน โดยผู้สอน ซึ่งทาหน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ การโค้ช (coaching)
เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – order thinking) มี
วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง กาหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้
3. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบ
ตนเองเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ
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หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุ
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และหา
คาตอบที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกคาตอบให้กับผู้เรียน การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นมากกว่าการ
สอน (teaching)
5. ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม และความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา เป็นความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง
การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร และ 2) ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ
(hard skills) จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่กาหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การทากิจกรรมกลุ่ม
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านผู้นาชุมชน
การวัดและประเมินผล
1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post Test)
2. ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อเสนอแนะ
การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้
หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และการสนับสนุนแก่โค้ช เพื่อลดความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่
โค้ชได้รับและสนับสนุนการทางานของโค้ชให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ 1.2 : เรื่อง กลไกและกระบวนการของการโค้ช
จานวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การสร้ า งโค้ ช ที่ มีค วามสามารถและทัก ษะในการเรี ยนการสอนด้ ว ยเทคนิค และวิ ธี การที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต้าน
ทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะ
นาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกัน สร้า งชุมชน/สังคมดี ให้กับบ้า นเมือง
ส่งต่ออนาคตทีด่ ีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเนื้อหา
1. กลไกของการโค้ช
การโค้ชมีกลไกที่นาไปสู่กระบวนการโค้ชและความสาเร็จของการโค้ช ได้แก่ 1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้เรียน (inspiring your learners) 2. ให้กาลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) 3. แก้ไข
ปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) 4. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your
learners) 5. ภาวะผู้นาทางวิชาการ (academic leadership) 6. สุนทรียสนทนา (dialogue) 7. การถอด
บทเรียน (lesson learned) 8. ความผูกพันของผู้เรียนกับผู้โค้ช (engagement) 9. การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด
(thinking questions)
2. กระบวนการโค้ช
ขั้นตอนของการโค้ชทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) การกาหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพ
จริง 3) การกาหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ขั้ น ตอนการพั ฒ นาโค้ ช และผู้ เ รี ย นอย่ า งยั ง ยื น คื อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ต่างจากการรับรู้ ไม่ใช่เพียงรับทราบ ต้องเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ ด้วยโมเดล KUSAB
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U
S
A
B

knowledge
understanding
skill
attitude
behavior

ความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะ ความชานาญ ความคล่องแคล่ว
ทัศนคติ การให้คุณค่า ความชอบ
พฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การทากิจกรรมกลุ่ม
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้านผู้นาชุมชน
การวัดและประเมินผล
1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post Test)
2. ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อเสนอแนะ
การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแสปฏิบัติ
ของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่ างแก่สังคมและเป็ นผู้นาการเปลี่ ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้
หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และการสนับสนุนแก่โค้ช เพื่อลดความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่
โค้ชได้รับ และสนับสนุนการทางานของโค้ชให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ 1.3 : เรื่อง เรียนรู้ผู้เรียน
จานวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การสร้ า งโค้ ช ที่ มีค วามสามารถและทัก ษะในการเรี ยนการสอนด้ ว ยเทคนิค และวิธี การที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต้าน
ทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะ
นาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกัน สร้า งชุมชน/สังคมดี ให้กับบ้า นเมือง
ส่งต่ออนาคตทีด่ ีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเนื้อหา
โดยธรรมชาติของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ ความเชื่อ
รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละบุคคลด้วย การโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตนั้น โค้ชจึงจาเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติของ
ผู้เรียนในแต่ละประเภท และสามารถนาเทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมและสามารถถ่ายทอด
การรู้คิดต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดเนื้อหาของหลักการเรียนรู้ผู้เรียน ประกอบด้วย 2
หัวข้อ ดังนี้
1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6
การโค้ชเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ความสาคัญกับทั้งโค้ชและผู้เรียน ซึ่งการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้คิดต้านทุจริตนั้น เป็นผลมาจากการสังเกตและเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสาคัญ การนาเอา
หลักจริต 6 มาใช้ในการกาหนดประเภทและอธิบายลั กษณะของผู้เรียน จะช่วยให้โ ค้ชสามารถเลือกวิธีการที่
เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านตัวแทนของสัตว์ ที่มีลักษณะนิสัยต่างๆ ทั้ง 6 ลักษณะ เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ได้เป็นการทั่วไปและง่ายต่อการเข้าใจ
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
ในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้ ให้ความสาคัญ เรื่อง Generation มากขึ้น การแบ่งกลุ่มคน
ตามช่วงอายุ ตาม Generation จะเป็นการอธิบายว่า Generation คืออะไร มีพฤติกรรมและความสนใจในสิ่ง
ใดบ้าง เพื่อให้เป็นเครื่องมือสาหรับการโค้ชในการทาความเข้าใจและปรับใช้เทคนิคให้เหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
3. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
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เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน
นิทาน ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post
Test)
2. ร้อยละของจานวนชั่วโมงทีเ่ ข้ารับการอบรม
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อเสนอแนะ
การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลทีต่ ้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้
หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และการสนับสนุนแก่โค้ช เพื่อลดความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่
โค้ชได้รับ และสนับสนุนการทางานของโค้ชให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ 1.4 : เรื่อง เทคนิคสาคัญในการโค้ช
จานวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การสร้ า งโค้ ช ที่ มีค วามสามารถและทัก ษะในการเรี ยนการสอนด้ ว ยเทคนิค และวิธี การที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต้าน
ทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะ
นาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกัน สร้า งชุมชน/สังคมดี ให้กับบ้า นเมือง
ส่งต่ออนาคตทีด่ ีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ช ให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเนื้อหา
แนวคิ ดหลั ก การโค้ช เพื่อการรู้ คิ ดเพื่ อการต่อต้ านการทุจ ริต ประกอบด้ว ยรายละเอียดเนื้อหาหลั ก
5 ประการ ดังนี้
1. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
การใช้การสื่อสารเชิงบวก ในระหว่างการสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
2. คาถามทีท่ รงพลัง (power questions)
คาถามที่ทรงพลัง เป็นคาถามกระตุ้นการคิด และนาไปสู่การเรียนรู้ เป็นคาถามที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นคาถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง
3. การสะท้อนคิด (reflection)
การสะท้อนคิด หมายถึง การให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน (reflective thinking) พิจารณาสิ่งต่างๆ
อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพื่อนาไปสู่
การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น และจุดทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนานวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
นวัตกรรม (innovation) เป็นการนาความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิด แนวทาง ระบบ
รู ป แบบ วิธี การ กระบวนการสื่ อ และเทคนิ คต่า งๆ ที่น ามาใช้ เพื่อเป็น ตัว กลางหรื อช่ องทางในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
ได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิ ดค่านิยมต้านทุจริต อาทิ ชุดการเรียนการ
สอน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จรูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน นิทาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
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การถอดบทเรียน (lesson - learned) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการ
ดึงเอาความรู้จากการทางานออกมาใช้เป็นทุนในการทางานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้นการถอดบทเรียนจึงเป็นการสกัด
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งผลที่ได้จากการ
ถอดบทเรี ย น ทาให้ ไ ด้บ ทเรี ย นในรู ป แบบชุ ด ความรู้ ที่ เป็ นรูป ธรรม และเกิดการเรีย นรู้ ร่ว มกัน ของผู้ เ ข้า ร่ว ม
กระบวนการอันนามาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานทีส่ ร้างสรรค์มีพลังและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
3. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน
นิทาน ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post
Test)
2. ร้อยละของจานวนชั่วโมงทีเ่ ข้ารับการอบรม
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อเสนอแนะ
การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลทีต่ ้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้
หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และการสนับสนุนแก่โค้ช เพื่อลดความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่
โค้ชได้รับ และสนับสนุนการทางานของโค้ชให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ 1.5 : เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต
จานวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การสร้ า งโค้ ช ที่ มีค วามสามารถและทัก ษะในการเรี ยนการสอนด้ ว ยเทคนิค และวิธี การ ที่เ หมาะสม
เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการต้าน
ทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะ
นาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกัน สร้า งชุมชน/สังคมดีให้กับบ้า นเมือง
ส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่อในการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเนื้อหา
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง ต้านทุจริต คือ วิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
(authentic assessment) มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้
1) ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้เรียน เพื่อน ตนเอง ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง
2) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบัติจริง การทดสอบ
3) วัดและประเมินหลายๆ ครั้ ง ในช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
ติดตามผล
4) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การทากิจกรรมกลุ่ม
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้านผู้นาชุมชน

- 54 การวัดและประเมินผล
1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post
Test)
2. ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
ข้อเสนอแนะ
การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้
หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และการสนับสนุนแก่โค้ช เพื่อลดความรู้สึกของความโดดเดี่ยวที่
โค้ชได้รับและสนับสนุนการทางานของโค้ชให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 55 (5) ระยะเวลาหลักสูตร
3 วัน 2 คืน
(6) สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบานผู้นา
ชุมชน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู บทเรียนสาเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน นิทาน ฯลฯ
(7) การวัดและประเมินผล
(7.1) ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Per & Post Test)
(7.2) ร้อยละของจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
(7.3) การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
(8) การทดลองใช้
(8.1) ส านั ก งาน ป.ป.ช. โดยส านั ก ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภาคประชาสั ง คมและการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ได้นาไปใช้ในโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 27 จังหวัด
ที่ต้องดาเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งจะต้องจัดตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา และคัดเลือก
สมาชิกชมรมเพื่อเป็นตัวแทนของสานักงาน ป.ป.ช. ในการจัดทากิจกรรมป้องกันการทุจริตและขยายผลภายใน
จังหวัด ผู้เข้าร่วมจานวน 72 คน
(8.2) สานักงาน ป.ป.ช. ได้นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาธรรมนูญชมรมจิต
พอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาว และแผนประจาปี ภายใต้โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ระหว่าง
วันที่ 14 - 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิด
STRONG จนสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต เพื่อปลูกฝัง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชน
ในระดับจังหวัด ปรับฐานคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสานึกความอายใน
การกระทาการทุจริ ต และไม่ทนต่อการทุจ ริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุ กผ่ าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับการรับรู้ การทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศชาติผ่าน
กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่ าวนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้ น 314 คน ประกอบด้ว ย
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาภาค 9 ภาค เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 27 จังหวัด
ที่ต้องดาเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จาก 27
จังหวัดๆ ละ 10 คน
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แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้

1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
(2) บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) บูรณาารเรียนการสอนกับกลุ่มกลุ่มสาระอื่นๆ
(4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน
โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะดาเนินการในแนวทางใด
2) หลักสูตรอุดมศึกษา
(1) จัดทาเป็น 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
(2) จัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ไปปรับ/
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง
(3) จัดทาเป็นวิชาเลือก
3) หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ
สอดแทรกในการฝึกอบรม
(1) ทหาร (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้)
(2) ตารวจ (หลักสูตรฝึกอบรมที่เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น และหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ)
4) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
(1) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสานักงาน ป.ป.ช.
(2) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(3) บูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับต่างๆ ของสานักงาน ก.พ.
5) หลักสูตรโค้ช
(1) ใช้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อไปขยายผลสร้างโค้ชให้กับสมาชิกชมรม STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในแต่ละจังหวัด
(2) ใช้ฝึกอบรมให้กับโค้ช STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
(3) ใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐ
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เนื้อหาโดยสังเขป
(6.1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1. ทฤษฎี ความหมาย และรู ปแบบของการขัดกัน ระหว่า งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(conflict of interest)
คาว่า conflict of Interest มีผู้ให้คาแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์
ทั บซ้ อน” หรื อ “ผลประโยชน์ ขั ดกั น ” หรื อบางท่ านแปลว่ า “ผลประโยชน์ ขั ดแย้ ง ” หรื อ “ความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะทานองเดียวกันกับกฎศี ลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระทาใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ว นรวม เป็นสิ่ง ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระทา แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็น ว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็น ว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน
อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระทาได้กระทาไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคน
อาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ตาหนิ ติฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ
แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
คู่มือการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
“ประโยชน์ส่วนตน (private interest) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐ
ในสถานะเอกชนได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือ
ของกลุ่มในสังคมทีม่ ีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อ
หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (public interest) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระทาการใดๆ ตามหน้า ที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจาก
การด าเนิ น การตามหน้ า ที่ ใ นสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จึ ง มี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ
การทาหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอานาจหน้า ที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของบุคคลในสถานะเอกชน
เพีย งแต่การกระทาในสถานะที่เป็ น เจ้าหน้ าที่ของรัฐ กับการกระทาในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกัน ที่
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายทีแ่ ตกต่างกัน”
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interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ทมี่ ีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือ
นาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อานาจหน้า ที่หรือดุยลพินิจ
ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทาการใดๆ หรือดาเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงิน
หรือประโยชน์อื่นๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ
“การทุจริต
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
แต่ตรงกันข้าม การกระทาใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
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เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ ร ะหว่ า งจริ ย ธรรมกั บ การทุ จ ริ ต ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็น ความผิดทางกฎหมาย
มีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มี บทลงโทษชัดเจน ถือ
เป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐทีข่ าดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทาการ
ใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้า ที่ และจะเป็น ต้น เหตุของการ
ทุจริตต่อไป”
3. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวมมี ไ ด้ ห ลายรู ป แบบไม่ จ ากั ด อยู่ เ ฉพาะ
ในรู ปแบบของตัว เงิน หรื อทรั พย์ สิ นเท่านั้ น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
3.1 การรับผลประโยชน์ ต่างๆ (accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
3.2 การทาธุรกิจกับตนเอง (self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (contracts) เป็นการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด
โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทาสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือ
เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
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เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลาออกจากหน่ วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
3.4 การทางานพิเศษ (outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสั งกั ด หรื อการรั บ จ้ า งพิเศษเป็ น ที่ป รึกษาโครงการ โดยอาศัย ตาแหน่ง ในราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ทปี่ รึกษาสังกัดอยู่
3.5 การรู้ ข้ อมู ล ภายใน (inside information) เป็ น สถานการณ์ ที่ เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ใช้
ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนาข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก
พ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
3.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (using your employer’s
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนาเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ทางานส่วนตัว
3.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (pork barreling) เป็นการที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ทาให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ
3.8 การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (nepotism) หรือ
อาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการทีเ่ จ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงานของตนเข้า
ทาสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
3.9 การใช้อิทธิ พลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้า หน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้หยุดทาการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
4. ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ

4.1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ
4.๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้น ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจานวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของทีร่ ะลึก
4.๑.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
4.๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
และปีนี้เจ้าหน้าทีเ่ ร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับ
ของขวัญอีก
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ในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะ
ทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
4.๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องทางานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนทีเ่ คยได้รับของขวัญมา

4.2 การทาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
4.2.1 การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาให้ หน่วยงานต้นสั งกัดซื้อคอมพิวเตอร์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัททีต่ นเองมีหุ้นส่วนอยู่
4.๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ทีผ่ ู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
4.2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน
4.2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างสานักงานแห่งใหม่

4.3 การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
4.๓.๑ อดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทางานเป็น ที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท ที่
ตนเองเป็นทีป่ รึกษาอยู่
4.๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้า ที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทางาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา
4.๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงาน
รัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่าง
ราบรื่น
4.๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทางานในตาแหน่งเดิม ที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

4.4 การทางานพิเศษ
4.๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างทา
บัญชีและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างทาบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดทีร่ ับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษี ให้เสีย
ภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้นาไปยื่นแบบแสดงรายการ
ชาระภาษีให้
4.4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดภาษีอากรค้าง
ผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน
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บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
4.๔.4 การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ทางานทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
4.4.5 การทีผ่ ู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ

4.5 การรู้ข้อมูลภายใน
4.๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้นาข้อมูล
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จานวน 40 หมายเลข เพื่อนาไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นาไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย ข้ อบังคับ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46
4.๕.๒ การที่เจ้ าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาทีส่ ูงขึ้น
4.๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่
จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนทีต่ นรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4.5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สาคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ทาให้ฝ่ายทีม่ ายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ

4.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4.๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ ศาสตร์ ใช้อานาจหน้า ที่โดยทุจริต ด้วยการสั่ งให้เจ้าหน้าที่นาเก้าอี้พร้อมผ้ า
ปลอกคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นาไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้า ที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้ง ที่บ้านพักและ งานฉลอง
มงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระทาของจาเลยนับเป็นการใช้อานาจโดยทุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
4.๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ นาน้ามัน ในรถยนต์ไปขาย และนา
เงินมาไว้ใช้ จ่ายส่วนตัวทาให้ ส่วนราชการต้ องเสี ยงบประมาณ เพื่อซื้อน้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
4.๖.๓ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ร ถราชการหรื อ การเบิ ก จ่ า ยค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
นารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐนาวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือนารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน
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4.7 การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
4.๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตาบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ
งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กาหนด รวมทั้งเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การ
กระทาดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทาการฝ่าฝื นต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิ บั ติต าม หรื อปฏิ บั ติก ารไม่ ช อบด้ ว ยอ านาจหน้า ที่ มีมู ล ความผิ ด ทั้ งทางวินั ย อย่า งร้า ยแรงและทางอาญา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอานาจ แต่งตั้งถอดถอน
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
4.๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
4.๗.๓ การทีร่ ัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นทีห่ รือบ้านเกิดของตนเอง

4.8 การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่นาบันทึกการจับกุม ที่เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ทาขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
สานวน แต่กลับเปลี่ ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก การจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับ
โทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง

4.9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
4.๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้า ที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
ให้ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
4.๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีก
แห่งหนึ่ง นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี
5. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog Thinking) / ฐาน 2 (Digital Thinking)
แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่า งยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการ
คิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่นามาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องกระทาการหรือใช้ดุลยพิ นิจ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วน
ตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสียหายก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติ
นั่นเอง

- 64 ระบบคิดทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการนามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนาไปเป็น
“หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
- 67 ทาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข
10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต
ประจาวันกันมาตั้งแต่จาความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่ นที่
ต่อเนื่อง (continuous)
ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มี
สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการทางานระบบ Digital ที่
มีลักษณะการทางานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (discrete) ตัด
เด็ดขาด
จากที่กล่าวมา... เมื่อนาระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิด ที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนาประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง,
ทาได้ กับ ทาไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
และไม่กระทาการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง
แยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
ไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นาบุคลากรหรือทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้า ที่ราชการ กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใช้ ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิด
ที่ ส ามารถแยกเรื่ องต าแหน่ งหน้ า ที่ กั บเรื่ องส่ วนตนออกจากกั น แยกออกอย่ า งชั ด เจนว่ า สิ่ ง ไหนถู ก สิ่ ง ไหนผิ ด
สิ่งไหนทาได้สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นามาปะปนกัน ไม่นา
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้า ที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

- 66 6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น

- คิดก่อนทา (ก่อนกระทาการทุจริต)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศในทุกๆ ด้าน)
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความ
เสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาติ
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน
- คิดแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- คิดที่จะไม่นาประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ
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(6.2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
1. การทุจริต
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่สาคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะทา
ให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิ ดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรงมากขึ้น
และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระทาเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะ
กระทากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ
คือ ผู้ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ กับ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ซึ่งทั้ งสองฝ่ ายนี้จ ะมีผ ลประโยชน์ร่ ว มกัน ตราบใดที่ ผลประโยชน์
สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนาไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจ หน้าที่ในการกระทา การดาเนินการต่างๆ
และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การกาหนด
ระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษ
อื่นๆ เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหน้าที่
ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๑ ทุจริต คืออะไร
คาว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้ว่า
อย่างไร โดยที่คาว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมายซึ่งไม่ว่า
จะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาสาคัญของคาว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การ
ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิใน
สิ่งๆ นั้น การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการกาหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย
2 ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกั น และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542
มาตรา 4 คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น”
นอกจากนี้ คาว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในคาภาษาอังกฤษ คาว่าทุจริตจะตรงกับคาว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทยมักมีการ
กล่าวถึงคาว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้คาว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่คานึงถึงว่า
สิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น
การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระทาเช่นนี้ก็ถือเป็นทุจริต
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จึ งต้ องหมายรวมถึ งการแสวงหาผลประโยชน์ ของภาคธุ รกิ จเอกชน ในรู ปของการให้ สิ นบนหรื อ สิ่ ง ตอบแทน
แก่นักการเมืองหรือข้าราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน
เป็น ต้น รูป แบบเหล่านี้จ ะสามารถสร้างกาไรให้ แก่ภาคเอกชนเป็นจานวนมากหากภาคเอกชนสามารถเข้ามา
ดาเนิ น งานได้ รวมถึงการที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ มีความต้องการทรัพย์สิ น ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิ่ งที่ได้รับ
ตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการเท่านั้น
แต่ ยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง เรื่ อ งกิ จ กรรมทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมในภาคเอกชนอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง อาจกล่ า ว
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทาที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ
สินบน การกาหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
1.๒ รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
1) แบ่งตามผู้ที่เ กี่ยวข้อง เป็น รู ปแบบการทุจริตในเรื่องของอานาจและความสั มพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการการ
ทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ
(1) การทุจริ ตโดยข้าราชการ หมายถึง การกระทาที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะ
ของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รัปชันตามน้า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการ
สิ นบนโดยให้ มีการจ่ ายตามช่ องทางปกติของทางราชการ แต่ ให้ เพิ่มสิ นบนรวมเข้าไว้ กับการจ่ ายค่ าบริ การ ของ
หน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป
ข) การคอร์รัปชันทวนน้า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด
(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการโดย
บรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที่
สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี 2 ประเภทคือ (1) เกิดจากการใช้อานาจในการกาหนด กฎ กติกาพื้นฐาน
เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออานวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง และ (2) เกิด
จากการใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ดารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของ
กฎและระเบียบเหล่านั้นที่ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่
ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
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(1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของ
ในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กาหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทาสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(4) คอร์รัปชันจากการกากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การกากับดูแลในหน่วยงานแล้ว
ทาการทุจริตต่างๆ เป็นต้น
1.๓ สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของ เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้
ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่รู้จัก
พอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้าร้อนน้าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อ
ราชการ ขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพที่
สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้อง
หาทางใช้อานาจไปทุจริต
๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มา
อย่างไร เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือของคน
สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ
5) ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
- การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอานาจจะทาให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทาให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะทาการ
ทุจริตด้วย
- การรวมอานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ทาให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็น
จริงและมีประสิทธิภาพ
- ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นลั ก ษณะอ านวยต่ อ การกระท าผิ ด เช่ น อ านาจในการอนุ ญ าต
การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว
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- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ทาให้เกิดการทุจริตที่ดารงอยู่ได้
- การทุ จ ริ ต ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อาชญากรรมให้ คู่ ก รณี ทั้ ง สองฝ่ า ย หาพยานหลั ก ฐานได้ ย าก
ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความ
จริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ ให้สินบนเท่าๆ
กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าดาเนินคดีกับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้ เห็ นการทุ จริตก็เป็นโจทก์ ฟ้องร้องมิได้ เนื่องจากไม่ใช่ ผู้ เสี ยหาย ยิ่ งกว่ านั้ น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ทาให้เกิด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้
7) การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้ ม แข็ ง ท าให้ ก ระบวนการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต จากฝ่ า ย
ประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลอย่างจริงจัง
8) สาเหตุอื่นๆ
- อิ ท ธิ พ ลของภรรยาหรื อ ผู้ ห ญิ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ใ กล้ ชิ ด สามี อั น เป็ น ตั ว การส าคั ญ
ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทาการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ทาให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
1.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
1) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อานาจในการบริหารราชการ รวมถึง
อานาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัยช่องว่าง
ทางกฎหมาย
2) การทุ จ ริ ต ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น การบริ ห ารราชการในรู ป แบบท้ องถิ่ น เป็ น การกระจายอ านาจเพื่ อ
ให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การดาเนินการในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจานวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือ
นักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสใน
การแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการ
ทุจริตที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายตาแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจานวน
มากเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง หรือเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น โดยการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็น ได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆ หากไม่
พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระทาดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระทานั้น เป็นการทุจริตอย่าง
หนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่ น
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานซึ่งผู้ บั งคับ บั ญชาให้ คะแนนประเมินพิเศษแก่ลู กน้องที่ ตนเองชอบ ทาให้ ได้รั บ
เงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระทาดังกล่าวถือเป็นความผิดทาง
วินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว

- 73 1.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผล ให้
ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่ งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจานวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศ
นั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้ผลที่เกิดขึ้น
ย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่ จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้า และบริการที่ไม่มี
คุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมา
นอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยั งมีตัวชี้วัดที่สาคัญ อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่
96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน
อยู่ลาดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังตารางนี้
ตารางที่ 1 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ระหว่างปี 2547 – 2560
ปี พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

จานวนประเทศ

2547

3.60 (คะแนนเต็ม 10)

64

146

2548

3.80 (คะแนนเต็ม 10)

59

159

2549

3.60 (คะแนนเต็ม 10)

63

163

2550

3.30 (คะแนนเต็ม 10)

84

179

2551

3.50 (คะแนนเต็ม 10)

80

180

2552

3.40 (คะแนนเต็ม 10)

84

180

2553

3.50 (คะแนนเต็ม 10)

78

178

2554

3.40 (คะแนนเต็ม 10)

80

183

2555

37 (คะแนนเต็ม 100)

88

176

2556

35 (คะแนนเต็ม 100)

102

177

๒๕๕๗

๓๘ (คะแนนเต็ม 100)

๘๕

๑๗๕

๒๕๕๘

๓๘ (คะแนนเต็ม 100)

๗๖

๑๖๘

2559

35 (คะแนนเต็ม 100)

101

176

2560
37 (คะแนนเต็ม 100)
96
180
และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จานวน 10 ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 2559 ตาม
ตารางด้านล่างนี้

- 74 ตารางที่ 2 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี 2558 - 2560 ในภูมิภาคอาเซียน
อันดับใน
อาเซียน
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
พม่า
ลาว
กัมพูชา

คะแนนปี ๒๕60
84
62
47
37
37
35
34
30
29
21

คะแนนปี ๒๕๕9

คะแนนปี ๒๕๕๘

๘4
58
49
๓7
๓5
๓3
๓๕
28
30
๒๑

๘๕
๕๐
๓๖
๓๘
๓๑
๓๕
๒๒
๒๖
๒๑

ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการดาเนินงานและการวัดด้านความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อย
แค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทั้งหมดนี้จะใช้
รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศ
2. ความอายต่อการทุจริต
แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะทาในสิ่งที่
ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะทาผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรื อ ผลกระทบที่จ ะได้ รั บ จากการกระทานั้น จึง ไม่ กล้ าที่จ ะกระทา ทาให้ ตนเองไม่ ห ลงทาในสิ่ งที่ ผิ ด นั่ นคื อ
มีความละอายใจ ละอายต่อการทาผิด
ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าที่จะทาในสิ่งที่ผิด เนื่ องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ทาลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทาผิด และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ
แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทาผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบ
แล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้ง
การทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความ
ละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทา
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3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย
หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม
ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม
ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของ
กริยาท่าทางหรือคาพูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้ อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้ นมีความ
ละอายต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตสานึก
ของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระทาจะมีหลายระดั บ เช่น การว่ากล่ าวตักเตือน การประกาศให้ สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส
การร้องทุกข์กล่ าวโทษ การชุมนุมประท้ว งซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคน
จานวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่ง ผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดงปฏิกิริยา
ออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบัน
สังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถดาเนินต่อไปสู่ความสาเร็จ
ซึ่งการยอมรั บการทุจ ริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มี
ผลกระทบกับตนเองโดยตรง
3.2 ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริตสามารถ
แบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพื่อนลอกข้อสอบเรา และ
เราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็นคาตอบไว้
เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ ถือเป็นการแสดงออก
ทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุ คคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการ
แสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ทาให้
ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
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การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทาให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากนาเอาเงิน
ที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอื่น ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็ จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้า
ทางด้านโอกาส ทางด้ านสั งคม ทางด้านการศึก ษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็ จะลดน้ อยลง ดังที่ เห็ น
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ
ประเทศ แต่เพราะอะไรทาไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัย
หนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ทาอย่างไรถึงทาให้มีการทุจริตได้
มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริต
สามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะทาให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระทาทุจริต และคนที่ทาทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทาทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามีการ
ทุจ ริ ตเกิดขึ้ น อาจมีการบั น ทึกเหตุการณ์ห รื อลั กษณะการกระทา แล้ ว แจ้งข้อมูลเหล่ านั้นไปยังหน่ว ยงานหรือ
สื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระทาที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และกาลังเดินหน้า
ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไป
ด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะนามา
กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุกขึ้นมา
ต่อสู้ ต่ อต้า นต่ อนั ก การเมื องที่ทาทุจ ริ ต จนในที่ สุ ด นัก การเมื องเหล่ านั้น หมดอานาจทางการเมือ งและได้รั บ
บทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
1. ประเทศเกาหลี ใ ต้ เกาหลี ใ ต้ ถื อ เป็ น
ประเทศหนึ่ งที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในด้ า นของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหา
การทุจริตเกิดขึน้ อยู่บ้าง เช่น
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2559 มี ข่ า วกรณี ข อง
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตาแหน่งเพราะเข้า ไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการ
ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441
ถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดาเนินคดี และตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อานาจ
หน้ าที่ในทางมิช อบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ให้ แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ ประชาชนเกาหลี ใต้ได้มีการรวมตัวกัน
ประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากตาแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระทาที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้ เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และการที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่
ตรงกับการคัดเลื อกโควต้านักกีฬาที่กาหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่า
คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระทา
เช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการนาไปสู่การประท้วง ต่อต้ านจากนักศึกษา
และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยดังกล่ าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้
คาตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่ มผู้ ประท้วงได้ จนในที่สุ ด ประธานของมหาวิทยาลั ย
ดังกล่าวจึงลาออกจากตาแหน่ง
ที่มา : https://teen.mthai.com/education /
119903.html
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ประเทศบราซิ ล ได้ มี ก ารชุ ม นุ ม ประท้ ว งการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็ น การแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมการโกงของ
ระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชนจานวนหลายหมื่นคน
เข้ า ร่ ว มการชุ มนุ ม ในครั้ ง นี้ และมี ก ารแสดงภาพหนู เ พื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วง
ดังกล่ าวยังถือว่ามีขนาดเล็ก กว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มี
การทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดี
ได้ถูกปลดจาตาแหน่ง เนื่องจากการกระทาที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734
เรื่องงบประมาณ
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
การทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทนต่อการ
ทุจ ริ ตสามารถแสดงออกมาได้ห ลายระดับ ตั้งแต่การเห็นคนที่ทาทุจริตแล้ ว ตนเองรู้สึ กไม่พอใจ มีการส่ งเรื่อง
ตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ ได้นามาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใดที่
สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะทาทุจริต โดยนาเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือ
ในการสั่ ง สอน อบรม ในขณะเดี ย วกั น หากมี ก ารทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น กระบวนการในการแสดงออกต่ อ การ
ไม่ทนต่ อการทุจริ ต จะต้องเกิดขึ้ น และมี การเปิดเผยชื่ อบุคคลที่ทุ จริ ตให้ กั บสาธารณะชนได้รั บทราบอย่างทั่ วถึ ง
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคม
ที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต มี ค วามละอายต่ อ การท าทุ จ ริ ต แล้ ว ปั ญ หาการทุ จ ริ ต จะลดน้ อ ยลง ประเทศชาติ
จะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
5. การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
คาว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า “Social
Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ คาว่า
“Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้
รางวัลตามที่กลุ่มกาหนดไว้สาหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพื่อชักนาให้สมาชิกกระทาตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์
Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบ พูดอีก
อย่างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายใน
ความหมายของตัวเองสาหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้
การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ
Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ทางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสั งคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้ สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็น
แรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือ
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
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มาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนด
โดยมีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) เป็นการลงโทษ โดย
การกดดันและแสดงปฏิกิริ ยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ทาให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน้า
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผนที่
ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะ
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของ
ชุมชน ก็จะนาไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่สาคัญไปกว่า
นั้น หากการกระทาดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ ในชุมชนนั้น แต่อาจ
เกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคม
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือ
การสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน (norm)
ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ
ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้นทาง
จิตใจ (moral coercion) การต่อต้าน (resistance) และการประท้วง (protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดย
ปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
สามารถร้องเรียนมายังสานักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1) ทาเป็นหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” และส่งไปที่สานักงาน ป.ป.ช. เลขที่
361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งมาที่ตู้ ปณ. 100 ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งมาที่สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดใกล้บ้านของท่าน
2) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกคากล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน
3) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205
4) ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน”
โดยในคากล่าวหา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
๒) ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
๓) ระบุข้อกล่าวหาการกระทาความผิด
4) บรรยายการกระทาความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
4.1 หากเป็นการกระทาความผิดต่อหน้าที่ การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า การกระทาความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด มีขั้นตอน
หรือรายละเอียดการกระทาความผิดอย่างไร มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถนามาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้ได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง เมื่อใด
และผลเป็นประการใด
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ว่า ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา
และภรรยาหรือสามี มีอาชีพอื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด และทรัพย์สินที่จะแสดงให้
เห็นว่าร่ารวยผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น
- บ้ าน มีจ านวนกี่ห ลั ง ตั้งอยู่ที่ใ ด (เลขที่บ้าน ถนน ซอย ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต
จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- ที่ ดิน มี จ านวนกี่ แ ปลง ตั้ง อยู่ ที่ใ ด (ถนน ซอย ตาบล/แขวง อ าเภอ/เขต จัง หวั ด )
ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- รถยนต์ มีจานวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จากใคร และราคา
ขณะซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ
สาคัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อ
ได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้
ชัดเจนจนสามารถดาเนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้ผู้กล่ าวหาทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด
ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยชื่อ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ - ที่อยู่ไว้เป็นความลับ ตอนทาคาสั่งไต่สวนจะได้ระบุ
ไว้ตามความประสงค์
กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุพยานหลักฐานให้
ชัดเจนเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่าวหาทราบว่ารับเรื่องไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หากประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน ก็สามารถติดตามได้ทางนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
2) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205
3) ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน”
ทั้งนี้ โปรดจาเลขรับเรื่องจากสานักงาน ป.ป.ช. /วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ – สกุล เรื่อง ของผู้ถูก
กล่าวหา
นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ทาเนียบรัฐบาล
หมายเลข 1111 บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทร. 0 2283 1271 - 84
2) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2271 8000
3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
สายด่วน โทร. 1206
4) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. 1567 หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด
6) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตารวจในเขตอานาจสอบสวน
โดยพนั กงานสอบสวนจะส่ งเรื่ องที่ห ากอยู่ ในอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
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(6.3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ ประโยชน์และความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้ง
ประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่างๆ ทั้ง อาทิ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดาริห ลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์
ทีป่ ระหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้น ให้รวดเร็ว
แต่ประการเดียว โดยไม่ ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย
ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศ
หลายประเทศก าลั ง ประสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรงอยู่ ใ นเวลานี้ . ..” ซึ่ ง เป็ น แนวพระราชด าริ ที่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพื่อให้ราษฎร
สามารถดารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถดารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ( The Human Development Lifetime Achievement Award) เพื่อ
เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟีอันนันได้กล่าวสุดดี
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทาน
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้าแนวทางที่สหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นคนเป็น
ศูน ย์ ก ลางการพั ฒ นาเพื่ อ คุณ ภาพชี วิต ที่ดี แ ละยั่ งยื น ต่อ มาในปี พ.ศ. 2550 ส านัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติประจาประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจาปี 2007 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศ
สมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนาไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการ
ทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการ
แสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมทีน่ อกจาก
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จากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิด ที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมทีม่ ีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงจะหล่อหลอม
ให้ประชาชนไม่กระทาการทุจริตเนื่องจากมี พื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้ภ าพอนาคตดังกล่ าวสามารถบรรลุผ ลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อ งให้ความสาคัญอย่าง
แท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ
เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน

คาอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
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เข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่ อการ
ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์การ
ทุจ ริ ต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่ วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าทาทุจริตและ
ความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้าใจ ต่อกันบนฐาน
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

S (sufficient) : ความพอเพียง
พระราชดารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541
“...ค าว่ า พอเพี ย ง มี ค วามหมายกว้ า งออกไปอี ก ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การมี พ อส าหรั บ ใช้ ข องตั ว เอง
มีความหมายว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปี
ใช่ ไ หม วั น นั้ น ได้ พู ด ถึง ว่ า เราควรจะปฏิ บั ติ ใ ห้ พ อมี พ อกิ น พอมี พอกิ น นี้ ก็ แ ปลว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั่ น เอง
ถ้าแต่ละคนพอมี พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมี พอกิน
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทีจ่ ะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...คาว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทาอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อ ยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็
พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่
อยู่ข้างๆ อันนั้นไม่พอเพียงและทาไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะทาให้ทะเลาะกัน
และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มปี ระโยชน์เลย ฉะนั้นควรทีจ่ ะคิดว่าทาอะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็ไม่
พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัว และปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณา
ว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน
ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็นามาสู่ความ
เสียหาย เสียหายแก่คนสองคนทีเ่ ป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรง ซึ่งจะ
ทาให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”

- 84 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่ นกรองจาก
พระราชดารั สของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนาไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามทีข่ อพระมหากรุณาโดยมีใจความว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่ สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทาง
การดาเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึ้น ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตทีด่ ีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลั ก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
คานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ

มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบทีจ่ ะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดาเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จักประมาณตนอย่าง
มี เ หตุ ผ ล อยู่ บ นพื้ น ฐานความรู้ แ ละคุ ณ ธรรมในการพิ จ ารณา ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด าเนิ น การไม่ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการดาเนินชีวิตด้านอื่นๆ ของมนุษย์ให้
อยู่ร่วมกันในสั งคมได้อย่างปกติสุ ข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ
เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข

- 85 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559
นายสุ น ทร ชนะศรี โ ยธิน เจ้ าของร้านสู ท “วินสั น เทเลอร์ ” ได้ บอกเล่ าพระราชจริยวัตรในด้าน
“ความพอเพียง”ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายตารวจนามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอกสาหรับ
เล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายตารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมา
ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใน
พระราชสานักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการ
ให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากทาให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขา
ถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ทาอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุด ให้ให้นายตารวจ
ท่านนี้เรื่อยๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครัง้ ที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน จะให้ตัดถามผมว่า เท่าไหร่ๆ แล้ว
ก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตาแหน่งเขียนว่า เป็นนายตารวจประจาราชสานัก ท่าน
บอกว่า “สิ่งทีเ่ ถ้าแก่ทาให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว”
นายสุนทรเล่าด้วยน้าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่
ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือ ให้คนอื่นๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามา
เก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผม
เอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่
เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้า ที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็นๆ ผมก็ทาเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้า ที่ที่มารับ
ฉลองพระองค์ชอบถามว่า ทาไมทาไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของ
พระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติทสี่ ุดแล้ว
“ผมถือโอกาสนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมาวันแรกทา
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่ างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และเมื่อได้ถวาย
งานบ่อยครั้งทาให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคน
ต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความสาเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจทาสิ่งดีๆ ให้
ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ทีไ่ ด้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้าของความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ ช่างนอกราชสานักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9
มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชสานักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามา
ในร้ าน พอวางรองเท้ าลงก็ก้ม ลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลู กค้า รายนั้น ตอบว่า ฉลองพระบาทของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ได้ยิ นเท่านั้น ทาตัว ไม่ถูก ขนลุ ก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่า โชคดีแล้ ว
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9 ทรง
นามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่
สังเกตสภาพชารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ในบ้าน
ให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
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เป็นรองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ มี
รอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ทรี่ ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5
ทรงนามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู่
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะนาไปวางปนกับของลูกค้าคนอื่น
ไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วนาไปวางไว้ ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรงโปรดมาก
สภาพรองเท้าชารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยัง
ทรงใช้คู่เดิมอยู่”
ประการส าคั ญ ที่ทาให้ ช ายผู้ นี้ ได้เรีย นรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช คื อ
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิตไม่
ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค์ท่ าน ทรงเป็ น ผู้ น าอย่า งแท้จ ริง ดูแ ค่ฉ ลองพระบาทเป็ นต้ น พวกตามเสด็ จฯ ทั้ งหลาย
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้า ที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่า
บาทสีดาเหมือนอย่างทีน่ ักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อทา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อทาพอเริ่มบรรยาย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่ งกันตอบ และ
พากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จน
พระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่าพระองค์ท่าน
ใส่ น าฬิ ก าราคาเพี ย งเรื อ นละ 750 บาทเท่ า นั้ น ซึ่ ง ก็ เ ดิ น ตรงเหมื อ นกั น กั บ นาฬิ ก าเรื อ นแพง แม้ ก ระทั่ ง
ฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิด ว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคน
สมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกทีจ่ ะทาอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ทบี่ ัญญัติขึ้นเอง สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน"
ดร.สุเมธ ตัน ติเวชกุล ถามอีก ว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่า คู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ทาไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ทาเอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัด
เพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร
ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตาม
พระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกนาส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจาพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ เ ขีย นเล่ า ว่ า "ครั้ ง หนึ่ ง ทั น ตแพทย์ ป ระจ าพระองค์ กราบถวายบั ง คมทู ล เรื่ อ งศิ ษ ย์ ทัน ตแพทย์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย
เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าทีท่ ราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้
กระเป๋าทีผ่ ลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน
ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ"

- 87 "เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ สั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และ
ยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว
จึงได้นาหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและ
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่าง
ยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ"
"พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัด
ในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจาพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนั้น เพื่อนาไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป"
"ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจาพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทาให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึง
เกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับคาอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์
ทีเ่ ห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะ
ขอนาไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตา
ด้วยความเต็มพระราชหฤทัย"
ภาพหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี ที่มาจากทันตแพทย์ประจาพระองค์ (ท่าน
ผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ได้กราบถวายบังคมทูลพระองค์ท่านเรื่องลูกศิษย์บางคนมีค่านิยมใช้ของต่างประเทศ
และของมีราคาแพง แม้บางรายไม่มีเงินพอที่จะซื้อหาก็ยังขวนขวายไปเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่า ที่ทราบมา
แตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้
ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทันต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบน จน
แน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า “...ของเรา
ก็มี วันก่อนยังใช้ไม่หมด มหาดเล็กมาทาความสะอาดห้องสรง คิดว่าหมดแล้วมาเอาไป แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้
เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้กราบพระบาทของทูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนั้ น หลอดยาสี พ ระทนต์ข องพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว ทรงใช้จ นแบนราบเรีย บโดย ตลอด คล้ า ย
แผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งได้รับ คาอธิบายจาก
พระองค์ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด
จนเป็นรอยบุ๋มอย่างทีเ่ ห็นนั่นเอง
ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระตาหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับ ด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงานจะ
ประทับบนพื้นพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆ ได้
สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที
โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนทีท่ างอากาศแสดงถึงพื้นทีป่ ระเทศ
ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรื อเก้าอี้โยก
รูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชดารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่ง
ที่ว่า “...สานักงานของท่าน คือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเอง นับเป็น
แบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
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(6.4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ความหมายและที่มาของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
คาว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการนาไปใช้เทียบกับคาอื่นๆ อาทิ ประชากร
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถทาความเข้าใจความหมายของคาต่างๆ
ที่คล้ายกัน ได้ดังนี้
ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภายใต้รัฐ เช่น
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจานวน
ราษฎร คาว่า "ราษฎร" เป็นคาเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมายตราสาม
ดวง ก็มีการใช้คาว่า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า “ราษฎร” เป็นคาที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก
สังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ทาการเลิกทาสเลิกไพร่ทาให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชน
ที่ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ๆ
ว่า “ราษฎร”ในความหมายของ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียว
กันหมด
ปัจ จุบั นคาว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมื อนกัน แต่ประชาชน สื่ อถึงการเป็น
เจ้าของประเทศ และเจ้าของอานาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่ เสียเปรียบคนที่ด้อยกว่าอยู่
ด้วย และมีนัยความหมายเป็ นทางการน้ อยกว่าคาว่า ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้าผู้บริหาร
ประเทศคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง เราก็ต้องไปคัดค้าน ที่ผ่านมาข้าราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น ราษฎรแปลว่า คน
ของรัฐ เดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู่คนที่มิใช่ข้าราชการ
พลเมือง คาว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่ มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1789
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชนชั้นต่างๆ ขณะนั้น
ได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส
ทุกคน ต่อมาคาว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ
สาหรับประเทศไทย คาว่า “พลเมือง” น่าจะถูกนามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
เนื่องจากผู้นาคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้นาเอาคานี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะต้องเรียน
ควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา "หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม"
ในส่ ว นที่เป็ น หน้ าที่ พลเมืองก็ล อกมาจากบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ฉบับปี 2475 เรื่อยมาจนถึ ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 และเลิกใช้เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ทาการรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2500 แต่วิชาหน้าที่พลเมืองก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อมาอีกหลายปีจึงเลิกไปพร้อมๆ กับคาว่า
"พลเมือง" โดยต่อมาก็ใช้คาว่า "ปวงชน" แทน คาว่าราษฎรคงเป็นการใช้แทนคาว่า “ประชาชน” หรือคาว่า
People ในภาษาอั งกฤษ อาจจะมาจากอิท ธิ พลของอเมริ กาสื บเนื่ องมาจากสุ น ทรพจน์ เ กตที ส เบิ ร์ก ของ
ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่ให้คาจากัดความของรัฐบาลประชาธิปไตยไว้ว่า เป็น "รัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน" แต่แทนที่เราจะใช้คาว่า "ประชาชน" แทนคาว่า "ราษฎร" เรากลับใช้คาว่า "ปวงชน"
แทน อย่างไรก็ตาม คาว่าปวงชนก็ใช้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ เท่านั้น แต่ไม่ติดปากที่จะใช้กันทั่วไปในที่อื่นๆ ไม่ว่า
ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่ออื่นๆ ยังนิยมใช้คาว่า "ประชาชน" มากกว่าคาว่า "ปวงชน"

- 90 อย่างไรก็ตาม คาว่า "พลเมือง" ได้มาปรากฏอีกครั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ 2
ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทยย่อมมี
ฐานะเป็นพลเมือง" ที่น่าสังเกตก็คือ ในมาตรานี้ใช้คาว่า "ประชาชน" ชาวไทย แทนคาว่า "ปวงชน" ชาวไทยที่เขียนไว้
ในมาตรา 3 "อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาเนิดเพศหรือ
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน" ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งคาว่า "ปวงชน" "ประชาชน"
และ "พลเมือง" ในที่ต่างๆ แทนคาว่า "ปวงชน" เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ (วีรพงษ์ รามางกูร, 2558)
สาหรับคาว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน“วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็น
ใหญ่ ดังนั้น คาว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
มีความสานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ”
จากความหมายของนักวิชาต่างๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและ
ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่า
นั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐและ
อาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็น
เจ้ าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรื อร้นอยากมีส่ วนร่ว ม เอาใจใส่ การทางานของรัฐ และเป็นประชาชน
ที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
2. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
2.1 ความหมายของพลเมืองศึกษา
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม และมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การบ้ า นเมื อ งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย หรื อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ บาล
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณะและระบบตุลาการ
2.2 คุณลักษณะของพลเมือง
“พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ
1) มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชน
เป็ นเจ้ าของอานาจสูงสุ ดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้ าของชีวิตและมีสิ ทธิ เสรีภาพ
ในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทาให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทาให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด
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ของประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ
“พลเมือง” จึงต้องเคารพหลั กความเสมอภาคและจะต้องเห็ นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็ นคนเป็นแนวระนาบ
(horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่น ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกัน ถึงแม้จะ
มีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม
3) ยอมรับความแตกต่าง หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ ประชาชนจึ ง มี เ สรี ภ าพ ระบอบประชาธิ ป ไตยจึ ง ให้ เ สรี ภ าพและยอมรั บ ความหลากหลายของ
ประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือความ
คิด เห็ น ทางการเมื อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ ค วามแตกต่ า งน ามาซึ่ ง ความแตกแยกในสั ง คม “พลเมื อ ง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และจะต้องไม่มี
การใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง
4) เคารพสิทธิผู้อื่น หมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ แต่
ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยคานึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่คานึงถึงสิทธิผู้อื่น
หรื อไม่สนใจว่าจะเกิดความเดื อดร้ อนแก่ผู้ ใดย่ อมจะทาให้ เกิดการใช้สิ ทธิที่กระทบซึ่งกันและกั น สิ ทธิในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ข อบเขต คื อ มี สิ ท ธิ แ ละใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ผู้ อื่ น “พลเมื อ ง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5) รับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอาเภอใจหรือใคร
อยากจะทาอะไรก็ทาโดยไม่คานึงถึงส่วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้น
ได้ก็ด้วยการกระทาของคนในสังคม
6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม หมายความว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน
ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาเร็จได้ก็
ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่องหลัก
ประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย ถ้ามีความขัดแย้ง
ก็เคารพกติกาและใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กาลังหรือความรุนแรง
3. องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง
สาหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง อาทิ John
Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบายการศึกษา
ความเป็นพลเมืองว่ามี 3 ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และสังคม ทั้งนี้ พลเมืองประกอบด้วย สิทธิ
จาเป็นสาหรับความอิสระ เสรีภาพระดับปัจเจกบุคคล การเมืองประกอบด้วยสิทธิในการมี ส่วนร่วมในการใช้อานาจ
ทางการเมือง ส่วนสังคมประกอบด้วยสิทธิที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความมั่งคงที่มีต่อสิทธิที่จะร่วมมือกัน
และเพื่ออาศัยอยู่ในชีวิตของความศิวิไล
3.1 ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
การเรียนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจากความไว้ใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู่เหนือห้องเรียน การเรียนรู้ของเด็กควรทาหรือแสดงบทบาทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
3.2 ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)
การเรียนรู้ผ่านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเป็นพลเมือง มันไม่จากัดเวลาของเด็ก
ที่โรงเรียน แต่ควรรับรู้ในฐานะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นการเมือง
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การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการทาให้ ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ่านความรู้ ทักษะ และ
ค่านิยม คาว่า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช้ในความรู้สึกที่กว้างที่สุดเพื่อที่จะล้อมรอบความรู้ที่สมเหตุสมผลของการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเศรษฐกิจหลักและปัญหาสังคมของทุกวัน
รวมทั้งแต่ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมสาหรับโลกของการจ้างงาน และการอภิปรายของการ
จัดสรรทรัพยากรภาครัฐและการสมเหตุสมผลของระบบการจัดเก็บภาษี
4. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2555) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควร
มีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
5) การเคารพระเบียบของสังคม
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทา
3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสาคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
1) การเคารพกฎหมาย
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวมกล้าเสนอตนเองในการทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรื อ
สมาชิกวุฒิสภา
6) การทางานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา
5. แนวทางการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย
จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้ างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เ ยาวชน โดยสภาพัฒ นา
การเมืองสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทารายงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น
กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลาปาง
ภาพรวมของการจั ดกิ จ กรรมสร้ างเสริม ส านึก ความเป็ นพลเมือ งแก่ เยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัด
ลาปาง ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อ
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พระปกเกล้าที่ได้ดาเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดลาปาง แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนต่างๆ ที่ได้ดาเนินการในจังหวัดลาปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลหนุนเสริมเติมเต็มสานึกความเป็น
พลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่างๆ ที่ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ
กลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนุบสนุนวิชาการองค์ ความรู้ กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากรวิทยากรกลุ่มผู้สนับสนุน
อาคารสถานที่ วั สดุอุ ปกรณ์ และกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย กับ การจัด กิ จกรรมต่า งๆ มี ความร่ ว มมื อระหว่ างกั น
ตามภาระหน้าที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ กและเยาวชน แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการดาเนินงานที่เป็นลักษณะ
นโยบายส่วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถ้าเป็นกิจกรรม
เด่นๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ทางานกับเด็กและเยาวชนจริงๆ จะเห็นว่ายังไม่ได้เกิด
ในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างสานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของการพัฒนาการสร้างสานึก
ความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค่ายที่ให้โอกาสเด็กและ
เยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และหลากหลาย โดยอยู่ ภายใต้การดูแลให้คาแนะนาและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้ใหญ่ ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์ กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถิ่น สรุปภาพรวมผลการ
สนทนากลุ่มย่อยในการสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร มีสาระสาคัญ คือ การให้
นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนสานึก พลเมืองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันควรจะมี
ต้นแบบสานึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วนสานึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจิตอาสา
กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา
บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างสานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว่างงาน
เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
แต่ที่ ส าคัญจากผลการวิจั ย พบว่า ปั ญหาส าคัญในจังหวั ดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติ ด และเยาวชน ได้ รั บ
การศึกษาน้อย
สาหรับที่ผ่านมา การดาเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดยะลา สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดู
ร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพเพื่อ
การมีงานทาโครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝันสู่อามานดามัน และ
โครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการ
ทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสร้างเยาวชนให้มีสานึกพลเมือ เริ่มต้นจากการอบรม ดูแล เอาใจใส่
ศึก ษาให้ ค วามรู้ ข องครอบครั ว พ่ อ แม่ และญาติ พี่ น้อ ง การได้ รับ การศึก ษาจากสถาบัน ที่เ ยาวชนศึ กษาและ
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
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คาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที.่ . 646/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
---------------------------------------ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้
เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมทีไ่ ม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ประธานอนุกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายประหยัด พวงจาปา)
3. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายกิตติ ลิ้มพงษ์)
4. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายอุทิศ บัวศรี)
5. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
อนุกรรมการ
6. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
และธุรกิจเอกชน
7. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ
และการพัฒนาเครือข่าย
8. ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)

- 97 9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
10. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
11. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
12. ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
13. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
14. ผู้แทนสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
15. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
16. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
17. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
18. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
19. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
20. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
21. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
22. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
23. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
24. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
25. นายสุเทพ พรหมวาศ
26. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
27. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
28. นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
29. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
30. นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- 98 31. นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
32. นายธนวัฒน์ มะแม้น

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหา
สาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ และสื่ อ
ประกอบการเรี ย นรู้ ด้ านการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อให้ มี เนื้ อหาที่ ครอบคลุ มและสมบู รณ์ พร้ อมทั้ งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรื อแนวทางการนาหลั กสู ตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่ อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 01 สายด่วน ป.ป.ช. 1205
www.nacc.go.th

