
หลักสูตรสรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลง สูสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

หลักสูตรสรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลง

สูสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๑



หลกัสตูรสรา้งวทิยากรผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พุทธศักราช ๒๕๖๑



หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พิมพ์ครั้งที่ ๑ 	 พ.ศ.	๒๕๖๒	

จำานวนพิมพ์  ๗๔๕	เล่ม

ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

พิมพ์ที่	 ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	ส�ข�	๔

	 ๑๔๕	,	๑๔๗	ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี	ต.ตล�ดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	๑๑๐๐๐

	 โทร.	๐	๒๕๒๕	๔๘๐๗-๙	,	๐	๒๕๒๕	๔๘๕๓-๔	โทรส�ร	๐	๒๕๒๕	๔๘๕๕

	 E-mail	:	art.acft@gmail.com	www.co-opthai.com



คำานำา

	 	 ยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	

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

คว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้ส�ม�รถแยกระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

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

ประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	 และกลยุทธ์ที่	 ๔	 เสริมพลังก�รมี 

ส่วนร่วมของชุมชน	 และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพื่อต่อต้�นก�รทุจริต	 จ�กกลยุทธ์ที่	 ๑	 คณะกรรมก�ร

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

จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รให้ก�รศึกษ�และก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ขึ้น	เพื่อศึกษ�	วิเคร�ะห์	และรวบรวม

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

และสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้รวมทัง้พจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็เพิม่เตมิ	กำ�หนดแผนหรอืแนวท�งก�รนำ�หลกัสตูร

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

	 	 คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรียนรู้และส่ือประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รปอ้งกนั

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

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

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

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

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

เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสำ�หรับก�รใช้ในกลุ่มเป้�หม�ยต่อไป	 นอกจ�กนี้	 

คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละส่ือประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รปอ้งกนัก�รทจุริต

ยังได้คัดเลือกสื่อก�รเรียนรู้จ�กแหล่งต่�งๆ	ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 รวม	๕๐	ชิ้น	 เพื่อใช้ในก�ร

เรยีนรู	้ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบต�มทีค่ณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เสนอ	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๖๑	

โดยใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งนำ�หลกัสตูรต้�นทจุรติศกึษ�ไปปรบัใชใ้นโครงก�รหรอืหลกัสตูรฝกึอบรมของ

ข้�ร�ชก�ร	บุคล�กรของรัฐ	หรือพนักง�นรัฐวิส�หกิจที่บรรจุใหม่	

	 	 หลกัสตูรสร�้งวทิย�กรผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงสูส่งัคมทีไ่มท่นต่อก�รทจุรติ	จดัทำ�โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

ด้�นก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม	 ในคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบ

ก�รเรียนรู้	 ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ส�ระก�รเรียนรู้ประกอบด้วย	 (๑)	 ก�รคิดแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 (๒)	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 

(๓)	ก�รประยุกต์	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	(๔)	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร



		 พลตำ�รวจเอก	

		 	 (วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

		 	 ประธ�นกรรมก�ร	ป.ป.ช.

	 	 ๓๐	พฤศจิก�ยน	๒๕๖๑	

	 	 คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	หวงัเป็นอย�่งยิง่ว�่	หนว่ยง�นภ�ครฐั	รฐัวสิ�หกจิ	รวมถงึหนว่ยง�นภ�ค

เอกชน	ทีป่ระสงคจ์ะสร�้งวทิย�กรด�้นก�รต�้นทจุริต	จะนำ�หลักสูตรสร้�งวทิย�กรผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	ในชุดหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�	(Anti-Corruption	Education)	ไปปรับใช้ 

ในโครงก�รหรือหลักสูตรฝึกอบรมวิทย�กรตัวคูณด้�นก�รต้�นทุจริต	 ขย�ยผลปลูกฝังวิธีคิดป้องกัน 

ก�รทุจริตอย่�งเป็นอัตโนมัติ	เพื่อร่วมกันสร้�งประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	



สารบัญ

           หน้า

คำ�นำ�     

ร�ยละเอียดหลักสูตร	 ๑

ต�ร�งวิเคร�ะห์หลักสูตร	 ๓

วิช�ที่	๑	เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ๕

วิช�ที่	๒	เรื่อง	คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๓๔

วิช�ที่	๓	เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 ๖๑

วิช�ที่	๔	เรื่อง	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	 ๗๓

ภ�คผนวก	 	 	 	

	 ก		ร�ยก�รสื่อประกอบเนื้อห�วิช�	 ๘๓

	 ข		แบบทดสอบ	 ๘๙

	 ค		กระด�ษคำ�ตอบและเฉลย	 ๙๔

	 ง		คำ�สั่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ที่	๖๔๖/๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร	 ๙๕

	 	 จัดทำ�หลักสูตร	หรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต

	 จ	 ร�ยชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๙๘



--



1หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ชื่อหลักสูตร
	 สร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

หลักการและเหตุผล
	 ยทุธศ�สตร์ช�ตว่ิ�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ได้กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ที่	 ๑	 สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 อันมีกลยุทธ์ว่�ด้วยเรื่องของก�รปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัย

ต้ังแต่ปฐมวัยให้ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมเพื่อต้�นทุจริต	 ประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 

ต้�นทุจริต	 เสริมพลังก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	 (Community)	 และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพื่อต่อต้�นก�ร 

ทุจริต	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 จึงได้จัดทำ�หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	

เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รฝึกอบรมให้กับบุคล�กรของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 และบุคล�กรของหน่วยง�น 

ภ�ครัฐต่�ง	ๆ	เพื่อเป็นแกนนำ�วิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	(ผู้ที่ได้รับก�รอบรมเนื้อห�/หลักสูตรนี้)	ในก�รนำ�

คว�มรูท้ีไ่ด้ไปถ่�ยทอดให้กบับคุล�กรในหน่วยง�นน้ัน	ๆ 	ให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบัเรือ่งก�รคดิแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลัก 

คว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ซึ่งคิดค้นโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิร ิ

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

 

	 ๑)		S	(sufficient	คว�มพอเพียง)	

	 ๒)		T	(transparent	คว�มโปร่งใส)

	 ๓)		R	(realise	คว�มตื่นรู้)

	 ๔)		O	(onward	มุ่งไปข้�งหน้�)	

	 ๕)		N	(knowledge	คว�มรู้)	

	 ๖)		G	(generosity	คว�มเอื้ออ�ทร)	



2 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพือ่สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและทศันคติทีถ่กูต้องเกีย่วกบัก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	และก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร

	 ๒.		เพื่อสร้�งวิทย�กรที่มีทักษะและส�ม�รถขย�ยผลองค์คว�มรู้ไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	 ๆ	 เพื่อมุ่งสร้�ง

สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 วิช�ที่	๑	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	(๖	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๒	คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	(๓	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๓	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	(๓	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๔	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๖	ชั่วโมง)

ระยะเวลาหลักสูตร
		 ๓	วัน	๒	คืน

กลุ่มเป้าหมาย
	 บุคล�กรของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	บุคล�กรภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจ	และภ�คประช�สังคม

สื่อการเรียนรู้
	 Power	Point	วิดีโอ	ภ�พยนตร์สั้น	ใบง�น	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		ก�รทดสอบคว�มรู้	(๖๐	คะแนน)

	 ๒.		ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๔๐	คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
	 ผู ้ผ่�นก�รอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจ�กค่�คะแนนจ�กแบบทดสอบคว�มรู ้และค่�คะแนนจ�ก 

ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กรรวมกันอย่�งน้อยตั้งแต่	๖๐	คะแนนขึ้นไป



3หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ที่ เรื่อง เนื้อหา ชัว่โมง กระบวนการ
การวัดและ
ประเมินผล

๑ ก�รคิดแยกแยะ
ระหว่�ง
ประโยชน์	
ส่วนตนและ
ประโยชน์ 
ส่วนรวม

๑.๑	ส�เหตุของก�รทุจริตฯ

๑.๒	คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	รูปแบบของก�รขัดกัน

ระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

๑.๓	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ

๑.๔	วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)/Digital	

thinking	(ฐ�น๒)

๑.๕	บทบ�ทของรัฐ/เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	

๑.๖	กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๖ ก�รบรรย�ย	

ก�รคิดวิเคร�ะห์

กรณีศึกษ�	

ก�รทำ�กิจกรรม

กลุ่ม	

ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)

๒ คว�มละอ�ย
และคว�ม
ไม่ทนต่อ
ก�รทุจริต

๒.๑	ก�รทุจริต

-	คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	

-	ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต

-	สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตในประเทศไทย

-	ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�รพัฒน�ประเทศ

-	ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

-	กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

๒.๒	คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

-	คว�มเป็นพลเมือง

-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

๒.๓	คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

๒.๔	ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	

ก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต

๒.๕	ลงโทษท�งสังคม

๒.๖	ช่องท�งและวิธีก�รร้องเรียนก�รทุจริต

๒.๗	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�นและ

ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

-	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น

-	ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

-	กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จ

คว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	และก�รให้

คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓

๓ ก�รบรรย�ย	

ก�รคิดวิเคร�ะห์

กรณีศึกษ�	

ก�รทำ�

กิจกรรมกลุ่ม	

ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)



4 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ที่ เรื่อง เนื้อหา ชัว่โมง กระบวนการ
การวัดและ
ประเมินผล

๓ ก�รประยุกต์

หลักคว�ม

พอเพียง

ด้วยโมเดล	

STRONG	:	

จิตพอเพียง

ต้�นทุจริต	

๓.๑	ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง)	

๓.๒	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	
๓ กรณีโครงก�ร	

STRONG	

จิตพอเพียง

ต้�นทุจริต

ก�รบรรย�ย

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)

๔ ก�รฝึกปฏิบัติ

ก�รเป็น

วิทย�กร

ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่กำ�หนด
ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	
-	คว�มหม�ยของวิทย�กร
-	บทบ�ทและหน้�ที่ของวิทย�กร
-	คุณสมบัติของวิทย�กรที่ดี
-	ก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
-	เทคนิคก�รเตรียมตัวที่ดีของวิทย�กร

๖ -	๓	ชั่วโมงแรก	
ให้ผู้เข้�ร่วม
ทุกคนแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติก�ร
เป็นวิทย�กร
โดยสุ่มหัวข้อ
วิช�ก�รบรรย�ย
จ�ก	๓	วิช�	
โดยให้วิทย�กร
ประเมิน	
-	๓	ชั่วโมง
หลัง	วิทย�กร
ให้ข้อเสนอแนะ
กระบวนก�ร
หล�กหล�ย

ก�ร
ประเมิน
ฝึกปฏิบัติ
ก�รเป็น
วิทย�กร	
(๔๐	คะแนน)



5หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑   : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ป็นก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	กฎหม�ย

ทีเ่ก่ียวข้อง	แนวคดิเกีย่วกบัก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	เพือ่ให้ผูเ้รยีน

ส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๒.		เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ส�เหตุของก�รทุจริต

	 ๒.		คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 รูปแบบของ 

ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๓.		กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ

	 ๔.		วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)/Digital	thinking	(ฐ�น๒)

	 ๕.		บทบ�ทของรัฐ/เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	

	 ๖.		กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม	

สื่อการเรียนรู้
	 Power	Point	วิดีโอ	ภ�พยนตร์สั้น	ใบง�น	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)



6 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑   : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จำานวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงคว�มกังวล	 อันเนื่องม�จ�กเป็นปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อน	 

ย�กต่อก�รจดัก�รและเก่ียวข้องกับทกุภ�คส่วน	เป็นทีย่อมรบักนัว่�ก�รทจุรตินัน้มคีว�มเป็นส�กล	เพร�ะมกี�รทจุรติ 

เกิดขึ้นในทุกประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นประเทศที่พัฒน�แล้วหรือประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�	 ก�รทุจริตเกิดข้ึนท้ังใน 

ภ�ครฐัและภ�คเอกชน	หรอืแม้กระทัง่ในองค์กรทีไ่ม่แสวงห�ผลกำ�ไรหรือองค์กรเพือ่ก�รกุศล	ในปัจจบัุนก�รกล่�วห�

และก�รฟ้องร้องคดกี�รทจุรติยงัมบีทบ�ทสำ�คญัในด้�นก�รเมอืงม�กกว่�ช่วงทีผ่่�นม�	รฐับ�ลในหล�ยประเทศ 

มีผลก�รปฏิบัติง�นที่ไม่โปร่งใสเท่�ที่ควร	 องค์กรระดับโลกหล�ยองค์กรเสื่อมเสียช่ือเสียง	 เนื่องม�จ�กเหตุผล 

ด้�นคว�มโปร่งใส	 สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอที่จะได้นำ�เสนอข่�วอื้อฉ�วและก�รประพฤติผิดจริยธรรม 

ด้�นก�รทุจริต	 โดยเฉพ�ะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต่�งถูกเฝ้�จับจ้องว่�จะถูกสอบสวนเมื่อใด	อ�จกล่�วได้ว่� 

ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในปัญห�ใหญ่ที่จะขัดขว�งก�รพัฒน�ประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่	 ซึ่งต่�งเป็นที่ทร�บกันดีว่� 

ก�รทุจริตควรเป็นประเด็นแรก	ๆ	ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	

	 เห็นได้ชัดว่�ก�รทุจริตส่งผลกระทบอย่�งม�กกับก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเทศ 

ที่กำ�ลังพัฒน�	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกก็มีคว�มกังวลในปัญห�ก�รทุจริตด้วย 

เช่นเดยีวกนั	โดยเหน็พ้องต้องกนัว่�ก�รทจุรติเป็นปัญห�ใหญ่ทีก่ำ�ลงัขดัขว�งก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และสงัคม	 

ให้ก้�วไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญห�ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

	 ก�รทจุรตินัน้อ�จเกดิขึน้ได้ในประเทศทีม่สีถ�นก�รณ์	ดงัต่อไปนี	้๑)	มกีฎหม�ย	ระเบยีบ	หรอืข้อกำ�หนด

จำ�นวนม�กที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล	 หรือมูลค่�เพิ่ม

หรือกำ�ไรส่วนเกินท�งเศรษฐกิจ	 และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนดดังกล่�วมีคว�มซับซ้อน	

คลุมเครือ	เลือกปฏิบัติ	เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	๒)	เจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จมีสิทธิ์ข�ดในก�รใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งให้

อิสระในก�รเลือกปฏิบัติเป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	 กับใครก็ได้	 ๓)	 ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พหรือ

องค์กรทีม่หีน้�ทีค่วบคมุดูแลและจดัก�รต่อก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ของเจ้�หน้�ทีท่ีม่อีำ�น�จ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ประเทศ

ที่กำ�ลังพัฒน�	ทำ�ให้ก�รทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่�งม�ก	โดยไม่ใช่เพียงเพร�ะว่�ลักษณะประช�กรนั้น

แตกต่�งจ�กภูมิภ�คอื่นที่พัฒน�แล้ว	 ห�กแต่เป็นเพร�ะกลุ่มประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�นั้นมีปัจจัยภ�ยในต่�ง	 ๆ	 

ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อก�รเกิดก�รทุจริต	 อ�ทิ	 ๑)	 แรงขับเคลื่อนที่อย�กมีร�ยได้	 เป็นจำ�นวนม�กอันเป็นผล 

เนื่องม�จ�กคว�มจน	ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	

หรอืก�รว่�งง�น	๒)	มสีถ�นก�รณ์หรอืโอก�สทีอ่�จก่อให้เกดิก�รทจุรติได้เป็นจำ�นวนม�ก	และมกีฎระเบยีบต่�ง	ๆ  

ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	๔)	กฎหม�ยและประมวล
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จริยธรรมไม่ได้รับก�รพัฒน�ให้ทันสมัย	 ๕)	 ประช�กรในประเทศยังคงจำ�เป็นต้องพึ่งพ�ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

อยู่เป็นจำ�นวนม�ก	๖)	คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัยต่�ง	ๆ	

ดังกล่�ว	จะนำ�ไปสู่ก�รทจุรติ	ไม่ว่�จะเป็นทจุรติระดบับนหรอืระดบัล่�งกต็�ม	ซึง่ผลทีต่�มม�อย่�งเหน็ได้ชดัเจน 

มีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริตทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง	ก�รลงทุน 

ในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่จ�กนักลงทนุต่�งช�ติลดน้อยลง	ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิลดน้อย 

ลงไปด้วยเช่นกนั	หรอืก�รทจุรติทำ�ให้เกดิช่องว่�งของคว�มไม่เท่�เทยีมทีก่ว้�งขึน้ของประช�กรในประเทศหรอื 

อกีนยัหนึง่คอื	ระดบัคว�มจนน้ันเพ่ิมสงูขึน้	ในขณะทีก่ลุม่คนรวยกระจกุตวัอยูเ่พยีงกลุม่เลก็	ๆ 	กลุม่เดยีว	นอกจ�กนี ้

ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�ง	 ๆ	 ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด้�นปริม�ณและ

คุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงินที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	

 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift)	 จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก	 ต่อก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริต	 ต�มคำ�ปร�ศรัยของประธ�นที่ได้กล่�วต่อท่ีประชุมองค์ก�รสหประช�ช�ติ	ณ	 นครนิวยอร์ก	

สหรัฐอเมริก�	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ว่� “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความสำาคัญมากในศตวรรษที่ 

๒๑ ผูน้ำาโลกควรจะเพิม่ความพยายามขึน้เป็นสองเท่าทีจ่ะสร้างเครือ่งมอืทีม่คีวามเข้มแขง็เพือ่รือ้ระบบการ

ทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำาทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”	ทั้งนี้	ไม่เพียงแต่

ผูน้ำ�โลกเท่�น้ันทีต้่องจรงิจงัม�กขึน้กบัก�รต่อต้�นก�รทจุรติเร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลกกม็คีว�มจำ�เป็นทีจ่ะ 

ต้องเอ�จริงเอ�จังกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตเช่นเดียวกัน	 โดยทั่วไปอ�จมองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่แท้ที่จริงแล้ว

ก�รทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมม�ก	 ก�รเปลี่ยนแปลงระบบวิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�ม

ส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนออกจ�กประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้อง 

เกดิขึน้กบัทกุคนในสงัคม	ต้องมคีว�มตระหนกัได้ว่�ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รล่วงลำ�้ส�ธ�รณประโยชน์	ก�รกระทำ�ใด

เป็นก�รกระทำ�ทีอ่�จเกดิก�รทบัซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ต้องคำ�นงึถงึประโยชน์

ของประเทศช�ติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	

	 ก�รทุจริตในสังคมไทยระหว่�งช่วงกว่�ทศวรรษท่ีผ่�นม�ส่งผลเสียต่อประเทศอย่�งมห�ศ�ลและเป็น

อุปสรรคสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกมิติ	 รูปแบบก�รทุจริตจ�กเดิมที่เป็นก�รทุจริตท�งตรงไม่ซับซ้อน	

อ�ทิ	 ก�รรับสินบน	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นก�รทุจริตท่ีซับซ้อนม�กข้ึน	 ตัวอย่�งเช่น	 

ก�รทจุรติโดยก�รทำ�ล�ยระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรฐั	ก�รกระทำ�ทีเ่ป็นก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอื

ผลประโยชน์ทับซ้อน	และก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	

	 ประเทศไทยมีคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตโดยหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	 ได้ร่วมกันสร้�งเครื่องมือ

กลไก	 และกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 เริ่มตั้งแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถงึปัจจบุนั	ก�รดำ�เนนิง�นได้สร้�งคว�มตืน่ตวัและเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตต�มบทบ�ทของแต่ละหน่วยง�น	 จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องปรับฐ�นคว�มคิดและสร้�ง 

คว�มตระหนักรู้ให้ทุกภ�คส่วนของสังคม	

	 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และคว�มรุนแรง	รวมถึงก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�ร

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	 ทั้งนี้	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ในฐ�นะองค์กรหลักด้�น
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ก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 และเป็นองค์กรท่ีต้องบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตเข้�กับทุกภ�คส่วน	ดังนั้น	ส�ระสำ�คัญที่มีคว�มเชื่อมโยงกับทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

มีดังนี้	

	 ๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

	 ๒.	 ว�ระก�รปฏรูิปที	่๑	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภ�ปฏริปูแห่งช�ติ 

	 ๓.	 ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	

	 ๔.	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

	 ๕.	 โมเดลประเทศไทยสู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	๔.๐)	

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

 ๑.  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๖๐	กำ�หนดในหมวดที่	๔	หน้�ทีข่องประช�ชน

ช�วไทยว่�“...บุคคลมีหน้�ที่	 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่� 

เป็นครัง้แรกทีร่ฐัธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติเป็นหน้�ทีข่องประช�ชนช�วไทยทกุคน 

นอกจ�กน้ี	ยังกำ�หนดชดัเจนในหมวดที	่๕	หน้�ทีข่องรฐัว่�	“รฐัต้องส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และให้คว�มรูแ้ก่ประช�ชน

ถึงอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไก 

ที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและขจัดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในก�ร 

ส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกนั	เพือ่มส่ีวนร่วมในก�รรณรงค์ให้คว�มรู	้ต่อต้�นก�รทุจรติ	หรอืช้ีเบ�ะแส	โดยได้รบั 

คว�มคุ้มครองจ�กรัฐต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”	 ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้�งให้ประช�ชน 

ได้รบับริก�รทีส่ะดวก	มปีระสทิธภิ�พทีส่ำ�คญั	คอื	ไม่เลอืกปฏบัิตติ�มหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงทีด่	ีซึง่ก�ร

บริห�รง�นบคุคลของหน่วยง�นของรฐัต้องเป็นไปต�มระบบคณุธรรมต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตั	ิโดยอย่�งน้อยต้อง 

มมี�ตรก�รป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อำ�น�จหรือกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิตัหิน้�ที	่หรอืกระบวนก�รแต่งตัง้ 

หรอืก�รพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	และรฐัต้องจดัให้มมี�ตรฐ�นท�งจรยิธรรม	เพือ่ให้หน่วย

ง�นใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีในหน่วยง�น	 ซ่ึงต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นท�ง

จริยธรรมดังกล่�ว	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รท่ีมีประสิทธิภ�พและก�รบริห�ร

บุคคลที่มีคุณธรรมนั้น	 สืบเนื่องม�จ�กช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้เกิดปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รบุคคล	 

มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐปฏิบัติง�นโดยไม่ยึดมั่น 

ในหลกัผลประโยชน์แห่งรฐั	รวมถงึก�รมุง่เน้นก�รแสวงห�ผลประโยชน์ให้กบัตนเองรวมถึงพวกพ้อง	รฐัธรรมนญู

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	จึงได้มีคว�มพย�ย�มที่จะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ต้องก�รสร้�ง

ประสทิธภิ�พในระบบก�รบรหิ�รง�นร�ชก�รแผ่นดนิและเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต้องยดึมัน่ในหลกัธรรม�ภบิ�ล	และ

มีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้

 ๒.  วาระการปฏรูิปที ่๑ การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภาปฏริปูแห่งชาต ิ

สภ�ปฏริปูแห่งช�ตใินฐ�นะองค์กรทีม่บีทบ�ทและอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รปฏริปูกลไก	และปฏบัิตงิ�นด้�นก�รบรหิ�ร

ร�ชก�รแผ่นดนิ	ได้มีข้อเสนอเพือ่ปฏริปูด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ	เพือ่แก้ไข

ปัญห�ดงักล่�วให้เป็นระบบ	มปีระสทิธภิ�พ	ยัง่ยนื	เป็นรปูธรรมปฏบิตัไิด้	สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นส�กลและบรบิท

ของสงัคมไทย	โดยเสนอให้มยีทุธศ�สตร์ก�รแก้ไขปัญห�	๓	ยทุธศ�สตร์	ประกอบด้วย	(๑)	ยทุธศ�สตร์ก�รปลกูฝัง 

“คนไทย	ไม่โกง”เพ่ือปฏริปูคนให้มจิีตสำ�นกึ	สร้�งจิตสำ�นกึท่ีตวับุคคลรบัผดิชอบช่ัวด	ีอะไรควรทำ�	อะไรไม่ควรทำ� 
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มองว่�ก�รทุจริตเป็นเรื่องน่�รังเกียจเป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกัน

ด้วยก�รเสริมสร้�งสังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อเป็นระบบป้องกันก�รทุจริต	 เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่

ทุกภ�คส่วนในสังคม	(๓)	ยุทธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อกรณีก�รทุจริต

ให้มีประสิทธิภ�พ	 ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดคว�มเกรงกลัวไม่กล้�ท่ีจะ

กระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศได้กำ�หนดให้

กฎหม�ยว่�ด้วยยทุธศ�สตร์ช�ตมิผีลบงัคบัภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรอืภ�ยในรฐับ�ลนี	้และกำ�หนดให้หน่วยง�น

ของรัฐทุกหน่วยง�นนำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ยุทธศ�สตร์ด้�นต่�ง	ๆ	แผนพัฒน�ด้�นต่�ง	ๆ	ม�เป็นแผนแม่บทหลัก 

ในก�รกำ�หนดแผนปฏบิตักิ�รและแผนงบประม�ณ	ยทุธศ�สตร์ช�ตดิงักล่�วเป็นยทุธศ�สตร์ท่ียดึวตัถปุระสงค์หลกั 

แห่งช�ตเิป็นแม่บทหลกั	ทศิท�งด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภบิ�ล 

ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	ของหน่วยง�นภ�ครัฐทุกหน่วยง�นจะถูกกำ�หนดจ�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	

	 สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ	 ว�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ในระยะ	 ๒๐	 ปี	 โดยมีกรอบวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง”	 คติพจน์ประจำ�ช�ติว่�	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	 คือ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

คว�มมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง

ศกัยภ�พคน	ยทุธศาสตร์ที ่๔	ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสงัคม	ยทุธศาสตร์ที ่๕	ก�รสร้�ง 

ก�รเตบิโตบนคณุภ�พชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ที ่๖ ก�รปรบัสมดลุและพฒัน�	ก�รบรหิ�ร

จัดก�รภ�ครัฐ	ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๖	แนวท�ง	ประกอบด้วย	(๑)	ก�รปรับปรุง

ก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	(๒)	ก�รพัฒน�ระบบ	ก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�น

ภ�ครฐั	(๓)	ก�รปรบัปรงุบทบ�ท	ภ�รกจิ	และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครฐัให้มขีน�ดทีเ่หม�ะสม	(๔)	ก�รว�ง

ระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบรูณ�ก�ร	(๕)	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รกำ�ลงัคนและพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐั

ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	(๖)	ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	(๗)	ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	ระเบียบ	

และข้อบงัคบัให้มคีว�มชดัเจน	ทนัสมยั	เป็นธรรม	และสอดคล้องกบัข้อบงัคบัส�กลหรอืข้อตกลงระหว่�งประเทศ	

ตลอดจนพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	กำ�หนดในยทุธศ�สตร์

ท่ี	 ๖	 ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย	 

ในยุทธศ�สตร์น้ี	 ได้กำ�หนดกรอบ	 แนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและคอร์รัปชัน	 มุ่งเน้น 

ก�รส่งเสรมิ	และพฒัน�ปลกูฝังค่�นิยม	วฒันธรรม	วธิคิีดและกระบวนทศัน์ให้คนมคีว�มตระหนกั	มคีว�มรูเ้ท่�ทนั 

และมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริต

ประพฤตมิชิอบ	รวมทัง้สนบัสนนุทกุภ�คส่วน	ในสงัคมได้เข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บร�มก�รทจุรติ	

และมุ่งเน้นให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลในภ�คเอกชน	 เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รทุจริตระหว่�งนักก�รเมือง	

ข้�ร�ชก�ร	และนักธุรกิจออกจ�กกัน	ทั้งนี้	ก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำ�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	 ถอดรหัสออกม�เป็น	 ๒	 ยุทธศ�สตร์

สำ�คัญ	คือ	(๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	(Strength	from	Within)	และ	(๒)	ก�รเชื่อมโยงกับประช�คม
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โลกในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐	เน้นก�รปรับเปลี่ยน	๔	ทิศท�ง	และเน้น

ก�รพัฒน�ที่สมดุลใน	๔	มิติ	มิติที่หยิบยก	คือ	ก�รยกระดับศักยภ�พและคุณค่�ของมนุษย์	(Human	Wisdom)	

ด้วยก�รพัฒน�คนไทยให้เป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 ผ่�นก�รปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์	 ก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�ง 

แรงบันด�ลใจบ่มเพ�ะคว�มคดิสร้�งสรรค์	ปลกูฝังจติส�ธ�รณะ	ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต้ั่งมีคว�มซือ่สตัย์	สจุรติ 

มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ	เน้นก�รสร้�งคุณค่�ร่วม	และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	

(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมที่มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	

 ๖.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต”	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	

กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศ�สตร์	ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	สร้�งสังคมที่ไม่ทน

ต่อก�รทุจริต	เป็นยุทธศ�สตร์ที่มุ่งเน้นก�รกระบวนก�รปรับสภ�พท�งสังคมให้เกิดภ�วะ	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	มีวินัย	

ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตส�ธ�รณะ	 จิตอ�ส�	 และคว�มเสียสละเพื่อส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคิดแบบดิจิทัล	 (Digital	

Thinking)	 ให้ส�ม�รถคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยุกต์หลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต

	 ส�ระสำ�คญัทัง้	๖	ด้�นดังกล่�ว	จงึเป็นเครือ่งมอืชีน้ำ�ทศิท�งก�รปฏบัิตงิ�นและก�รบูรณ�ก�รด้�นต่อต้�น 

ก�รทุจริตของประเทศ	 โดยมีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เป็นองค์กรหลักในก�รบูรณ�ก�รง�นของภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 

เข้�ด้วยกัน	และเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

๒. ทฤษฎี ความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interests)
	 คำ�ว่�	 Conflict	 of	 Interests	 มีผู ้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	 เช่น	 “ก�รขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	หรอื	“ก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	 

หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส�ธ�รณะและผลประโยชน์ส่วนตน”	หรือ	 “ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 หรือ	 “ผลประโยชน์ขัดกัน”	 หรือบ�งท่�นแปลว่�	 “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	 หรือ	 

“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์”

	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	หรือที่เรียกว่�	Conflict	of	 Interests	นั้น 

ก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรมจริยธรรม	 กล่�วคือ	 

ก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีเ่ป็นก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งไม่ควรจะ 

กระทำ�	แต่บุคคลแต่ละคน	แต่ละกลุ่ม	แต่ละสังคม	อ�จเห็นว่�เรื่องใดเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมแตกต่�งกันไป	 หรือเมื่อเห็นว่�เป็นก�รขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ� 

แตกต่�งกนั	อ�จเหน็แตกต่�งกนัว่�เรือ่งใดกระทำ�ได้กระทำ�ไม่ได้แตกต่�งกนัออกไปอกี	และในกรณทีีม่กี�รฝ่�ฝืน

บ�งเรื่องบ�งคนอ�จเห็นว่�ไม่เป็นไร	เป็นเรื่องเล็กน้อย	หรืออ�จเห็นเป็นเรื่องใหญ่	ต้องถูกประณ�ม	ตำ�หนิ	ติฉิน	

นินท�	ว่�กล่�ว	ฯลฯ	แตกต่�งกันต�มสภ�พของสังคม
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	 โดยพืน้ฐ�นแล้ว	เรือ่งก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นกฎศลีธรรมประเภท

หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่�ฝืน	แต่เนื่องจ�กมีก�รฝ่�ฝืนกันม�กขึ้น	และบุคคลผู้ฝ่�ฝืนก็ไม่มีคว�มเกรงกลัว

หรือละอ�ยต่อก�รฝ่�ฝืนนั้น	 สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอท่ีจะมีผลเป็นก�รห้�มก�รกระทำ�ดังกล่�ว	

และในทีส่ดุเพ่ือหยดุยัง้เรือ่งดงักล่�วนี	้จงึมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์ม�กขึน้	ๆ  

และเป็นเรื่องที่สังคมให้คว�มสนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ

	 คู่มือก�รปฏิบัติสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำ�เนินกิจก�รที่เป็นก�รขัดกันประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม	ได้ให้คว�มหม�ยไว้	ดังนี้

	 “ประโยชน์ส่วนตน	 (Private	 Interests)	 คือ	 ก�รที่บุคคลทั่วไปในสถ�นะเอกชนหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ในสถ�นะเอกชนได้ทำ�กจิกรรมหรือได้กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ 	เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ครอบครวั	เครอืญ�ต	ิพวกพ้อง	หรอื 

ของกลุ่มในสังคมที่มีคว�มสัมพันธ์กันในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รประกอบอ�ชีพ	ก�รทำ�ธุรกิจ	ก�รค้�	ก�รลงทุน	

เพื่อห�ประโยชน์ในท�งก�รเงินหรือในท�งธุรกิจ	เป็นต้น”

	 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส�ธ�รณะ	(Public	Interests)	คือ	ก�รที่บุคคลใด	ๆ	ในสถ�นะที่เป็น 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 ข้�ร�ชก�ร	 พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	 หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐใน 

หน่วยง�นของรฐั)	ได้กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีห่รอืได้ปฏบิตัหิน้�ทีอ่นัเป็นก�รดำ�เนนิก�รในอกีส่วนหนึง่ทีแ่ยก

ออกม�จ�กก�รดำ�เนนิก�รต�มหน้�ทีใ่นสถ�นะของเอกชน	ก�รกระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐั 

จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้�หม�ยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	หรือก�รรักษ�ประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์

ของรัฐก�รทำ�หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐจึงมีคว�มเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกับอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยและจะมี

รูปแบบของคว�มสัมพันธ์หรือมีก�รกระทำ�ในลักษณะต่�ง	 ๆ	 กันที่เหมือนหรือคล้�ยกับก�รกระทำ�ของบุคคล

ในสถ�นะเอกชน	 เพียงแต่ก�รกระทำ�ในสถ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐกับก�รกระทำ�ในสถ�นะเอกชนจะมี 

คว�มแตกต่�งกันที่วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหรือประโยชน์สุดท้�ยที่แตกต่�งกัน”

	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 

Interests)	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐกระทำ�ก�รใด	ๆ	หรือดำ�เนินก�รในกิจก�รส�ธ�รณะที่เป็นก�รดำ�เนินก�ร

ต�มอำ�น�จหน้�ทีห่รอืคว�มรับผดิชอบในกจิก�รของรัฐหรอืองค์กรของรฐั	เพือ่ประโยชน์ของรฐัหรอืเพือ่ประโยชน์

ของส่วนรวม	แต่เจ้�หน้�ทีข่องรัฐได้มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้�ไปแอบแฝง	หรอืเป็นผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีในรปูแบบต่�ง	ๆ  

หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตนเข้�ม�มีอิทธิพลหรือเก่ียวข้องในก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีหรือ

ดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�รกระทำ�ก�รใด	 ๆ	 หรือดำ�เนินก�รดังกล่�วนั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ 

ในก�รท�งเงินหรือประโยชน์อื่น	ๆ	สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต
 “จรยิธรรม”	เป็นกรอบใหญ่ท�งสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐ�นของแนวคดิเกีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทจุรติ	ก�รกระทำ�ใดทีผ่ดิต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ย่อมเป็นคว�มผิดจริยธรรมด้วย	
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	 แต่ตรงกันข้�ม	ก�รกระทำ�ใดที่ฝ่�ฝืนจริยธรรม	อ�จไม่เป็นคว�มผิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	เช่น	มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหม�ะสม	มีพฤติกรรมชู้ส�ว	เป็นต้น

การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักสำาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต 
ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติ
เป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทำาการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมไีด้หล�ยรปูแบบไม่จำ�กดัอยูเ่ฉพ�ะในรปูแบบ

ของตวัเงิน	หรอืทรพัย์สนิเท่�นัน้	แต่รวมถงึผลประโยชน์อืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ได้อยูใ่นรปูแบบของตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิด้วย	

ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ
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 ๑)  การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นทรัพย์สิน	

ของขวัญ	ก�รลดร�ค�	ก�รรบัคว�มบนัเทงิ	ก�รรบับรกิ�ร	ก�รรบัก�รฝึกอบรม	หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนันี ้

และผลจ�กก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	 ๆ	 นั้น	 ได้ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มอำ�น�จหน้�ที่

 ๒)  การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)	 เป็นก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ี 

ของรัฐ	โดยเฉพ�ะผูม้อีำ�น�จในก�รตัดสนิใจเข้�ไปมส่ีวนได้เสยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหน่วยง�นทีต่นสงักดั	โดยอ�จจะ 

เป็นเจ้�ของบรษิทัทีท่ำ�สญัญ�เอง	หรอืเป็นของเครอืญ�ต	ิสถ�นก�รณ์เช่นนีเ้กดิบทบ�ททีข่ดัแย้ง	หรอืเรยีกได้ว่�

เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน

 ๓)  การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐล�ออกจ�กหน่วยง�นของรัฐ	 และไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชนที่ดำ�เนินธุรกิจประเภท

เดียวกนัหรอืบริษทัทีม่คีว�มเกีย่วข้องกบัหน่วยง�นเดมิ	โดยใช้อทิธพิลหรอืคว�มสมัพนัธ์จ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหน่ง

ในหน่วยง�นเดิมนั้น	ห�ประโยชน์จ�กหน่วยง�นให้กับบริษัทและตนเอง

 ๔)  การทำางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หล�ยลักษณะ	

ไม่ว่�จะเป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ	ที่เป็นก�รแข่งขันกับหน่วยง�นหรือองค์ก�รส�ธ�รณะ

ที่ตนสังกัด	 หรือก�รรับจ้�งพิเศษเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	 โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือว่�

โครงก�รของผู้ว่�จ้�งจะไม่มีปัญห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหน่วยง�นที่ที่ปรึกษ�สังกัดอยู่	

 ๕)  การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)	 เป็นสถ�นก�รณ์ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ประโยชน์จ�ก

ก�รที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภ�ยในหน่วยง�น	และนำ�ข้อมูลนั้นไปห�ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง	อ�จจะ

ไปห�ประโยชน์โดยก�รข�ยข้อมูลหรือเข้�เอ�ประโยชน์เสียเอง

 ๖)  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐนำ�เอ�ทรัพย์สินของร�ชก�รซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์

ของท�งร�ชก�รเท่�น้ันไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง	หรอืก�รใช้ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัช�ไปทำ�ง�นส่วนตวั

 ๗)  การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง (Pork-barreling)	เป็นก�ร

ท่ีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือผู้บริห�รระดับสูงอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง	 หรือ 

ก�รใช้งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง

	 ทัง้น้ี	เมือ่พจิ�รณ�	“ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจ�ก	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นอีก	๒	กรณี	คือ

 ๘)  การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)	 หรืออ�จจะ

เรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	 เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ท่ีทำ�ให้หน่วยง�นของตน

เข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน

 ๙)  การใช้อทิธพิลเข้าไปมีผลต่อการตดัสนิใจของเจ้าหน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ (Influence) 

เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง	โดยเจ้�หน้�ทีข่องรฐัใช้ตำ�แหน่งหน้�ทีข่่มขูผู่ใ้ต้บงัคบับญัช�ให้หยดุ

ทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

	 ๑.๑	 น�ยสจุรติ	ข้�ร�ชก�รชัน้ผูใ้หญ่	ได้เดินท�งไปปฏบิตัริ�ชก�รในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรุ	ีซึง่ในวนัดงักล่�ว	

น�ยรวย	น�ยก	อบต.	แห่งหนึ่ง	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	น�ยสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	

	 ๑.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนร�ยนั้น	

ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ

	 ๑.๓		ก�รที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่�ม�กกว่�	 ๑๐	 บ�ท	 แก่เจ้�หน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�	

และปีนี้เจ้�หน้�ที่เร่งรัดคืนภ�ษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	 โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น	 ๆ	 เพร�ะค�ดว่�จะ

ได้รับของขวัญอีก

	 ๑.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมก�รของบริษัทเอกชน	 หรือรัฐวิส�หกิจและได้รับคว�ม

บันเทิงในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 จ�กบริษัทเหล่�น้ัน	 ซึ่งมีผลต่อก�รให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือ 

เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ	

	 ๑.๕		เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เมื่อต้องทำ�ง�นท่ีเก่ียวข้องกับ

บรษิทัเอกชนแห่งน้ัน	กช่็วยเหลอืให้บรษิทันัน้ได้รบัสมัปท�น	เนือ่งจ�กรูส้กึว่�ควรตอบแทนท่ีเคยได้รบัของขวญัม�

๒. การทำาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา

	 ๒.๑		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งทำ�สัญญ�ให้หน่วยง�นต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์

สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๒		ผู้บริห�รหน่วยง�นทำ�สัญญ�เช่�รถไปสัมมน�และดูง�นกับบริษัท	ซึ่งเป็นของเจ้�หน้�ที่หรือบริษัท

ที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๓	 ผู้บริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สัญญ�จ้�งบริษัทที่ภรรย�ของตนเองเป็นเจ้�ของม�เป็นที่ปรึกษ�ของ

หน่วยง�น	

	 ๒.๔		ผูบ้ริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สญัญ�ให้หน่วยง�นจดัซือ้ทีด่นิของตนเองในก�รสร้�งสำ�นกัง�นแห่งใหม่	

	 ๒.๕		ภรรย�อดีตน�ยกรัฐมนตรี	 ประมูลซื้อที่ดินย่�นถนนรัชด�ภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย	 จ�กกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินในก�รกำ�ดูแลของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	กระทรวงก�รคลัง	โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะ

เจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ดูแลกิจก�รของกองทุนฯ	 ได้ลงน�มยินยอมในฐ�นะคู่สมรสให้ภรรย�ประมูลซ้ือท่ีดินและ 

ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่ดิน	 ส่งผลให้เป็นคู ่สัญญ�หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�ซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล่�ว	 

อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ย	 มีคว�มผิดต�ม 

พระร�ชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๐๐	(๑)
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๓. การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ

	 ๓.๑		อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�นเป็นท่ีปรึกษ�ในบริษัท

ผลิตหรือข�ยย�	โดยใช้อิทธิพลจ�กที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพย�บ�ลดังกล่�ว	ให้โรงพย�บ�ลซื้อย�จ�กบริษัท

ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	 พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยและท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่�ตนมีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งที่ตนมิได ้

มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น	 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๒๓

	 ๓.๒	 ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออกจ�กร�ชก�รไปทำ�ง�น 

ในบริษัทผลิตหรือข�ยย�

	 ๓.๓		ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง 

ในหน่วยง�นรัฐ	 รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	 โดยอ้�งว่�จะได้ติดต่อกับ 

หน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น

	 ๓.๔		ก�รว่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ผู้เกษียณม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งเดิมท่ีหน่วยง�นเดิมโดยไม่คุ้มค่�กับภ�รกิจ 

ที่ได้รับมอบหม�ย

๔. การทำางานพิเศษ

	 ๔.๑	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	 ๖	 สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค	 ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้�ง

ทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับภ�ษีและมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัท	 โดยรับจ้�งทำ�บัญชีและยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รให้ผู้เสียภ�ษีในเขตจังหวัดที่รับร�ชก�รอยู่และจังหวัดใกล้เคียง	 กลับมีพฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสีย

ภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	 และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�กผู้เสียภ�ษีบ�งร�ยแล้ว	 มิได้นำ�ไปยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	 เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�

ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	 กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๙	 (๗)	 (๘)	 และอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตน	

ห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงต�มม�ตร�	 ๘๓	 (๓)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 อีกทั้งเป็นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รโดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก ่

ท�งร�ชก�รโดยร้�ยแรง	 และปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยทุจริต	 และยังกระทำ�ก�รอันได้ช่ือว่�เป็นผู้ประพฤติช่ัว 

อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	 ๘๕	 (๑)	 และ	 (๔)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๔.๒	 นิติกร	ฝ่�ยกฎหม�ยและเร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�ง	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�คห�ร�ยได้

พิเศษโดยก�รเป็นตัวแทนข�ยประกันชีวิตของบริษัทเอกชน	ได้อ�ศัยโอก�สที่ตนปฏิบัติหน้�ที่	เร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�งผูป้ระกอบก�รร�ยหน่ึงห�ประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยก�รข�ยประกนัชวีติให้แก่หุน้ส่วนผูจ้ดัก�รของผูป้ระกอบ

ก�รดังกล่�ว	 รวมทั้งพนักง�นของผู้ประกอบก�รนั้นอีกหล�ยคน	 ในขณะที่ตนกำ�ลังดำ�เนินก�รเร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�ง	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�วเป็นก�รอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตนห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 

เป็นคว�มผดิวนิยัอย่�งไม่ร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๓	(๓)	ประกอบม�ตร�	๘๔	แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
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	 ๔.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัอ�ศยัตำ�แหน่งหน้�ทีท่�งร�ชก�รรบัจ้�งเป็นทีป่รกึษ�โครงก�ร	เพือ่ให้บรษิทั

เอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง

	 ๔.๔	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที่	แต่เอ�เวล�ไปรับง�น

พิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น

	 ๔.๕	 ก�รที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�	 หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง 

ถูกตรวจสอบ

 
๕. การรู้ข้อมูลภายใน

 

	 ๕.๑		น�ยช่�ง	 ๕	 แผนกชุมส�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่	 องค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ได้นำ�ข้อมูล 

เลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	 ๔๗๐	MHZ	 และระบบปลดล็อคไปข�ยให้แก่ผู้อื่น	 จำ�นวน	๔๐	หม�ยเลข	 

เพือ่นำ�ไปปรบัจนูเข้�กบัโทรศัพท์เคลือ่นทีท่ีน่ำ�ไปใช้รับจ้�งให้บรกิ�รโทรศพัท์แก่บคุคลทัว่ไป	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 

มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	ม�ตร�	๑๖๔	และมีคว�มผิด

วินัยต�มข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รพนักง�น	พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖

	 ๕.๒		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐทร�บข้อมูลโครงก�รตัดถนนเข้�หมู่บ้�น	 จึงบอกให้ญ�ติพี่น้องไปซื้อที่ดิน

บริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 ๕.๓		ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บม�ตรฐ�น	(Spec)	วัสดุอุปกรณ์

ที่จะใช้ในก�รว�งโครงข่�ยโทรคมน�คม	 แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	 เพื่อให้ได้เปรียบในก�ร

ประมูล

	 ๕.๔		เจ้�หน้�ที่พัสดุของหน่วยง�นเปิดเผยหรือข�ยข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้� 

ให้แก่ผู้ประมูลร�ยอื่นที่ให้ผลประโยชน์	ทำ�ให้ฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้�เสียเปรียบ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 

	 ๖.๑	 คณบดีคณะแพทย์ศ�สตร์	 ใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยทุจริต	 ด้วยก�รสั่งให้เจ้�หน้�ที่นำ�เก้�อี้พร้อม 

ผ้�ปลอกคุมเก้�อี้	 เครื่องถ่�ยวิดีโอ	เครื่องเล่นวิดีโอ	กล้องถ่�ยรูป	และผ้�เต็นท์	นำ�ไปใช้ในง�นมงคลสมรสของ 

บุตรส�ว	รวมทั้งรถยนต์	รถตู้ส่วนกล�ง	เพื่อใช้รับส่งเจ้�หน้�ที่เข้�ร่วมพิธี	และขนย้�ยอุปกรณ์ทั้งที่บ้�นพักและ	 

ง�นฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม	ซึง่ล้วนเป็นทรพัย์สนิของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ�ของจำ�เลยนบัเป็นก�รใช้อำ�น�จ

โดยทจุริต	เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอนัเป็นก�รเสยีห�ยแก่รฐั	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ชีม้ลูคว�มผดิวนิยัและอ�ญ�	 

ต่อม�เรือ่งเข้�สูก่ระบวนก�รในช้ันศ�ล	ศ�ลพเิคร�ะห์พย�นหลกัฐ�นโจทก์แล้วเหน็ว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	เป็นก�ร 

ทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ซื้อทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใด	 ๆ	 ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่ง 

โดยทุจริตอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐและเป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติหน้�ท่ีโดยมิชอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	

ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จงึพพิ�กษ�ให้จำ�คกุ	๕	ปี	และปรบั	๒๐,๐๐๐	บ�ท	คำ�ให้ก�รรบัส�รภ�พ	เป็นประโยชน์

แก่ก�รพิจ�รณ�คดี	ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท
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	 ๖.๒		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐั	ผูม้หีน้�ทีข่บัรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	นำ�นำ�้มนัในรถยนต์ไปข�ย	และนำ�เงนิ 

ม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัว	 ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	 เพื่อซ้ือนำ้�มันรถม�กกว่�ท่ีควรจะเป็นพฤติกรรม 

ดังกล่�วถือเป็นก�รทุจริต	 เป็นก�รเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง	 และมีคว�มผิด

ฐ�นลักทรัพย์ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

	 ๖.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีร่ฐั	ผูม้อีำ�น�จอนมุตัใิห้ใช้รถร�ชก�รหรอืก�รเบกิจ่�ย	ค่�นำ�้มนัเชือ้เพลงิ	นำ�รถยนต์

ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

	 ๖.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่รัฐนำ�วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยง�นม�ใช้ที่บ้�น	หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยง�นติดต่อ

ธุระส่วนตน	หรือนำ�รถส่วนตนม�ล้�งที่หน่วยง�น

 ๗. การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

	 ๗.๑		น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดโครงก�ร

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	 ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�ฯ	 และ 

ตรวจรับง�นทั้งที่ไม่ถูกต้องต�มแบบรูปร�ยก�รที่กำ�หนด	 รวมท้ังเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จได้ติดป้�ยช่ือของตน

และพวก	ก�รกระทำ�ดังกล่�วมมีลูเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อคว�มสงบเรยีบร้อย	หรอืสวสัดภิ�พของประช�ชน	

หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ที่	 มีมูลคว�มผิดทั้งท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงและ

ท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้ง

ถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ

	 ๗.๒	 ก�รทีน่กัก�รเมอืงในจงัหวดั	ขอเพิม่งบประม�ณเพือ่นำ�โครงก�รตดัถนน	สร้�งสะพ�นลงในจงัหวดั	

โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น

	 ๗.๓	 ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง

๘. การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
 

	 พนักง�นสอบสวนละเว้นไม่นำ�บันทึกก�รจับกุมที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุมทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้�

สำ�นวน	 แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซ่ึงเป็นญ�ติของตน 

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

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 

	 ๙.๑		เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�ร	เข้�แทรกแซงก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่	

ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	

	 ๙.๒		น�ยเอ	เป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกับ	น�ยบี	หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	คือ	น�ยซี	 เข้�รับร�ชก�รภ�ยใต้

สังกัดของน�ยบี
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 ๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ

	 ๑๐.๑		 ก�รเดนิท�งไปร�ชก�รต่�งจงัหวดัโดยไม่คำ�นงึถงึจำ�นวนคน	จำ�นวนง�น	และจำ�นวนวนัอย่�งเหม�ะสม 

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

ท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 ๑๐.๒		เจ้�หน้�ที่ผู ้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	 เนื่องจ�กต้องก�รปฏิบัติง�น 

นอกเวล�ร�ชก�ร	เพร�ะส�ม�รถเบิกเงินงบประม�ณค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�รได้

	 ๑๐.๓		 เจ้�หน้�ที่ของรัฐลงเวล�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	 โดยมิได้อยู่ปฏิบัติง�นในช่วงเวล�นั้น 

อย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 มาตรา ๑๒๖	นอกจ�กเจ้�พนกัง�นของรฐัทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	ห้�มมใิห้กรรมก�ร	

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	และเจ้�พนักง�นของรัฐที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ประก�ศกำ�หนด	ดำ�เนินกิจก�ร

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ

หน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซึ่งมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	 ดูแล	 ควบคุม	 

ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี

	 (๒)	เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้�งหุน้ส่วนหรือบรษิทัทีเ่ข้�เป็นคูส่ญัญ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�น

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซ่ึงมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	

ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	 เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกิน 

จำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๓)	รับสัมปท�นหรอืคงถอืไว้ซึง่สมัปท�นจ�กรฐั	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรฐั	รฐัวสิ�หกจิ	หรอืร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่น	หรือเข้�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	

อันมีลักษณะเป็นก�รผูกข�ดตัดตอน	หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปท�นหรือ

เข้�เป็นคู่สัญญ�ในลักษณะดังกล่�ว	 ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐซ่ึงมีอำ�น�จ	 ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในก�รกำ�กบั	ดแูล	ควบคุม	ตรวจสอบหรอืดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็นผูถ้อืหุน้	ในบรษิทัจำ�กดัหรอืบรษิทัมห�ชนจำ�กดั 

ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๔)	เข้�ไปมีส่วนได้เสียในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	ที่ปรึกษ�	ตัวแทน	พนักง�นหรือลูกจ้�งในธุรกิจของเอกชน

ซึง่อยูภ่�ยใต้ก�รกำ�กบั	ดูแล	ควบคมุ	หรอืตรวจสอบของหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�นของรฐัผูน้ัน้สงักดัอยูห่รอื 

ปฏบิตัหิน้�ทีใ่นฐ�นะเป็นเจ้�พนกัง�นของรฐั	ซึง่โดยสภ�พของผลประโยชน์ของธรุกจิของเอกชนนัน้อ�จขดัหรอื 

แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ท�งร�ชก�รหรือกระทบต่อคว�มมีอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้น
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	 ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง	 ม�ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้�พนักง�นของรัฐต�มวรรคหนึ่งด้วย	 โดยให้ถือว่� 

ก�รดำ�เนนิกจิก�รของคูส่มรสเป็นก�รดำ�เนนิกจิก�รของเจ้�พนักง�นของรฐั	เว้นแต่เป็นกรณท่ีีคูส่มรสน้ันดำ�เนินก�ร 

อยู่ก่อนที่เจ้�พนักง�นของรัฐจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

	 คูส่มรสต�มวรรคสองให้หม�ยคว�มรวมถงึผูซ้ึง่อยูก่นิกนัฉนัส�มภีรยิ�โดยมไิด้จดทะเบียนสมรสด้วย	ทัง้นี้	

ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 เจ้�พนักง�นของรัฐที่มีลักษณะต�ม	(๒)	หรือ	(๓)	ต้องดำ�เนินก�รไม่ให้มีลักษณะดังกล่�ว	ภ�ยในส�มสิบ

วันนับแต่วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๗ ห้�มมิให้กรรมก�ร	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงและผู้ดำ�รง 

ตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด	ดำ�เนินก�รใดต�มม�ตร�	๑๒๖	(๔)	ภ�ยในสองปีนับแต่

วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๘	ห้�มมใิห้เจ้�พนกัง�นของรฐัผูใ้ดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัอ�จคำ�นวณ	เป็นเงนิได้ 

จ�กผู้ใด	 นอกเหนือจ�กทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 กฎ	 หรือข้อบังคับที่ออกโดยอ�ศัย 

อำ�น�จต�มบทบญัญติัแห่งกฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	โดยธรรมจรรย�ต�มหลกัเกณฑ์

และจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุพก�รี	 ผู้สืบสันด�น	 หรือ

ญ�ติที่ให้ต�มประเพณี	หรือต�มธรรมจรรย�ต�มฐ�น�นุรูป

	 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็น 

เจ้�พนักง�นของรัฐม�แล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒๙	 ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิด	 

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รหรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

  

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่�ด้วยก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติจึงกำ�หนด 

หลกัเกณฑ์และจำ�นวนทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่จ้�หน้�ท่ีของรฐัจะรบัจ�กบุคคลได้โดยธรรมจรรย�ไว้	ดงันี้

	 ข้อ	๓	ในประก�ศนี้

	 “ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�”	หม�ยคว�มว่�	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดจ�กญ�ติหรือจ�กบุคคลที่ให้กันในโอก�สต่�ง	 ๆ	 โดยปกติต�มขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	

หรือให้กันต�มม�รย�ทที่ปฏิบัติกันในสังคม

	 “ญ�ติ”	หม�ยคว�มว่�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือ	ร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน	

ลุง	ป้�	น้�	อ�	คู่สมรส	ผู้บุพก�รีหรือผู้สืบสันด�นของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

	 “ประโยชน์อื่นใด”	 หม�ยคว�มว่�	 สิ่งที่มูลค่�	 ได้แก่	 ก�รลดร�ค�	 ก�รรับคว�มบันเทิง	 ก�รรับบริก�ร	 

ก�รรับก�รฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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	 ข้อ	๔	ห้�มมใิห้เจ้�หน้�ทีข่องรฐัผูใ้ด	รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	จ�กบคุคลนอกเหนอืจ�กทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ท่ีออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย	

เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศนี้

	 ข้อ	๕	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติซึ่งให้โดยเสน่ห�ต�มจำ�นวนที่เหม�ะสมต�มฐ�น�นุรูป

	 (๒)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญ�ติมีร�ค�หรือมูลค่�ในก�รรับจ�กแต่ละ

บุคคล	แต่ละโอก�สไม่เกินส�มพันบ�ท

	 (๓)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ก�รให้นั้นเป็นก�รให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

	 ข้อ	 ๖	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กต่�งประเทศ	 ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

ร�ค�หรอืมูลค่�เกนิกว่�ส�มพนับ�ท	ไม่ว�่จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่	แต่มเีหตุผลคว�มจำ�เป็นที่จะตอ้งรับไว้ 

เพื่อรักษ�ไมตรี	 มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 ให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นร�ยง�นร�ยละเอียด 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัก�รรับทรัพยส์นิหรือประโยชน์ดังกล�่วใหผู้บ้งัคบับญัช�ทร�บโดยเรว็	ห�กผูบ้งัคบับญัช�เหน็ว�่ 

ไม่มีเหตุที่จะอนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	 

ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที

	 ข้อ	๗	ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	หรือ	มีร�ค�หรือมีมูลค่�ม�กกว่�

ที่กำ�หนดไว้ในข้อ	 ๕	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับม�แล้วโดยมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษ�ไมตร	ี

มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญช�	ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	ผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	

หรอืผูบ้ริห�รสูงสดุของหน่วยง�น	สถ�บนั	หรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	โดยทนัททีีส่�ม�รถกระทำ�ได้ 

เพื่อให้วินิจฉัยว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็น	 คว�มเหม�ะสม	 และสมควรที่จะให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 ในกรณทีีผู้่บงัคบับญัช�หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของรฐัวสิ�หกจิ	หน่วยง�นหรอืสถ�บนัหรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐผู้นั้นสังกัด	 มีคำ�สั่งว่�ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว	 ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 

แก่ผู้ให้โดยทันที	ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถคืนให้ได้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว

ให้เป็นสิทธิของหน่วยง�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

	 เมื่อได้ดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	 ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดังกล่�วเลย

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ต�มวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับบัญช�	 ซึ่งเป็น

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่�	 หรือเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	 หรือ

เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นของรัฐ	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์น้ันต่อผูม้อีำ�น�จแต่งตัง้ถอดถอน	ส่วนผูท้ีด่ำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รในองค์กร

อิสระต�มรฐัธรรมนญูหรือผูด้ำ�รงตำ�แหน่งทีไ่ม่มผีูบ้งัคับบญัช�ทีม่อีำ�น�จถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

ทั้งนี้	เพื่อดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินต�มวรรคหนึ่ง	 เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	

หรือสม�ชิกวุฒิสภ�	 หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์เท่�นัน้ต่อประธ�น	สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	ประธ�นวฒุสิภ�	หรอืประธ�นสภ�ท้องถิน่ทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้	 

เป็นสม�ชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ข้อ	 ๘	 หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มประก�ศฉบับนี้ให้ใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�แล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔

	 โดยที่ผ่�นม�คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติในก�รให้ของขวัญและรับ 

ของขวญัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัไว้หล�ยครัง้เพือ่เป็นก�รเสรมิสร้�งค่�นยิมให้เกดิก�รประหยดั	มใิห้มกี�รเบียดเบียน

ข้�ร�ชก�รโดยไม่จำ�เป็นและสร้�งทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กมีก�รแข่งขันกันให้ของขวัญในร�ค�แพง	ทั้งยัง

เป็นช่องท�งให้เกดิก�รประพฤตมิชิอบอืน่	ๆ 	ในวงร�ชก�รอกีด้วย	และในก�รกำ�หนดจรรย�บรรณของเจ้�หน้�ที่

ของรฐัประเภทต่�ง	ๆ 	กม็กี�รกำ�หนดในเรือ่งทำ�นองเดยีวกนั	ประกอบกบัคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติได้ประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ฉะนั้น	จึงสมควรรวบรวมม�ตรก�รเหล่�นั้นและกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติของ

เจ้�หน้�ทีข่องรัฐในก�รให้ของขวญัและรบัของขวญัไว้เป็นก�รถ�วรมมี�ตรฐ�นอย่�งเดยีวกนั	และมคีว�มชดัเจน

เพื่อเสริมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติให้เป็นผลอย่�งจริงจัง	 ท้ังนี	้

เฉพ�ะในส่วนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติไม่ได้กำ�หนดไว้

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	(๘)	แห่งพระร�ชบัญญตัริะเบียบบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

น�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๓	ในระเบียบนี้

	 “ของขวัญ”	 หม�ยคว�มว่�	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน	 เพื่ออัธย�ศัยไมตรี	 และให้

หม�ยคว�มรวมถึงเงิน	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร�งวัล	ให้โดยเสน่ห�หรือเพื่อก�รสงเคร�ะห์	หรือ

ให้เป็นสนินำ�้ใจ	ก�รให้สทิธพิเิศษซึง่มใิช่เป็นสทิธทิีจั่ดไว้สำ�หรบับคุคลทัว่ไปในก�รได้รบัก�รลดร�ค�ทรพัย์สนิหรอื

ก�รให้สิทธิพิเศษในก�รได้รับบริก�รหรือคว�มบันเทิง	ตลอดจนก�รออกค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งหรือท่องเที่ยว	

ค่�ที่พัก	ค่�อ�ห�ร	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	และไม่ว่�จะให้เป็นบัตร	ตั๋ว	หรือหลักฐ�นอื่นใด	ก�รชำ�ระ

เงินให้ล่วงหน้�	หรือก�รคืนเงินให้ในภ�ยหลัง

	 “ปกตปิระเพณีนิยม”	หม�ยคว�มว่�	เทศก�ลหรอืวนัสำ�คญัซึง่อ�จมกี�รให้ของขวญักนั	และให้หม�ยคว�ม

รวมถึงโอก�สในก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มขอบคุณ	 ก�รต้อนรับ	 ก�รแสดงคว�มเสียใจ	 หรือก�รให้

คว�มช่วยเหลือต�มม�รย�ทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

	 “ผู้บังคับบัญช�”	 ให้หม�ยคว�มรวมถึง	 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�หน่วยง�น	 ที่แบ่งเป็นก�รภ�ยในของ

หน่วยง�นของรัฐและผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับทีส่งูกว่�และได้รบัมอบหม�ยให้มอีำ�น�จบังคบับัญช�หรอืกำ�กบั

ดูแลด้วย

	 “บุคคลในครอบครัว”	หม�ยคว�มว่�	คู่สมรส	บุตร	บิด�	ม�รด�	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือร่วมบิด�หรือ

ม�รด�เดียวกัน
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	 ข้อ	 ๔	 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งอยู่ 

ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	 ๕	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�	 

นอกเหนือจ�กกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีก�รให้ของขวัญแก่กันมิได้

	 ก�รให้ของขวญัต�มปกตปิระเพณนียิมต�มวรรคหนึง่	เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะให้ของขวญัทีม่รี�ค�หรอืมลูค่�

เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	โดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตมิได้

	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะทำ�ก�รเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิก�รใด	ๆ	เพื่อมอบให้หรือจัดห�

ของขวัญให้ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�ไม่ว่�กรณีใด	ๆ	มิได้

	 ข้อ	๖	ผู้บังคับบัญช�จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กเจ้�หน้�ที่

ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญช�มิได้	เว้นแต่เป็นก�รรับของขวัญต�มข้อ	๕

	 ข้อ	 ๗	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิได้	ถ้�มิใช่เป็นก�รรับของขวัญต�มกรณีที่กำ�หนดไว้ใน	ข้อ	๘

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มวรรคหนึ่ง	ได้แก่	ผู้ม�ติดต่อง�นหรือผู้ซึ่งได้รับ

ประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด	 เช่น	 ก�รขอใบรับรอง	 ก�รขอให้ 

ออกคำ�สั่งท�งปกครอง	หรือก�รร้องเรียน	เป็นต้น

	 (๒)		 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	หรือ

ก�รได้รับสัมปท�น	เป็นต้น

	 (๓)		 ผูซ้ึง่กำ�ลงัดำ�เนนิกจิกรรมใด	ๆ 	ทีม่หีนว่ยง�นของรฐัเปน็ผูค้วบคมุหรอืกำ�กบัดแูล	เชน่	ก�รประกอบ

กิจก�รโรงง�น	หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น

	 (๔)		 ผู้ซ่ึงอ�จได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีหรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

	 ข้อ	 ๘	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกีย่วขอ้งในก�รปฏบิติัหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐัได้เฉพ�ะกรณ	ีก�รรบัของขวญัทีใ่หต้�มปกตปิระเพณนียิม	และ

ของขวัญนั้นมีร�ค�หรือมูลค่�ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนด

ไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มกฎหม�ยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	๙	ในกรณีทีบ่คุคลในครอบครวัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัรบัของขวญัแล้วเจ้�หน้�ทีข่องรฐัทร�บในภ�ยหลงั

ว่�เป็นก�รรับของขวัญโดยฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่มีร�ค�หรือมูลค่�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้	 ต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต
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	 ข้อ	 ๑๐	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่�ฝืน

ระเบียบนี้	ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นข้�ร�ชก�รก�รเมือง	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ

ไมเ่ปน็ไปต�มคณุธรรมและจรยิธรรม	และใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบทีน่�ยกรฐัมนตรกีำ�หนดโดยคว�มเหน็ชอบ

ของคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�ตรฐ�นท�งคุณธรรมและจริยธรรมของข้�ร�ชก�รก�รเมือง

	 (๒)		 ในกรณีทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัเปน็ข�้ร�ชก�รประเภทอืน่นอกจ�ก	(๑)	หรอืพนกัง�นขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 หรือพนักง�นของรัฐวิส�หกิจให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�คว�มผิดท�งวินัย	 และให้ 

ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้มีก�รลงโทษท�งวินัยเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น

	 ข้อ	 ๑๑	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีหน้�ท่ีสอดส่อง	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติต�ม

ระเบียบนี้แก่หน่วยง�นของรัฐ	 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยรัฐมนตรีว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ผู้ใดปฏิบัติในก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง 

ผู้บังคับบัญช�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้

	 ข้อ	 ๑๒	 เพื่อประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งให้เกิดทัศนคติในก�รประหยัดแก่ประช�ชนทั่วไปในก�รแสดง

คว�มยนิด	ีก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	ก�รแสดงก�รต้อนรบั	หรอืก�รแสดงคว�มเสยีใจในโอก�สต่�ง	ๆ 	ต�มปกติ 

ประเพณีนิยม	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐพย�ย�มใช้วิธีก�รแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร	 ก�รลงน�มในสมุดอวยพร	 

หรือใช้บัตรแสดงคว�มเสียใจ	แทนก�รให้ของขวัญ

	 ให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่เสริมสร้�งค่�นิยมก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	 ก�รแสดง	

ก�รต้อนรับ	 หรือก�รแสดงคว�มเสียใจ	 ด้วยก�รปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�ง	 แนะนำ�หรือกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจ 

ที่จะพัฒน�ทัศนคติ	จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญช�ให้เป็นไปในแนวท�งประหยัด

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
 

	 ข้อ	๔	ในระเบียบนี้	

	 “ก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 

ต�มใจสมัคร	 และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รซื้อข�ย	 แลกเปลี่ยน	 ชดใช้หรือบริก�รซ่ึงมีก�รแสดงโดยตรงหรือ 

โดยปริย�ยว่�	มใิช่เป็นก�รซือ้ข�ย	แลกเปลีย่น	ชดใช้หรอืบรกิ�รธรรมด�	แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ม� 

ทั้งหมด	หรือบ�งส่วนไปใช้ในกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งนั้นด้วย

	 “เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 เข้�ไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในก�รจัดให้ม	ี 

ก�รเรี่ยไรในฐ�นะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีก�รเรี่ยไร	หรือเป็นประธ�นกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	ที่ปรึกษ�	

หรือในฐ�นะอื่นใดในก�รเรี่ยไรนั้น

	 ข้อ	๖	หน่วยง�นของรัฐจะจัดให้มีก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรมิได้	 เว้นแต่เป็นก�ร

เรี่ยไร	ต�มข้อ	๑๙	หรือได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	

จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้

	 หน่วยง�นของรฐัซึง่จะต้องได้รบัอนญุ�ตในก�รเรีย่ไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วย	ก�รควบคมุก�รเรีย่ไร	นอกจ�ก

จะต้องปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคมุก�รเรีย่ไรแล้ว	จะต้องปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ทีก่ำ�หนดไว้ในระเบยีบ
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นีด้้วย	ในกรณนีี	้กคร.	อ�จกำ�หนดแนวท�งปฏบิตัขิองหน่วยง�นรฐัดงักล่�วให้สอดคล้องกบักฎหม�ยว่�ด้วยก�ร

ควบคุมก�รเรี่ยไรก็ได้

	 ข้อ	๘	ให้มีคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	เรียกโดยย่อว่�	“กคร.”	ประกอบด้วย	

รองน�ยกรฐัมนตรทีีน่�ยกรฐัมนตรมีอบหม�ย	เป็นประธ�นกรรมก�ร	ผูแ้ทนสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร	ีผูแ้ทนกระทรวง

กล�โหม	 ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	 ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	 ผู้แทนกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ผู้แทนกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ	 ผู้แทนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงน�ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 

สี่คนเป็นกรรมก�ร	และผู้แทนสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

	 กคร.	จะแต่งตัง้ข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรจีำ�นวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช่้วยเลข�นกุ�ร

ก็ได้

	 ข้อ	๑๘	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรที่	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	

จะพิจ�รณ�อนุมัติให้ต�มข้อ	๖	ได้นั้น	จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่�งหนึ่งอย่�งใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์แก่หน่วยง�นของรัฐนั้นเอง

	 (๒)		 เปน็ก�รเรีย่ไรทีห่นว่ยง�นของรฐัเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่ประโยชนแ์กก่�รปอ้งกนัหรอืพฒัน�ประเทศ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อส�ธ�รณประโยชน์

	 (๔)		 เป็นกรณีที่หน่วยง�นของรัฐเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรแล้ว

	 ข้อ	๑๙	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรดังต่อไปนี้	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจ�ก	

กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 (๑)		 เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้

	 (๒)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียห�ยหรือ

บรรเท�คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กส�ธ�รณภัยหรือเหตุก�รณ์ใดที่สำ�คัญ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำ�บุญเนื่องในโอก�สก�รทอดผ้�พระกฐินพระร�ชท�น

	 (๔)		 เป็นก�รเรี่ยไรต�มข้อ	 ๑๘	 (๑)	 หรือ	 (๓)	 เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำ�นวนเงินหรือมูลค่� 

ต�มที่	กคร.	กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

	 (๕)		 เปน็ก�รเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไรต�มข้อ	๑๘	(๔)	ซึง่	กคร.	ไดป้ระก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�

ยกเว้นให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

	 (๖)		 เป็นก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในก�รขออนุมัติ	 

ต�มระเบียบนี้แล้ว

	 ข้อ	๒๐	ในกรณีทีห่น่วยง�นของรฐัได้รบัอนมุติัหรอืได้รบัยกเว้นต�มข้อ	๑๙	ให้จดัให้มกี�รเรีย่ไรหรอืเข้�ไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ให้กระทำ�ก�รเรี่ยไรเป็นก�รทั่วไป	โดยประก�ศหรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

	 (๒)		 กำ�หนดสถ�นที่หรือวิธีก�รที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจ�กก�รเรี่ยไร

	 (๓)		 ออกใบเสร็จหรือหลักฐ�นก�รรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจ�คทุกครั้ง	 เว้นแต่โดยลักษณะ 

แหง่ก�รเรีย่ไรไมส่�ม�รถออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐ�นดงักล�่วได	้กใ็หจ้ดัทำ�เปน็บญัชกี�รรบัเงนิหรอืทรพัยส์นินัน้ไว ้

เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
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	 (๔)		 จดัทำ�บญัชกี�รรับจ่�ยหรือทรัพยส์นิทีไ่ด้จ�กก�รเรีย่ไรต�มระบบบญัชขีองท�งร�ชก�รภ�ยในเก�้สบิ

วันนับแต่วันที่สิ้นสุดก�รเรี่ยไร	หรือทุกส�มเดือน	ในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่กระทำ�อย่�งต่อเนื่องและปิดประก�ศ

เปดิเผย	ณ	ทีท่ำ�ก�รของหนว่ยง�นของรฐัทีไ่ดท้ำ�ก�รเรีย่ไรไมน่อ้ยกว�่ส�มสบิวนัเพือ่ใหบ้คุคลทัว่ไปไดท้ร�บและ

จดัใหม้เีอกส�รเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รเรีย่ไรดงักล�่วไว	้ณ	สถ�นทีส่ำ�หรบัประช�ชนส�ม�รถใชใ้นก�รคน้ห�และ

ศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รด้วย

	 (๕)		 ร�ยง�นก�รเงินของก�รเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีต�ม	(๔)	ให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินภ�ยใน

ส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีต�ม	 (๔)	 แล้วเสร็จ	 หรือในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่ได้กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	 

ให้ร�ยง�นก�รเงินพร้อมทั้ง	ส่งบัญชีดังกล่�วทุกส�มเดือน

	 ข้อ	 ๒๑	 ในก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	 ห้�มมิให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�ร 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจ�คหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยง�นของรัฐได้ประก�ศไว้

	 (๒)		 กำ�หนดใหผู้บ้รจิ�คตอ้งบรจิ�คเงนิหรอืทรพัยส์นิเปน็จำ�นวนหรอืมลูค�่ทีแ่นน่อน	เวน้แต	่โดยสภ�พ	

มีคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอน	 เช่น	 ก�รจำ�หน่�ยบัตรเข้�ชมก�รแสดงหรือบัตรเข้�ร่วม 

ก�รแข่งขัน	เป็นต้น

	 (๓)		 กระทำ�ก�รใด	ๆ	ที่เป็นก�รบังคับให้บุคคลใดทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค	หรือกระทำ�ก�รในลักษณะ 

ที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค

ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

	 (๔)		 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐออกทำ�ก�รเรี่ยไร	หรือใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคล

อื่นออกทำ�ก�รเรี่ยไร

	 ข้อ	 ๒๒	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญ�ต

จ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรซ่ึงมิใช่หน่วยง�นของรัฐจะต้อง

ไม่กระทำ�ก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ให้ปร�กฏในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรไม่ว่�จะเป็นก�รโฆษณ�ด้วยสิ่งพิมพ์

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพิมพ์หรือสื่ออย่�งอื่น	หรือด้วยวิธีก�รอื่นใด

	 (๒)		 ใช้	 สั่ง	 ขอร้อง	 หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	 หรือบุคคลใดช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้	 หรือกระทำ� 

ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง

ที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking)/ฐาน ๒ (Digital thinking) 
	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�ก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	 ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล	 โดยก�รปรับเปลี่ยนระบบ 

ก�รคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่�…

 “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ต้องแยกออกจ�กกันให้ได้อย่�งเด็ดข�ด	 ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	 ไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์

ส่วนตน	 ไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ทดแทนบุญคุณส่วนตน	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนรวม	กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน
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	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม	 “เจ้�หน้�ที่ของรัฐ”	 ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ�ก�รหรือใช้ดุลยพินิจ 

ในก�รตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ห�กปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์

ส่วนตนเข้�ม�มส่ีวนในก�รตัดสนิใจแล้ว	ย่อมต้องเกดิก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)	ขึ้นแน่นอน	และคว�มเสียห�ยก็จะตกอยู่กับประช�ชนและ

ประเทศช�ตินั่นเอง

 

 

	 ระบบคิดที่จะกล่�วต่อไปนี้…	 เป็นก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐนำ�ไป

เป็น	“หลักคิด”	ในก�รปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่�งเด็ดข�ด	คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” 

กับ 

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”

ทำาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทำาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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 ระบบเลข	“ฐานสบิ”	(decimal	number	system)	หม�ยถงึ	ระบบเลขทีม่ตีวัเลข	๑๐	

ตัว	คือ	๐	,	๑	,	๒	,	๓	,	๔	,	๕	,	๖	,	๗	,	๘	,	๙	เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิต	ประจำ�วันกันม� 

ตั้งแต่จำ�คว�มกันได้	 ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	 ช่วยให้เกิดคว�มเข้�ใจ 

ท่ีตรงกันในก�รสื่อคว�มหม�ย	 สอดคล้องกับระบบ	 “Analog”	 ที่ใช้ค่�ต่อเนื่องหรือสัญญ�ณ

ซึ่งเป็นค่�ต่อเนื่อง	หรือแทนคว�มหม�ยของข้อมูลโดยก�รใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

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

เพียงสองตัว	คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะ

ก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดข�ด

	 จ�กที่กล่�วม�...	เมื่อนำ�ระบบเลข	“ฐานสิบ Analog”	และ	ระบบเลข	“ฐานสอง Digital”	ม�ปรับใช้

เป็นแนวคิด	คือ	ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”	และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่�...

	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	 เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	 และอ�จหม�ยถึง

โอก�สที่จะเลือกได้หล�ยท�ง	เกิดคว�มคิดที่หล�กหล�ย	ซับซ้อน	ห�กนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อ�จจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันได้	แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันไม่ได้

	 ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ส�ม�รถเลือกได้เพียง	๒	ท�งเท่�นั้น	

คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้เพียง	๒	ท�ง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	จริง,	

ทำ�ได้	กับ	ทำ�ไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนตน	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นต้น	จึงเหม�ะกับก�รนำ�ม�เปรียบเทียบกับ

ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ต้องส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตัวออกจ�กกันได้อย่�ง

เด็ดข�ด	และไม่กระทำ�ก�รที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 

 

 “การปฏบัิตงิานแบบใช้ระบบคดิฐานสบิ (Analog)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีย่งัแยก

เรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกันไม่ได้	 นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน 

ไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สิน

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”

Vs

ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
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ของร�ชก�รม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 

เหนอืกว่�ประโยชน์ของส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น	จะคอยแสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	กรณี

เกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

 “การปฏบิตังิานแบบใช้ระบบคดิฐานสอง (Digital)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีส่�ม�รถ

แยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกัน	แยกออกอย่�งชัดเจนว่�สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด	สิ่งไหนทำ�ได้

สิ่งไหนทำ�ไม่ได้	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	ไม่นำ�บุคล�กรหรือ

ทรัพย์สนิของร�ชก�รม�ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ไม่เบยีดบังร�ชก�ร	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น

เหนือกว่�ประโยชน์ของส่วนตน	เครอืญ�ต	ิและพวกพ้อง	ไม่แสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ไม่รบั

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม	ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
	 หลักคิดก�รแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่�งเด็ดข�ด	 ดังกล่�วนี้	 สอดคล้องกับ 

แนวปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ต�มประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	ข้อ	๕	ที่กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องแยกเรือ่งส่วนตวัออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที	่และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ต	ิเหนอืกว่�ประโยชน์

ส่วนตน	โดยอย่�งน้อยต้องว�งตน	ดังนี้

	 (๑)		ไม่นำ�คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น	ไม่ว่�จะเป็นญ�ติพี่น้อง	พรรคพวก	เพื่อนฝูง	หรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว	ม�ประกอบก�รใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น	หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่�งจ�ก

บุคคลอื่นเพร�ะชอบหรือชัง

	 (๒)	ไม่ใช้เวล�ร�ชก�ร	 เงิน	ทรัพย์สิน	บุคล�กร	บริก�ร	หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของท�งร�ชก�รไป

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตโดยชอบด้วยกฎหม�ย

	 (๓)		ไม่กระทำ�ก�รใด	หรอืดำ�รงตำ�แหน่ง	หรอืปฏบิตักิ�รใดในฐ�นะส่วนตวั	ซึง่ก่อให้เกดิคว�มเคลอืบแคลง

หรือสงสัยว่�จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของหน้�ที่	

	 ในกรณมีคีว�มเคลอืบแคลงหรอืสงสยั	ให้ข้�ร�ชก�รผูน้ัน้ยตุกิ�รกระทำ�ดงักล่�วไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผูบ้งัคบั 

บัญช�	 หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	 และคณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�	 เมื่อคณะกรรมก�รจริยธรรมวินิจฉัย 

เป็นประก�รใดแล้วจึงปฏิบัติต�มนั้น

	 (๔)		ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่รับผิดชอบในหน่วยง�นโดยตรงหรือหน้�ที่อื่นในร�ชก�รรัฐวิส�หกิจ	 องค์ก�ร

มห�ชน	หรอืหน่วยง�นของรฐั	ข้�ร�ชก�รต้องยดึถอืประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นหลกั	ในกรณทีีม่คีว�มขดัแย้ง 

ระหว่�งประโยชน์ของท�งร�ชก�รหรือประโยชน์ส่วนรวม	 กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม	 อันจำ�เป็นต้อง

วินิจฉัยหรือชี้ข�ด	ต้องยึดประโยชน์ของท�งร�ชก�รและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
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	 นอกจ�กนี	้ยงัสอดคล้องกบัแนวปฏบิติัของเจ้�หน้�ท่ีของรฐัในระดบัส�กล	ซ่ึงองค์กรในระดบัส�กลต่�งกใ็ห้

คว�มสำ�คญั	ดงัจะเห็นได้จ�กจรรย�บรรณส�กลสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต�มประก�ศขององค์ก�รสหประช�ช�ติ	

และอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทจุรติ	(United	Nations	Convention	Against	Corruption-

UNCAC)	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	ที่กำ�หนดให้ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เป็นม�ตรฐ�นคว�มประพฤติ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รปฏิบัติง�นของรัฐแต่ละรัฐ	และระหว่�งรัฐ

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

	 จรรย�บรรณระหว่�งประเทศสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ท่ีระบุในภ�คผนวกของมติสหประช�ช�ติ	 ครั้งท่ี	

๕๑/๕๙	เมื่อวันที่	๑๒	ธันว�คม	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	

 ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ

	 ๔.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ีของตนในก�รแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 

ผลประโยชน์ท�งก�รเงนิอนัไม่สมควรสำ�หรบัตนหรอืสม�ชกิในครอบครวั	ไม่พงึประกอบธรุกรรมเข้�รบัตำ�แหน่ง

หรือหน้�ที่หรือมีผลประโยชน์ท�งก�รเงิน	 ก�รค้�	 หรือผลประโยชน์อื่นใดในทำ�นองเดียวกันซ่ึงขัดกับตำ�แหน่ง	

บทบ�ทหน้�ที่	หรือก�รปฏิบัติในตำ�แหน่ง	หรือบทบ�ทหน้�ที่นั้น

	 ๕.		เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	ต�มขอบเขตทีก่ำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้�ทีข่องตนภ�ยใต้กฎหม�ยหรอืนโยบ�ยในก�ร

บริห�ร	พึงแจ้งเก่ียวกบัผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	ก�รค้�	และก�รเงนิ	หรอืกจิก�รอนัทำ�เพือ่ผลตอบแทนท�งก�รเงนิ	

ซ่ึงอ�จก่อให้เกดิผลประโยชน์ขดักนัได้ในสถ�นก�รณ์ทีม่โีอก�สจะเกดิหรอืทีด่เูหมอืนว่�ได้เกดิกรณผีลประโยชน์

ขัดกันขึ้นระหว่�งหน้�ที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้ใด	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น

	 ๖.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน	 ทรัพย์สิน	 บริก�ร	 หรือข้อมูลซ่ึงได้ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	หรือเป็นผล 

ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	เพื่อกิจก�รอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับง�นในตำ�แหน่งหน้�ที่โดยไม่สมควรอย่�งเด็ดข�ด

	 ๗.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 พึงปฏิบัติม�ตรก�รซึ่งกำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือนโยบ�ยในก�รบริห�ร	 เพื่อมิให้ 

ผลประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ไปแล้ว

 การรับของขวัญหรือของกำานัล

	 ๙.		เจ้�หน้�ทีข่องรฐัไม่พงึเรยีกร้อง	หรอืรบัของขวญัหรอืของกำ�นลัอืน่ไม่ว่�ท�งตรงหรอืท�งอ้อม	ซึง่อ�จ

มีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท	ก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่หรือก�รวินิจฉัยของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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คิดได้

คิดดี

คิดเป็น

   คิดแบบไหน? ...ไม่ทุจริต

-		 คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)	

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ	(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับ	

	 ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น)

-		 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รทุจริต	(เอ�ม�เป็นบทเรียน)

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้องอยู่กับ

	 คว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)

-		 คิดถึงคนรอบข้�ง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)

-		 คิดอย่�งมีสติสัมปชัญญะ

-		 คิดแบบพอเพียง	ไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และ

	 ไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ

-		 คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ

-		 คิดต�มคุณธรรม	ว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

-		 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกัน	

	 อย่�งชัดเจน

-		 คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน

-		 คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน		

	 ม�ก้�วก่�ยกัน

-		 คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน	

-		 คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน	

-		 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติ		

	 และพวกพ้อง

-		 คิดฐ�นสองและทิ้งฐ�นสิบ	
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒.	 (วิทย�นิพนธ์

ปริญญ�มห�บัณฑิต,	ภ�ควิช�นิติศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย).	

สวุรรณ�	ตลุยวศนิพงศ์	และคณะ.	(๒๕๔๖).	รายงานผลการวจิยัเรือ่งความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน.	(๒๕๕๘).	คูม่อืแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน

ราชการ. กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม.	(ม.ป.ป.)	คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. 

กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม.

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์.	(๒๕๕๙). คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นปลัด

กระทรวงพ�ณิชย์.	

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข.	 (๒๕๕๙).	คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข.

สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี.	(๒๕๖๐).	คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ:	ศูนย์ปฏิบัติก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริต	(ศปท.).	

หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓.	(ม.ป.ป).	ม.ป.ท.:	ม.ป.พ.
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วิชาที่ ๒
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
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วิชาที่ ๒   : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

เรื่อง : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

สาระสำาคัญ
	 วิช�นี้เป็นก�รเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 คว�มเป็นพลเมือง

ทีไ่ม่ทนต่อก�รทจุรติ	ก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติ	กรณศีกึษ�ปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศและ

ต่�งประเทศ	 ที่สะท้อนถึงคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�ง 

ถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

	 ๒.		เพ่ือส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรูอ้ย่�งถกูต้องในเรือ่งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจรติให้ผูเ้รยีน

นำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ก�รทุจริต

		 	 -	 คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	

		 	 -		 ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต

		 	 -		 สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตในประเทศไทย

		 	 -		 ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�รพัฒน�ประเทศ

		 	 -		 ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

		 	 -		 กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

		 ๒.		คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 	 -		 คว�มเป็นพลเมือง

	 	 -		 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 ๓.		คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 	 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 ๔.		ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต

	 ๕.		ลงโทษท�งสังคม
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	 ๖.		ช่องท�งและวิธีก�รร้องเรียนก�รทุจริต

	 ๗.		ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�นและก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

		 	 -		 ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น

		 	 -		 ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

		 	 -		 กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จคว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	

และก�รให้คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓	 	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	วิดีโอ	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป
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วิชาที่ ๒   : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. การทุจริต
	 ปัญห�ก�รทุจริต	เป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ปัญห�ก�รทุจริตจะ

ทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นต่�ง	ๆ	เกิดขึ้น	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	และนับวันปัญห�ดังกล่�วก็จะรุนแรง

ม�กขึน้	และมรีปูแบบก�รทจุรติทีซ่บัซ้อน	ย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึน้	จ�กเดมิทีก่ระทำ�เพยีงสองฝ่�ย	ปัจจบุนั

ก�รทจุริตจะกระทำ�กนัหล�ยฝ่�ย	ทัง้ผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	เจ้�หน้�ท่ีของรฐั	และเอกชน	โดยประกอบด้วย

สองส่วนใหญ่	ๆ	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่

ผลประโยชน์สมเหตสุมผลต่อกนั	กจ็ะนำ�ไปสูปั่ญห�ก�รทจุรติได้	บ�งครัง้ผูท้ีร่บัผลประโยชน์กเ็ป็นผูใ้ห้ประโยชน์

ได้เช่นกัน	โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์	คือ

 ผูร้บัผลประโยชน์ จะเป็นเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ซึง่มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนนิก�รต่�ง	ๆ 	และรบั

ประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	ก�รกำ�หนดระเบียบ

หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง

 ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น	ภ�คเอกชน	โดยก�รเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่�ง	ๆ 	เช่น	เงิน	สิทธิพิเศษอื่น	ๆ  

เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งในตำ�แหน่งหน้�ท่ี	 

ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น

 ๑.๑ ทุจริต คืออะไร

	 คำ�ว่�ทจุรติ	มกี�รให้คว�มหม�ยได้ม�กม�ยหล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว่�จะมกี�รให้คว�มหม�ยดงักล่�วไว้ว่�

อย่�งไร	โดยที่คำ�ว่�ทุจริตนั้น	จะมีก�รให้คว�มหม�ยโดยหน่วยง�นของรัฐ	หรือก�รให้คว�มหม�ยโดยกฎหม�ย

ซึ่งไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มหม�ยจ�กแหล่งใด	 เนื้อห�สำ�คัญของคำ�ว่�ทุจริตก็ยังคงมีคว�มหม�ยที่สอดคล้อง

กันอยู่	นั่นคือ	ก�รทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	มีก�รแสวงห�หรือเอ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม	ม�เป็นของส่วนตัว	ทั้ง	ๆ	 

ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง	ๆ	นั้น	ก�รยึดถือเอ�ม�ดังกล่�วจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหม�ยและศีลธรรม

	 ในแง่ของกฎหม�ยนั้น	 ประเทศไทยได้มีก�รกำ�หนดถึงคว�มหม�ยของก�รทุจริตไว้หลัก	 ๆ	 ในกฎหม�ย	 

๒	ฉบับ	คือ	

 ประมวลกฎหมายอาญา ม�ตร�	 ๑	 (๑)	 “โดยทุจริต”	 หม�ยถึง	 “เพื่อแสวงห�ประโยชน์ท่ีมิควรได ้

โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ม�ตร�	๔	คำ�ว่�	“ทุจริตต่อหน้�ที่”	หม�ยถึง	“ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่หรือ
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ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์	 ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเช่ือว่�มีตำ�แหน่งหรือหน้�ท่ีท้ังท่ีตนมิได้มี

ตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งนี้	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

	 นอกจ�กน้ี	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	 

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

	 ในคำ�ภ�ษ�อังกฤษ	 คำ�ว่�ทุจริตจะตรงกับคำ�ว่�	 Corruption	 (คอร์รัปชัน)	 โดยในประเทศไทยมักมีก�ร

กล่�วถึงคำ�ว่�คอร์รัปชันม�กกว่�ก�รใช้คำ�ว่�ทุจริต	โดยก�รทุจริตนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�น

ร�ชก�ร	หน่วยง�นของเอกชน	ห�กเกิดกรณีก�รยึดเอ�	ถือเอ�ซึ่งประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ส่วนร่วม	 ไม่คำ�นึง

ถงึว่�ส่ิง	ๆ 	น้ันเป็นของตนเอง	หรอืเป็นสทิธทิีต่นเองควรจะได้ม�หรอืไม่แล้วนัน้	กจ็ะเรยีกได้ว่�เป็นก�รทจุรติ	เช่น	

ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้	ก็ถือเป็นก�ร

ทุจริต

	 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท่�นั้น	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่งคอร์รัปชัน

จึงต้องหม�ยรวมถึงก�รแสวงห�ผลประโยชน์ของภ�คธุรกิจเอกชน	 ในรูปของก�รให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่

นกัก�รเมอืงหรือข้�ร�ชก�รเพือ่ให้ได้ม�ซึง่ผลประโยชน์ทีต่นเองอย�กได้ในรปูแบบของก�รประมลู	ก�รสมัปท�น

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

ดำ�เนินง�นได้	 รวมถึงก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มต้องก�รทรัพย์สิน	 ประโยชน์อื่นนอกเหนือจ�กสิ่งท่ีได้รับ 

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

	 จ�กนิย�มของก�รทจุรติคอร์รปัชนัไม่เพยีงแต่จะกนิคว�มถึงก�รทจุรติคอร์รปัชนัในระบบร�ชก�รเท่�นัน้	

แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในภ�คเอกชนอีกด้วย	ซึ่งอ�จกล่�ว

ได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	คือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	การทุจริต	คือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�มได้เปรียบ

ในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งที่ผิดเพ่ือแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	 ก�รให้หรือ 

ก�รรับสินบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย

 ๑.๒ รูปแบบการทุจริต

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

ที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ

 ๑) แบ่งตามผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์

ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	 (ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	 กับผู้ถูกอุปถัมภ์	 (ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	 โดยในกระบวนก�ร

ก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	

	 	 (๑)		 ก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	 หม�ยถึง	 ก�รกระทำ�ท่ีมีก�รใช้หน่วยง�นร�ชก�รเพื่อมุ่งแสวงห� 

ผลประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 ม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ	 

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

	 	 	 ก)		 ก�รคอร์รัปชันต�มนำ้�	 (corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึ้นเมื่อเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องก�รสนิบนโดยให้มกี�รจ่�ยต�มช่องท�งปกติของท�งร�ชก�ร	แต่ให้เพิม่สนิบนรวมเข้�ไว้กบัก�รจ่�ยค่�บรกิ�ร

ของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 โดยที่เงินค่�บริก�รปกติที่หน่วยง�นนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป	 เช่น	 ก�รจ่�ยเงิน
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พิเศษให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รออกเอกส�รต่�ง	ๆ	นอกเหนือจ�กค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น

	 	 	 ข)		 ก�รคอร์รปัชนัทวนนำ�้	(corruption	with	theft)	เป็นก�รคอร์รปัชนัในลกัษณะทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐจะเรียกร้องเงนิจ�กผูข้อรบับรกิ�รโดยตรง	โดยทีห่น่วยง�นนัน้ไม่ได้มกี�รเรยีกเกบ็เงนิค่�บรกิ�รแต่อย่�งใด 

เช่น	ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร	แต่กรณี

นี้มีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ

	 	 (๒)		 ก�รทุจริตโดยนักก�รเมือง	 (political	 corruption)	 เป็นก�รใช้หน่วยง�นของท�งร�ชก�ร 

โดยบรรด�นกัก�รเมอืงเพือ่มุ่งแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งก�รเงนิม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมหรอืประเทศ

เช่นเดียวกัน	โดยรูปแบบหรือวิธีก�รทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	แต่จะเป็นในระดับ

ที่สูงกว่�	เช่น	ก�รทุจริตในก�รประมูลโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่	และมีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ต่�ง	ๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น

 ๒)  แบ่งตามกระบวนการทีใ่ช้ ม	ี๒	ประเภท	คือ	(๑)	เกดิจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	กตกิ�พืน้ฐ�น 

เช่น	 ก�รออกกฎหม�ย	 และกฎระเบียบต่�ง	 ๆ	 เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	 และ	

(๒)	 เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์จ�กกฎ	 และระเบียบท่ีดำ�รงอยู่	 ซ่ึงมักเกิดจ�กคว�ม

ไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่�นั้นที่ทำ�ให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถใช้คว�มคิดเห็นของตนได้	 และก�รใช้คว�มคิด

เห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้

 ๓)  แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	

	 	 (๑)		 คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	 (Procurement	 Corruption)	 เช่น	 ก�รจัดซื้อสิ่งของใน 

หน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	

	 	 (๒)		 คอร์รัปชันจ�กก�รให้สัมปท�นและสิทธิพิเศษ	 (Concessionaire	 Corruption)	 เช่น	 ก�รให้

เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น

	 	 (๓)		 คอร์รัปชันจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบัติ	(Privatization	Corruption)	เช่น	ก�รข�ยกิจก�รของ

รัฐวิส�หกิจ	หรือก�รยกเอ�ที่ดิน	ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิก�รครอบครองของต่�งช�ติ	เป็นต้น

	 	 (๔)		 คอร์รปัชนัจ�กก�รกำ�กบัดแูล	(Regulatory	Corruption)	เช่น	ก�รกำ�กบัดแูลในหน่วยง�นแล้ว

ทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น

	 นักวิช�ก�รท่ีได้ศึกษ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รทุจริต	 ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของก�รทุจริตเป็น 

รูปแบบต่�ง	ๆ 	ไว้	เช่น	ก�รวจิยัของรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.นวลน้อย	ตรรีตัน์	และคณะ	ได้แบ่งก�รทจุรติคอร์รปัชนั

ออกเป็น	 ๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของรัฐ 

เพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	๒)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ	และบริก�ร	หรือสิทธิ 

ให้แก่เอกชน	 และ	 ๓)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รสร้�งอุปสรรคในก�รให้บริก�รแก่ภ�คประช�ชนและภ�คธุรกิจ	

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

	 นอกจ�กนี้	จ�กผลก�รสอบสวนและศึกษ�เรื่องก�รทุจริต	ของคณะกรรมก�รวิส�มัญพิจ�รณ�สอบสวน

และศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	 (วิช�	 มห�คุณ)	 มีก�รแบ่งรูปแบบก�รทุจริตคอร์รัปช่ันออกเป็น	 

๕	ประเภท	ได้แก่
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 ๑)  การทุจริตเชิงนโยบาย

	 เป็นรูปแบบใหม่ของก�รทุจริตที่แยบยล	โดยอ�ศัยรูปแบบของกฎหม�ยหรือมติของคณะรัฐมนตรี	หรือ

มติของคณะกรรมก�รเป็นเคร่ืองมือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์	 ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่เข้�ใจผิดว่�เป็น 

ก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๒)  การทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

	 เป็นก�รใช้อำ�น�จและหน้�ทีใ่นคว�มรบัผดิชอบของตนในฐ�นะเจ้�หน้�ท่ีของรฐัเอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ปัจจุบนัมกัเกดิจ�กคว�มร่วมมอืกนัระหว่�งนกัก�รเมอืง	พ่อค้�และ

ข้�ร�ชก�รประจำ�	

 ๓)  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ก�รทจุรติประเภทน้ีจะพบได้ทัง้รปูแบบของก�รสมยอมร�ค�	ตัง้แต่ขัน้ตอนก�รออกแบบ	กำ�หนดร�ยละเอียด 

หรือสเป็กง�น	 กำ�หนดเง่ือนไข	 คำ�นวณร�ค�กล�ง	 ออกประก�ศประกวดร�ค�	 ก�รข�ยแบบ	 ก�รรับและ 

เปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมติั	ก�รทำ�สญัญ�ทกุขัน้ตอนของกระบวนก�รจดัซือ้จดัจ้�งล้วนมช่ีองโหว่ให้มกี�ร

ทุจริตกันได้อย่�งง่�ย	ๆ 	นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆ	คือ	ก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วย

กัน	จึงได้รับก�รยกเว้นและก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	แต่คว�มจริง	ผลประโยชน์จ�กก�รรับง�นและเงินที่ได้จ�กก�รรับ

ง�นไม่ได้นำ�ส่งกระทรวงก�รคลงั	แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุม่บคุคล	ซึง่ไม่แตกต่�งอะไรกบัก�รจ้�งบรษิทัเอกชน

 ๔)  การทุจริตในการให้สัมปทาน

	 เป็นก�รแสวงห�หรอืเอือ้ประโยชน์โดยมชิอบจ�กโครงก�รหรอืกจิก�รของรฐั	ซึง่รฐัได้อนญุ�ตหรอืมอบให้

เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�นผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหนึ่ง	เช่น	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�น

สุร�	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโทรคมน�คม	เป็นต้น

 ๕)  การทุจริตโดยการทำาลายระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

	 เป็นก�รพย�ย�มดำ�เนนิก�รให้ได้บคุคลซึง่มสี�ยสมัพนัธ์กบัผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืงในอนัทีจ่ะเข้�ไป

ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	 เช่น	 คณะ

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง	คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	เป็นต้น	ทำ�ให้องค์กรเหล่�นี้

มีคว�มอ่อนแอ	ไม่ส�ม�รถตรวจสอบก�รให้อำ�น�จรัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต

	 จ�กก�รศึกษ�วิจัยโครงก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รทุจริตในประเทศไทยของเส�วนีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	

ได้ระบุ	เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้

 (๑)  ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 พฤติกรรมส่วนตัวของข้�ร�ชก�รบ�งคนท่ีเป็นคนโลภม�ก	 เห็นแก่ได ้

ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ	“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�

ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม

 (๒) ปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย

  ๑) ด้านเศรษฐกจิ	ได้แก่	ร�ยได้ของข้�ร�ชก�รน้อยหรอืตำ�่ม�กไม่ได้สดัส่วนกบัค่�ครองชพีทีส่งูขึน้	

ก�รเตบิโตของระบบทนุนยิมทีเ่น้นก�รบรโิภค	สร้�งนสิยัก�รอย�กได้	อย�กม	ีเมือ่ร�ยได้ไม่เพยีงพอกต้็องห�ท�ง

ใช้อำ�น�จไปทุจริต	
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  ๒)  ด้านสังคม	 ได้แก่	 ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	 คนรำ่�รวย	 และไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�

อย่�งไร	เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	

  ๓)  ด้านวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�รท่ีต้องก�รคว�มสะดวก

รวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

  ๔)  ด้านการเมือง ได้แก่	ก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รแยกไม่ออกจ�กนักก�รเมือง	ก�รร่วมมือของคน

สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�โครงก�รของรัฐ	

  ๕)  ด้านระบบราชการ	ได้แก่	

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

	 	 	 -		ก�รใช้ดุลพินิจม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ให้อัตร�ก�รทุจริตในหน่วยง�นสูง

	 	 	 -		ก�รที่ขั้นตอนของระเบียบร�ชก�รมีม�กเกินไป	 ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวล�ม�ก	 จึงเกิด

ก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ	

	 	 	 -		ก�รตกอยูใ่ต้ภ�วะแวดล้อมและอทิธพิลของผูทุ้จรติ	มที�งเป็นไปได้ท่ีผูน้ัน้จะทำ�ก�รทุจรติด้วย	

	 	 	 -	 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมลีกัษณะทีร่วมศนูย์	ทำ�ให้ไม่มรีะบบตรวจสอบทีเ่ป็นจรงิและ

มีประสิทธิภ�พ	

	 	 	 -		ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�รอนุญ�ต	 ก�รอนุมัติ 

จัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

	 	 	 -		ก�รที่ข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ	 ข้�ร�ชก�รชั้นผู้น้อยจึง

เลียนแบบกล�ยเป็นคว�มเคยชนิ	และมองไม่เหน็ว่�ก�รกระทำ�เหล่�นัน้จะเป็นก�รคอร์รปัชัน่	หรอืมคีว�มสบัสน

ระหว่�งสินนำ้�ใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจ�กกัน

  ๖)  กฎหมายและระเบียบ ได้แก่

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

	 	 	 -		ก�รทุจริตไม่ได้เป็นอ�ชญ�กรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่�ย	 ห�พย�นหลักฐ�นได้ย�ก	 ยิ่งกว่�นั้น	

คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยมักไม่ค่อยมีฝ่�ยใดยอมเปิดเผยออกม�	และถ้�ห�กมีฝ่�ยใดต้องก�รท่ีจะเปิดเผยคว�มจริง 

ในเรื่องนี้	กฎหม�ยหมิ่นประม�ทก็ยับยั้งเอ�ไว้	อีกทั้งกฎหม�ยของทุกประเทศเอ�ผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่�	ๆ	

กับผู้รับสินบน	จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนร�ยใดกล้�ดำ�เนินคดีกับผู้รับสินบน

	 	 	 -		ร�ษฎรที่รู ้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู ้เสียห�ย	 ยิ่งกว่�นั้น	

กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต

	 	 	 -		ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	ซับซ้อน	มีขั้นตอนม�ก	ทำ�ให้เกิดช่องท�ง

ให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้	

  ๗)  การตรวจสอบ	ได้แก่

	 	 	 -		ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	 ทำ�ให้กระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�กฝ่�ยประช�ชน 

ไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร

	 	 	 -		ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	ของหน่วยง�นท่ีมหีน้�ท่ีตรวจสอบหรอืกำ�กบัดแูลอย่�งจรงิจงั
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  ๘)  สาเหตุอื่น ๆ 
	 	 	 -		อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�รสำ�คัญท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้ส�มีของตนทำ�ก�รทุจริตเพื่อคว�มเป็นอยู่ของครอบครัว
	 	 	 -		ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น

 ๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
 ๑)  การทจุริตระดบัชาต ิเป็นรปูแบบก�รทจุรติของนกัก�รเมอืงทีใ่ช้อำ�น�จในก�รบรหิ�รร�ชก�ร	รวมถงึ 
อำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ยต่�ง	 ๆ	 โดยก�รอ�ศัย 
ช่องว่�งท�งกฎหม�ย
 ๒)  การทุจริตในระดับท้องถิ่น	 ก�รบริห�รร�ชก�รในรูปแบบท้องถ่ินเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จเพื่อให้
บริก�รต่�ง	ๆ 	ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	แต่ก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญห�ก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�ก	 ผู้บริห�รท้องถิ่นจะเป็นนักก�รเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	
หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็นนักก�รเมือง	เป็นผู้บริห�รท้องถิ่นแล้วก็เป็น
โอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้	
	 ระดับก�รทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับช�ติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบก�ร
ทุจริตที่คล้�ยกัน	 เช่น	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ก�รประมูล	 ก�รซ้ือข�ยตำ�แหน่ง	 โดยเฉพ�ะในระดับท้องถ่ินท่ีมีข่�ว
จำ�นวนม�กเกีย่วกบัผูบ้รหิ�รท้องถิน่เรยีกรบัผลประโยชน์ในก�รปรบัเปลีย่นตำ�แหน่ง	หรอืเลือ่นตำ�แหน่ง	เป็นต้น	
โดยก�รทุจริตที่เกิดขึ้นอ�จจะไม่ใช่ก�รทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่�ใด	 แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ 
ต่�ง	ๆ	ห�กไม่พิจ�รณ�ให้ดีแล้วอ�จมองได้ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วไม่ใช่ก�รทุจริต	แต่แท้จริงแล้วก�รกระทำ�นั้น
เป็นก�รทุจริตอย่�งหนึง่	และร้�ยแรงม�กพอทีจ่ะส่งผลกระทบ	และก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสงัคม	ประเทศช�ตไิด้
เช่นกนั	ตวัอย่�งเช่น	ก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นซึง่ผูบ้งัคบับญัช�ให้คะแนนประเมนิพเิศษแก่ลกูน้องทีต่นเอง
ชอบ	ทำ�ให้ได้รับเงินเดือนในอัตร�ที่สูงกว่�คว�มเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ	 เป็นต้น	 ก�รกระทำ�ดังกล่�ว 
ถอืเป็นคว�มผดิท�งวนิยั	ซึง่เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัประมวลจรยิธรรมข้�ร�ชก�รพลเรอืนให้ยดึถอื
ปฏิบัติอยู่แล้ว	

 ๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
	 ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ	 ห�กประเทศใดมีก�รทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	 นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	 ซึ่งหม�ยถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย่�งต่อเน่ือง	 แต่ห�กมีก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�กนักธุรกิจย่อมไม่กล้�ที่จะ
ลงทุนในประเทศนั้น	ๆ	 เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�กส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจ
ดังกล่�วได้	ผลทีเ่กดิขึน้ย่อมตกแก่ผูบ้รโิภคทีจ่ะต้องซือ้สนิค้�และบรกิ�รทีม่รี�ค�สงู	หรอือกีกรณหีนึง่	คอื	ก�รใช้ 
สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ดังนั้น	 จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศต่�ง	 ๆ	 เพื่อบ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ 
ก�รทจุริต	ซ่ึงก�รทจุรติทีผ่่�นม�นอกจ�กจะพบเหน็ข่�วก�รทจุรติด้วยตนเอง	และผ่�นสือ่ต่�ง	ๆ 	แล้ว	ยงัมตีวัชีว้ดั 
ที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	 คือ	 ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อคว�มโปร่งใสน�น�ช�ติ	 (Transparency	
International	:	TI)	ได้จัดอันดับดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประจำ�ปี	๒๕๖๐	พบว่�	ประเทศไทยได้	๓๗	คะแนน	
จ�กคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�กก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับ
ปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ลำ�ดับที่	๑๐๑	เท่�กับว่�ประเทศไทย	มีคะแนนคว�มโปร่งใส
ดีขึ้น	 แต่ยังแสดงให้เห็นว่�	 ประเทศไทยยังมีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�ง 

เร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังต�ร�งนี้



42 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐

ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จำานวนประเทศ

๒๕๔๗ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๔ ๑๔๖

๒๕๔๘ ๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๕๙ ๑๕๙

๒๕๔๙ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๓ ๑๖๓

๒๕๕๐ ๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๗๙

๒๕๕๑ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๐

๒๕๕๒ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๘๐

๒๕๕๓ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๗๘ ๑๗๘

๒๕๕๔ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๓

๒๕๕๕ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๘ ๑๗๖

๒๕๕๖ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๒ ๑๗๗

๒๕๕๗ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๕ ๑๗๕

๒๕๕๘ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๗๖ ๑๖๘

๒๕๕๙ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๑ ๑๗๖

๒๕๖๐ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๙๖ ๑๘๐

	 และเมือ่จดัอนัดบัประเทศในกลุม่อ�เซยีน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพือ่เปรยีบเทยีบดชันรีบัรูก้�รทจุรติ	ในปี	

พ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอ�เซียนเช่นเดียวกับ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

อันดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๑ สิงคโปร์ ๘๔ ๘๔ ๘๕

๒ บรูไน ๖๒ ๕๘ -

๓ ม�เลเซีย ๔๗ ๔๙ ๕๐

๔ อินโดนีเซีย ๓๗ ๓๗ ๓๖

๕ ไทย ๓๗ ๓๕ ๓๘

๖ เวียดน�ม ๓๕ ๓๓ ๓๑

๗ ฟิลิปปินส์ ๓๔ ๓๕ ๓๕

๘ พม่� ๓๐ ๒๘ ๒๒

๙ ล�ว ๒๙ ๓๐ ๒๖

๑๐ กัมพูช� ๒๑ ๒๑ ๒๑



43หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ในก�รประเมนิดัชนีก�รรับรูก้�รทจุริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะถูกประเมนิจ�กแหล่งข้อมลู	๙	แหล่ง	ครอบคลมุ

ด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเมือง	 ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับประเทศ	 

คว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รรับรู้ก�รทจุริต	ประสทิธภิ�พของภ�ครฐัและภ�คเอกชนในก�รดำ�เนนิง�นและก�รวดัด้�น 

คว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	โดยวดัจ�กคว�มคดิเหน็ของประช�ชนว่�ประเทศนัน้มคีว�มเป็นประช�ธปิไตย

ม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมส่ีวนร่วม	คว�มเป็นเอกฉนัท์	ก�รเลอืกตัง้	คว�มเท่�เทยีม	คว�มเป็นเสร	ีโดยทัง้หมดนี้ 

จะใช้รูปแบบของก�รสอบถ�มจ�กนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ

 ๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ

	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น	เป็นพื้นฐ�นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งของคน 

ในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�รส�ธ�รณะหรือ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เต็มที่อย่�งที่ควรจะเป็น	 เงินภ�ษีของประช�ชนตกไปอยู่ในกระเป๋�ของผู้ทุจริต	 และ 

ผลกระทบอื่น	ๆ 	อีกม�กม�ย	นอกจ�กนี้แล้ว	ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเพื่อประกอบกิจก�ร

ต่�ง	ๆ 	ภ�ยในประเทศ	พบว่�	นักลงทนุต่�งประเทศจะมองว่�ก�รทจุรติถอืว่�เป็นต้นทนุอย่�งหนึง่	ซึง่นกัลงทนุจ�ก 

ต่�งประเทศจะใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกับปัจจัยด้�นอื่น	ๆ	ทั้งนี้	ห�กต้นทุนที่ต้องเสียจ�ก

ก�รทุจริตมีต้นทุนที่สูง	 นักลงทุนจ�กต่�งประเทศอ�จพิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุนไปยังประเทศอื่น	 ส่งผลให ้

ก�รจ้�งง�น	ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชนลดลง	เมือ่ประช�ชนมรี�ยได้ลดลงกจ็ะส่งผลต่อก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�กร 

ซึ่งเป็นร�ยได้ของรัฐลดลง	จึงส่งผลต่อก�รจัดสรรงบประม�ณและก�รพัฒน�ประเทศ

	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทยได้สำ�รวจดัชนีสถ�นก�รณ์คอร์รัปชันไทยจ�กกลุ่มตัวอย่�ง	๒,๔๐๐	ตัวอย่�ง	

จ�กประช�ชนทั่วไป	 ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	 และข้�ร�ชก�ร/ภ�ครัฐ	 เมื่อเดือนมิถุน�ยน	 ๒๕๕๙	พบว่�	 

ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีท่ีผ่�นม�	พบว่�	 ผู้ท่ีตอบว่�รุนแรงเพิ่มข้ึนม	ี

๓๘%	 รุนแรงเท่�เดิม	 ๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	 คือ	 กฎหม�ยเปิดโอก�สให้เจ้�หน้�ที่ใช้ดุลพินิจ 

ที่เอื้อต่อก�รทุจริต	อันดับสอง	คว�มไม่เข้มงวดของก�รบังคับใช้กฎหม�ย	อันดับส�ม	กระบวนก�รท�งก�รเมือง 

ข�ดคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้ย�ก	ส่วนรปูแบบก�รทจุรติท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสดุ	อนัดบัหนึง่	คอื	ก�รให้สนิบน	ของกำ�นลั 

หรือร�งวัล	 อันดับสอง	 ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ยเพ่ือแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	 อันดับส�ม	 ก�รใช้ตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก

	 สำ�หรับคว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริต	 โดยก�รประเมินจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยปี	 ๒๕๕๙	 ที่	 ๒.๗๒	 

ล้�นล้�นบ�ท	 ว่�แม้จะมีก�รจ่�ยเงินใต้โต๊ะ	 แต่อัตร�ก�รจ่�ยอยู่ที่เฉลี่ย	 ๑-๑๕%	 โดยห�กจ่�ยที่	 ๕%	 

คว�มเสียห�ยจะอยูท่ี	่๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมผีลทำ�ให้อตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ

ลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที	่๑๕%	คิดเป็นคว�มเสยีห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๖.๕๗%	ของเงนิงบประม�ณ	

และมผีลทำ�ให้เศรษฐกจิลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรยีกเงนิสนิบนลงทกุ	ๆ 	๑%	จะทำ�ให้มลูค่�คว�มเสยีห�ย

จ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท

	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยง�นหลักที่ดำ�เนินก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทจุริต	คือ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติแห่งช�ต	ิ(สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.)	

นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอื่นที่มีภ�รกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เช่น	 สำ�นักง�น 

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

ในภ�ครฐั	นอกจ�กน้ียงัมหีน่วยง�นภ�คเอกชนทีใ่ห้คว�มร่วมมอืในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอกีหล�ย 
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หน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�ร	แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

ทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	

 ๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือทั้ง

หน่วยง�นของรฐั	หน่วยง�นของเอกชน	และภ�คประช�ชนในก�รร่วมมอืป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ	รวมถึง 

ได้มีก�รออกกฎหม�ยลงโทษผู้ที่กระทำ�คว�มผิด	 มีก�รจัดตั้งศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อทำ� 

หน้�ทีใ่นก�รดำ�เนินคดกีบับคุคลทีท่ำ�ก�รทจุรติ	นอกจ�กนีย้งัได้มกี�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ช�ตว่ิ�ด้วยก�รป้องกนั

และปร�บปร�มก�รทุจริต	ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	๓	มีกำ�หนดใช้ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	โดยมีวิสัยทัศน์

ว่�	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	และมีพันธกิจ	คือ	

สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	 ยกระดับธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รจัดก�รทุกภ�คส่วนแบบบูรณ�ก�ร	และ

ปฏิรูปกระบวนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบให้มีม�ตรฐ�นส�กล	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 ยุทธศ�สตร์ช�ตฯิ	ระยะที่	๓	ประกอบดว้ยยุทธศ�สตร์	จำ�นวน	๖	ยุทธศ�สตร์	เป็นก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก�รป้องกันก�รทุจริตโดยใช้ประบวนก�รปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

ผ่�นกิจกรรมและก�รเรียนก�รสอน	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตเชิงระบบ	นอกจ�กนี้รวมไปถึงก�รดำ�เนินก�ร 

ในส่วนก�รตรวจสอบทรัพย์สิน	 ที่เป็นก�รตรวจสอบบัญชีแสดงร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้�หน้�ที่ 

ของรัฐว่�จะมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร	 และด้�นก�รปร�บปร�มก�รทุจริตเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รด้�น

ปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รยกระดับค่�	CPI	ให้ได้คะแนน	๕๐	คะแนน	ต�ม

ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	โดยมีร�ยละเอียดแต่ละยุทธศ�สตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์ในก�รปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยให้มีค่�นิยมร่วมต้�นทุจริต	มีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ	 และ

ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และสร้�งกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�ง

สงัคมในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอย่�งเป็นระบบ	รวมถึงก�รบูรณ�ก�รและเสรมิพลงัก�รมส่ีวนร่วม

ของทุกภ�คส่วนในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้รับก�รปฏิบัต ิ

ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถกระจ�ยผลประโยชน์ 

สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	 และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	 และเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต 

เชิงนโยบ�ยทุกระดับ
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�กลไกก�รป้องกันก�รทุจริตให้เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตพัฒน�

กระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อให้เกิดคว�ม

เข้มแข็งในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรที่เก่ียวข้องกับก�รป้องกันก�รทุจริต	 และเป็นก�รป้องกัน 

ไม่ให้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีคว�มรวดเร็ว	 

มีประสิทธิภ�พ	 และเท่�ทันต่อพลวัตของก�รทุจริต	 ก�รตร�กฎหม�ยและปรับปรุงกฎหม�ยให้กระบวนก�ร 

ปร�บปร�มก�รทจุริตมปีระสทิธภิ�พ	บรูณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทจุริตของหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้องทัง้ระบบ 

และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรมและเท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป

เป็นเป้�หม�ยทีต้่องก�รยกระดบัคะแนนให้มค่ี�สงูขึน้	ห�กได้รบัคะแนนม�กจะหม�ยถงึก�รทีป่ระเทศนัน้มกี�ร

ทุจริตน้อย	ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต

 ๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร

	 แต่เดมิภ�รกจิด้�นก�รดบัเพลงิเป็นภ�รกจิของตำ�รวจดบัเพลงิ	มฐี�นะเป็นกองบงัคบัก�รตำ�รวจดบัเพลงิ

ปฏิบัติง�นท�งด้�นป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	จนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้�ง

ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นต้นสังกัดของ	 กองบังคับก�รตำ�รวจดับเพลิง	 ให้มีขน�ดเล็กลง	 

โดยมแีนวคดิทีจ่ะโอนภ�รกจิทีไ่ม่ใช่หน้�ทีข่องตำ�รวจโดยตรงให้ไปอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของหน่วยง�นทีม่หีน้�ที่ 

รบัผดิชอบโดยตรง	ง�นด้�นดับเพลงิและกูภ้ยั	ถอืเป็นภ�รกจิหนึง่ทีม่ใิช่หน้�ทีโ่ดยตรงของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ

จึงเห็นควรที่จะโอนภ�รกิจดังกล่�วให้กรุงเทพมห�นครรับไปดำ�เนินก�ร	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติถ่�ยโอนภ�รกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมห�นคร	 มีสถ�นะเป็น

สำ�นัก	ชื่อว่�	สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร	 มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชน	 

โดยเอกชนที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจก�รข�ยรถและเรือดับเพลิง	คือ	บริษัท	ส.	โดยเมื่อเดือนตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๔๖	บริษัท	

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 ถูกบริษัท	 General	 Dynamics	Worldwide	 Holdings,	

Inc.	ของสหรัฐอเมริก�ซื้อกิจก�รทั้งหมด	แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องต�มกฎหม�ยของประเทศออสเตรีย	บริษัท

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	ว่�จ้�งบริษัท	Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยี่ยม

เป็นผู้รับจ้�งจัดห�	 ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย	 (ยกเว้นเรือดับเพลิง)	 ให้กับ

กรุงเทพมห�นครโดยได้รับค่�จ้�งผลิตร�ว	๒๘	ล้�นยูโร	หรือร�ว	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	บริษัท	สไตเออร์ฯ	จึงไม่ใช่

ผู้ผลิตและประกอบสินค้�เพื่อเสนอข�ยโดยตรง	 แต่เป็นเพียงน�ยหน้�และบริห�รจัดก�รในก�รจัดห�สินค้� 

ให้กับกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น
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	 ในช่วงเดอืนมถินุ�ยน	๒๕๔๖	เอกอคัรร�ชทตูออสเตรยีประจำ�ประเทศไทยได้มหีนงัสอืถงึรฐัมนตรว่ี�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทยเสนอโครงก�รข�ยรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัยของ	บริษัท	 สไตเออร์เดม

เลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินก�รในลักษณะรัฐต่อรัฐ	และบริษัท	สไตเออร์ฯ	 

ได้เชิญน�ย	ป.	รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยดูง�นโรงง�นผลิตของบริษัท	MAN	ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง

ให้	บริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	และน�ย	ส.	ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	ได้อนุมัติ

โครงก�รจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจก�รดับเพลิง	 ต�มท่ี	 พล.ต.ต.	 อ.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเสนอ	 ได้แก่	 รถดับเพลิงชนิดต่�ง	 ๆ	 และรถบรรทุกนำ้�รวม	 ๓๑๕	 คัน	 และเรือ 

ดับเพลิง	๓๐	ลำ�ตลอดจนอุปกรณ์ส�ธ�รณภัยอื่น	ๆ 	ซึ่งตรงกันกับร�ยก�รในใบเสนอร�ค�ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	

ผ่�นเอกอคัรร�ชทตูออสเตรยี	จ�กนัน้คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัใินหลกัก�รโดยมกี�รจดัทำ�	A.O.U.	(Agreement	

of	 Understanding)	 และข้อตกลงซื้อข�ย	 (Purchase/Sale	 Agreement)	 โดยทูตพ�ณิชย์แห่งส�ธ�รณรัฐ

ออสเตรียยื่นร่�ง	 A.O.U.ให้แก่พล.ต.ต.	 อ.	 ซึ่งนำ�เสนอต่อน�ย	 ส.	 โดยตรงโดยไม่ผ่�นปลัดกรุงเทพมห�นคร	 

น�ย	ส.	ลงน�มรับทร�บบนัทกึและเสนอต่อน�ย	ภ.	รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	และหลงัจ�กทีไ่ด้มกี�รลงน�ม 

ร่วมกันคุณหญิง	ณ.	ปลัดกรุงเทพมห�นคร	 ได้ส่งร่�งข้อตกลงซื้อข�ยย�นพ�หนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่�ง

กรงุเทพมห�นครกบั	บรษัิท	สไตเออร์ฯ	ให้สำ�นกัง�นอยัก�รสงูสดุตรวจพจิ�รณ�ต�มข้อบญัญตักิรงุเทพมห�นคร	

เรื่องก�รพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๘	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมห�ดไทย	(กรุงเทพมห�นคร)	ดำ�เนิน

ก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณโครงก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน	 ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐	บ�ท	 และ

อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	เพื่อเป็นค่�ธรรมเนียมในก�รเปิด	Letter	of	Credit	(L/C)	อีกจำ�นวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	

หรอืต�มจำ�นวนทีจ่่�ยจรงิ	รวมทัง้ให้กระทรวงพ�ณชิย์เร่งรดัดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รค้�ต่�งตอบแทนต�มมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื่อ	๒๐	กรกฎ�คม	๒๕๔๗	โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้�ที่จะดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรก	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	 ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครเป็นน�ย	อ.	และก่อนมอบหม�ย

ง�นในหน้�ที่ให้กับผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนใหม่	 น�ย	 ส.	 ซ่ึงเป็นผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนเดิม	

ได้มีหนังสือถึงผู้จัดก�รธน�ค�รกรุงไทย	ขอเปิด	L/C	วงเงิน	๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐	ยูโรให้กับบริษัท	สไตเออร์ฯ	โดย

กรุงเทพมห�นครชำ�ระค่�ธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐บ�ท	และมอบอำ�น�จให้พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเป็นผู้ดำ�เนินก�รและลงน�ม	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ดำ�เนนิก�รไต่สวนก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วของกรงุเทพมห�นคร	

และยืน่ฟ้องต่อศ�ลฎกี�แผนกคดอี�ญ�ของผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	จ�กก�รกระทำ�ดงักล่�วทีเ่กดิขึน้ก่อให้

เกดิผลกระทบทีเ่สยีห�ยและรนุแรง	โดยร�ค�ของรถและเรอืดบัเพลงิท่ีกรงุเทพมห�นครซือ้ม�นัน้มรี�ค�ท่ีสงูม�ก	

ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประม�ณไปอย่�งน่�เสียด�ย	ซึ่งคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ

กรุงเทพมหานคร

รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบนำ้าแบกหาม

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ	 ๒,๕๐๐	 ซีซี	 ๔x๔	
ประกอบโดย	บริษัท	ก�ญจน�อิควิปเม้นท์	จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดห�บห�มจ�กญี่ปุ่น

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๒,๑๕๔,๐๕๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงินแพงกว่�๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	ซื้อจ�ก	บริษัท	เชส	เอ็น
เตอร์ไพรส์	 (สย�ม)	 จำ�กัดม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันเครื่องสูบนำ้�
สมรรถนะสูงกว่�

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๗,๑๔๓,๒๐๐	บ�ท
รวม	๙	คัน	เป็นเงินแพงกว่�	๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๔๕๕,๓๗๐	บ�ท
รวม	๑๔๔	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�	๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐	บ�ท

รถถังนำ้า ๒๐,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ขน�ด	 ๑๐,๐๐๐	 ลิตรซื้อจ�ก	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	 มอเตอร์ส	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๑๘๙,๑๐๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐	บ�ท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๕๖,๕๗๗,๒๕๐	บ�ท	
รวม	๗	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐	บ�ท

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง

ข้อมูลเรือดับเพลิง

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ซื้อเรือดับเพลิงจ�ก	บริษัท	ซีทโบ๊ต	จำ�กัด	ผลิตและประกอบ 
ที่เมืองพัทย�	ร�ค�ลำ�ละ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	บ�ท

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ข�ยให้	กรุงเทพมห�นคร	ร�ค�ลำ�ละ	๒๕,๔๖๒,๑๐๐	บ�ท

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	แสดงให้เห็นถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนอกจ�ก

จะส�ม�รถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่�สูญเสียงบประม�ณจำ�นวนเท่�ไร	แต่ก�รสูญเสียดังกล่�วแทนที่รัฐ	และ 

ประช�ชนจะได้ใช้ประโยชน์จ�กรถและเรือดับเพลิง	 ซึ่งถือเป็นสิ่งจำ�เป็นท่ีช่วยในก�รป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภยั	โดยเฉพ�ะอคัคภียัได้เป็นอย่�งดี	แต่เมือ่มกี�รทจุรติแล้วยงัส่งผลให้ไม่ส�ม�รถนำ�รถและเรอืดบัเพลงิ

ม�ใช้ง�นได้	เท่�กับว่�สูญเสียงบประม�ณแล้วยังไม่ส�ม�รถนำ�สิ่งเหล่�นี้ม�ใช้ประโยชน์ได้อีก	
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๒. ความอายต่อการทุจริต
 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 

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

ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ

	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี	ไม่ถูกต้อง	ไม่เหม�ะสม	เพร�ะเห็นถึงโทษ

หรือผลกระทบที่จะได้รับจ�กก�รกระทำ�นั้น	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�	ทำ�ให้ตนเองไม่หลงทำ�ในสิ่งที่ผิด	นั่นคือ	

มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด

 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต

	 ลักษณะของคว�มละอ�ยส�ม�รถแบ่งได้	 ๒	 ระดับ	 คือ	 คว�มละอ�ยระดับต้น	 หม�ยถึง	 คว�มละอ�ย	 

ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กกลวัว่�เมือ่ตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมคีนรบัรู	้ห�กถูกจบัได้จะได้รบัก�รลงโทษ	

หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง	

คือ	 แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	 ก็ไม่กล้�ท่ีจะทำ�ผิด	 เพร�ะนอกจ�กตนเองจะได้รับ 

ผลกระทบแล้ว	ครอบครัว	สงัคมกจ็ะได้รับผลกระทบต�มไปด้วย	ท้ังช่ือเสยีงของตนเองและครอบครวัก็จะเสือ่มเสยี 

บ�งคร้ังก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เช่น	 ก�รลอกข้อสอบ	 อ�จจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น	 

แต่ห�กเป็นคว�มละอ�ยขั้นสูงแล้ว	บุคคลนั้นก็จะไม่กล้�ทำ�

๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต

 ๓.๑ ความเป็นพลเมือง

	 คำ�ว่�	“พลเมือง”	มีนักวิช�ก�รให้คว�มหม�ย	สรุปได้พอสังเขป	

	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	ช�วประเทศ

ประช�ชน	 “วิถี”	 หม�ยถึง	 ส�ย	 แนว	ท�ง	 ถนน	 และ	 “ประช�ธิปไตย”	หม�ยถึง	 แบบก�รปกครองที่ถือมติ 

ปวงชนเป็นใหญ่	ดังนั้น	คำ�ว่�	“พลเมืองดีในวิถีประช�ธิปไตย”	จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ	คือ	

เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	 มีหลักก�รท�งประช�ธิปไตยในก�รดำ�รงชีวิตปฏิบัติตน

ต�มกฎหม�ยดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	โดยมกี�รช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอนัจะก่อให้เกดิก�รพฒัน�สงัคมและ

ประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

	 วร�ภรณ์	ส�มโกเศศ	อธบิ�ยว่�	คว�มเป็นพลเมอืง	หม�ยถงึ	ก�รเป็นคนทีร่บัผดิชอบได้ด้วยตนเองมคีว�ม

สำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	ก�รที่สม�ชิก 

มีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่	”

		 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�ง	ๆ	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�กเสียภ�ษีและ

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	 ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	 คือ	 อย่�งน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง	 แต่ยิ่งไป

กว่�นั้น	คือ	มีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�ง	ๆ	

กบัรฐัและอ�จเป็นฝ่�ยรกุเพือ่เรยีกร้องกฎหม�ย	นโยบ�ยและกจิกรรมของรฐัต�มทีเ่หน็พ้อง	พลเมอืงนัน้จะเป็น

คนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	เอ�ใจใส่ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็น

ประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง	โดยไม่ต้องรอให้รัฐม�แก้ไขให้เท่�นั้น
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 ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ทน”	หม�ยถึง	ก�รอดกลั้นได้	ท�นอยู่ได้	เช่น	

ทนด่�	ทนทุกข์	ทนหน�ว	ไม่แตกหักหรือบุบสล�ยง่�ย

	 คว�มอดทน	คอื	ก�รรูจ้กัรอคอยและค�ดหวงั	เป็นก�รแสดงให้เหน็ถงึคว�มมัน่คง	แน่วแน่ต่อสิง่ทีร่อคอย	

หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี

	 ไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	

	 ดงัน้ัน	คว�มไม่ทน	หม�ยถงึ	ก�รแสดงออกต่อก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง	บคุคลทีเ่กีย่วข้องหรอืสงัคม	

ในลักษณะที่ไม่ยินยอม	ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลักษณะ	ทั้งในรูปแบบ

ของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ต้องมีก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่งเกิดขึ้น	 เช่น	

ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�

ตนเองไม่พอใจ	 โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	 เพื่อให้ผู้ท่ีแซงคิวยอมท่ีจะต่อท้�ยแถว	 กรณีนี้แสดงให้

เหน็ว่�ผูท้ีถ่กูแซงควิ	ไม่ทนต่อก�รกระทำ�ทีไ่ม่ถกูต้อง	และห�กผูท้ีแ่ซงควิไปต่อแถวกจ็ะแสดงให้เหน็ว่�บคุคลนัน้

มีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	บุคคลจะมีคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตม�ก-น้อย	เพียงใด	ขึ้นอยู่กับจิตสำ�นึก	ของ

แต่ละบคุคลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แล้วมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกม�	ซึง่ก�รแสดงกรยิ�หรอื

ก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เช่น	ก�รว่�กล่�วตกัเตอืน	ก�รประก�ศให้ส�ธ�รณชนรบัรู	้ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รร้องทกุข์ 

กล่�วโทษ	 ก�รชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้�ยที่รุนแรงที่สุด	 เนื่องจ�กมีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	 

และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน

	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถพบเห็นได้ง่�ย	 

ซ่ึงปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภ�วะ	 สภ�พแวดล้อมท่ีไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว	 มักจะแสดง

ปฏกิริยิ�ออกม�	แต่ก�รทีบ่คุคลจะไม่ทนต่อก�รทจุรติและแสดงปฏกิริยิ�ออกม�นัน้อ�จเป็นเรือ่งย�ก	เนือ่งจ�ก

ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับก�รทุจริต	 เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่

คว�มสำ�เรจ็	ซึง่ก�รยอมรบัก�รทจุรติในสงัคมไม่เว้นแม้แต่เดก็และเย�วชน	มองว่�ก�รทจุรติเป็นเรือ่งไกลตวัและ

ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง

 ๓.๓ ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 จ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม�แล้ว	 คือ	 เป็นก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

เกดิขึน้	เพ่ือให้รบัรูว่้�จะไม่ทนต่อบคุคลหรอืก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีท่ำ�ให้เกดิก�รทจุรติ	คว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติส�ม�รถ

แบ่งระดับต่�ง	ๆ	ได้ม�กกว่�คว�มละอ�ย	ใช้เกณฑ์คว�มรุนแรงในก�รแบ่งแยก	เช่น	ห�กเพื่อนลอกข้อสอบเร� 

และเร�เห็นซึ่งเร�จะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในก�รลอกข้อสอบ	 เร�ก็ใช้มือหรือกระด�ษม�บังส่วนที่เป็น 

คำ�ตอบไว้	เช่นนี้ก็เป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	นอกจ�กก�รแสดงออกด้วยวิธีดังกล่�วที่ถือเป็น 

ก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว่�กล่�วตักเตือนต่อบคุคลท่ีทุจรติ	ก�รประณ�ม	ก�รประจ�น	ก�รชุมนมุประท้วง	

ถอืว่�เป็นก�รแสดงออกซึง่ก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติทัง้สิน้	แต่จะแตกต่�งกนัไปต�มระดบัของก�รทจุรติ	คว�มตืน่ตวั 

ของประช�ชน	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	 โดยท้�ยบทนี้ได้ยกตัวอย่�งกรณีศึกษ�ที่มีส�เหตุม�จ�ก

ก�รทุจริต	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้�น
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	 คว�มจำ�เป็นของก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	 เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็กหรือใหญ่ 

ย่อมก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ต	ิดงัเช่นตวัอย่�งคดรีถและเรอืดบัเพลงิของกรงุเทพมห�นคร	ผลของ

ก�รทจุรติสร้�งคว�มเสยีห�ยไว้อย่�งม�ก	รถและเรอืดบัเพลงิกไ็ม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้	รฐัต้องสญูเสยีงบประม�ณ

ไปโดยเปล่�ประโยชน์	 และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	ห�กเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหล�ยแห่ง	 

รถ	เรอืและอปุกรณ์ดับเพลงิจะไม่มไีม่เพียงพอทีจ่ะดับไฟได้ทันเวล�	เพยีงแค่คดิจ�กมลูค่�คว�มเสยีห�ยท่ีรฐัสญูเสยี 

งบประม�ณไปยงัไม่ได้คดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กคว�มเดอืดร้อนห�กเกดิเพลงไหม้แล้ว	ถอืเป็นคว�มเสยีห�ย

ท่ีสงูม�ก	ดงัน้ัน	ห�กยงัมกี�รปล่อยให้มกี�รทจุรติ	ยนิยอมให้มกี�รทจุรติโดยเหน็ว่�เป็นเรือ่งของคนอืน่	เป็นเรือ่ง

ของเจ้�หน้�ที่รัฐ	 ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว	 สุดท้�ยคว�มสูญเสียท่ีจะได้รับตนเองก็ยังคงท่ีจะได้รับผลนั้นอยู่ 

แม้ไม่ใช่ท�งตรงก็เป็นท�งอ้อม

๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ	ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งม�กในด้�นต่�ง	ๆ 	ห�กนำ�เอ�

เงนิทีท่จุริตม�พัฒน�ในส่วนอืน่	คว�มเจรญิหรอืก�รได้รบัโอก�สของผูท้ีด้่อยโอก�สกจ็ะมมี�กขึน้	คว�มเหลือ่มลำ�้ 

ท�งด้�นโอก�ส	 ท�งด้�นสังคม	 ท�งด้�นก�รศึกษ�	 ฯลฯ	 ของประช�ชนในประเทศก็จะลดน้อยลง	 ดังที่เห็น 

ในปัจจุบันว่�คว�มเจริญต่�ง	ๆ	มักอยู่กับคนในเมืองม�กกว่�ชนบท	ทั้ง	ๆ	ที่คนชนบทก็คือประช�ชนส่วนหนึ่งของ

ประเทศ	แต่เพร�ะอะไรทำ�ไมประช�ชนเหล่�นัน้ถงึไม่ได้รบัโอก�สให้ทดัเทยีมหรอืใกล้เคยีงกบัคนในเมอืง	ปัจจยั

หนึ่งคือก�รทุจริต	 ส�เหตุก�รเกิดทุจริตมีหล�ยประก�รต�มท่ีกล่�วม�แล้วข้�งต้น	 แต่ทำ�อย่�งไรถึงทำ�ให้มีก�ร

ทจุริตได้ม�ก	อย่�งหนึง่คอืก�รลงทนุ	เมือ่มกี�รลงทนุกย่็อมมงีบประม�ณ	เมือ่มงีบประม�ณกเ็ป็นส�เหตใุห้บคุคล

ท่ีคดิจะทจุรติส�ม�รถห�ช่องท�งดงักล่�วในท�งทจุรติได้	แม้ว่�ประเทศไทยจะมกีฎหม�ยหล�ยฉบบัเพือ่ป้องกนั

ก�รทจุริต	ปร�บปร�มก�รทจุรติ	แต่นัน่กค็อืตัวหนงัสอืทีไ่ด้เขียนเอ�ไว้	แต่ก�รบังคบัใช้ยงัไม่จรงิจงัเท่�ทีค่วร	และ

ยิง่ไปกว่�นัน้	ห�กประช�ชนเหน็ว่�เรือ่งดงักล่�วไม่เกีย่วข้องกบัตนเองกม็กัจะไม่อย�กเข้�ไปเกีย่วข้อง	เนือ่งจ�ก

ตนเองกไ็ม่ได้รบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้	แต่ก�รคดิดงักล่�วเป็นสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กว่�ตนเองอ�จจะไม่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงต่อก�รที่มีคนทุจริต	แต่โดยอ้อมแล้วถือว่�ใช่	เช่น	เมื่อมีก�รทุจริตม�ก	งบประม�ณของประเทศที่จะใช้

พัฒน�หรือลงทุนก็น้อย	อ�จส่งผลให้ประเทศไม่ส�ม�รถจ้�งแรงง�นหรือลงทุนได้	

	 คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ห�กเป็นก�รทุจริตในโครงก�รใหญ่	ๆ	แล้ว	ปริม�ณเงินที่ทุจริตย่อมมี

ม�ก	 คว�มเสียห�ยก็ย่อมมีม�กต�มไปด้วย	 โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่�งท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รทุจริตไว้ในท้�ยบท	

ซึ่งจะเห็นได้ว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่�ม�กม�ย	 และนี้เป็นเพียงโครงก�รเดียวเท่�นั้น	 ห�กรวมเอ� 

ก�รทุจริตหล�ย	ๆ	โครงก�ร	หล�ย	ๆ	กรณีเข้�ด้วยกัน	จะพบว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นม�นั้นม�กม�ยมห�ศ�ล	 

ดังนั้น	 เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว	 ประช�ชนจะต้องมีคว�มตื่นตัวในก�รที่จะร่วมมือในก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต	 ก�รร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์	 สถ�นก�รณ์ท่ีอ�จเกิดก�รทุจริตได้	 เมื่อประช�ชนรวมถึง

ภ�คเอกชน	ภ�คธรุกจิมคีว�มตืน่ตวัทีจ่ะร่วมมอืกนัในก�รแก้ไขปัญห�ดงักล่�ว	ปัญห�ก�รทจุรติจะถอืเป็นปัญห�

เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย	 เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อย่�งไรก็จะมีก�รสอดส่อง	 ติดต�ม	 เฝ้�ระวังเรื่องก�รทุจริต 

อย่�งต่อเนื่อง	 ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้�งให้เกิดข้ึน	 คือ	 คว�มตระหนักรู้ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจ�ก

ก�รทุจริต	สร้�งให้เกิดคว�มตื่นตัวต่อก�รปร�บปร�บก�รทุจริต	ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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	 เมื่อประช�ชนในประเทศมีคว�มตื่นตัวที่ว่�	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	แล้ว	จะทำ�ให้เกิดกระแสก�รต่อต้�น

ต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ท่ีจะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	 ห�กพบเห็นว่�มี

ก�รทุจริตเกิดขึ้นอ�จมีก�รบันทึกเหตุก�รณ์หรือลักษณะก�รกระทำ�	 แล้วแจ้งข้อมูลเหล่�นั้นไปยังหน่วยง�น 

หรอืสือ่มวลชนเพือ่ร่วมกนัตรวจสอบก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้	และยิง่ในปัจจบุนัเป็นสงัคมสมยัใหม่	และกำ�ลงัเดนิหน้� 

ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	ปัญห�ก�รทุจริตจะต้องลดน้อย 

ลงไปด้วย	 เมื่อประช�ชนมีคว�มตื่นตัวต่อก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตแล้ว	 ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่�งไร	 ตัวอย่�ง 

ท่ีจะนำ�ม�กล่�วถงึต่อไปนีเ้ป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ในต่�งประเทศ	แสดงให้เหน็ถงึคว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติทีป่ระช�ชน

ได้ลุกขึ้นม�ต่อสู้	ต่อต้�นต่อนักก�รเมืองที่ทำ�ทุจริต	จนนำ�ในที่สุดนักก�รเมืองเหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมือง

และได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้

 ๑.  ประเทศเกาหลใีต้ เก�หลใีต้ถอืเป็นประเทศหนึง่

ท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ในด้�นของก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	แต่ก็ยังคงมีปัญห�ก�รทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้�ง	เช่น	

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข่�วกรณีของประธ�น�ธิบดีถูก

ปลดออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในก�ร

เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	 โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพื่อน

สนิทของครอบครัวเข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รประเทศ	

รวมถึงใช้คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�

ประโยชน์ส่วนตัว	 ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและตั้ง

ข้อห�ว่�พัวพันก�รทุจริตและใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบเพื่อเอื้อผล	ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง	กรณีที่เกิดขึ้นนี้ 

ประช�ชนเก�หลีใต้ได้มีก�รรวมตัวกันประท้วงกว่�พันคนเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีคนดังกล่�วล�ออกจ�ก

ตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง	

	 อีกกรณีที่จะกล่�วถึงเพื่อเป็นตัวอย่�งก�รต่อต้�น

ก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 คือ	 ก�รที่นักศึกษ�คนหนึ่งได้เข้�เรียน

ในมห�วิทย�ลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนม�นั้นไม่ได้สูง	 และ

ก�รที่คุณสมบัติของนักศึกษ�ดังกล่�วมีคุณสมบัติไม่ตรงกับ

ก�รคัดเลือกโควต�นักกีฬ�ที่กำ�หนดไว้ว่�จะต้องผ่�นก�ร

แข่งขันประเภทเดี่ยว	 แต่นักศึกษ�คนดังกล่�วผ่�นก�รแข่งขัน

ประเภททีม	 เท่�กับว่�คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้�เรียนใน

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของ

ก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	ต่อต้�นจ�กนักศึกษ�และอ�จ�รย์ของ 

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้ 

คำ�ตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้	

	 จนในที่สุด	 ประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึง 

ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง
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 ๒.  ประเทศบราซิล ปล�ยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุมประท้วงก�ร 

ทุจริตที่เกิดขึ้น	 เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อ 

วัฒนธรรม	ก�รโกงของระบบร�ชก�รของประเทศ	 โดยมี 

ประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมืน่คนเข้�ร่วมก�รชมุนมุในครัง้นี้ 

และมกี�รแสดงภ�พหนูเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ในก�รประณ�ม 

ต่อนักก�รเมืองที่ทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�ม ี

ขน�ดเลก็กว่�ครัง้ก่อน	เพร�ะทีผ่่�นม�ได้มกี�รทจุรติเกดิขึน้ 

และมีก�รประท้วง	 จนในที่สุดประธ�น�ธิบดีได้ถูกปลด

จ�กตำ�แหน่ง	เนือ่งจ�กก�รกระทำ�ทีล่ะเมดิต่อกฎระเบยีบ

เรื่องงบประม�ณ

	 จ�กตัวอย่�งข้�งต้นแสดงให้เห็นถึงคว�มตื่นตัวของประช�ชนที่ออกม�ต่อต้�นต่อก�รทุจริต	 ไม่ว่�จะ

เป็นก�รทุจริตในระดับหน่วยเล็ก	ๆ	หรือระดับประเทศ	เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รไม่ทน

ต่อก�รทุจริตส�ม�รถแสดงออกม�ได้หล�ยระดับตั้งแต่ก�รเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ	 มีก�รส่ง

เร่ืองตรวจสอบ	ร้องเรยีน	และในทีส่ดุคอื	ก�รชมุนมุประท้วง	ต�มตวัอย่�งทีไ่ด้นำ�ม�แสดงให้เหน็ข้�งต้น	ตร�บใด 

ที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะลดน้อยลง	 แต่ห�กจะให้เกิดผลดี 

ยิ่งขึ้น	จะต้องสร้�งให้เกิดคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต	ไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริต	โดยนำ�เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็น

เครื่องมือในก�รสั่งสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริตเกิดขึ้นกระบวนก�รในก�รแสดงออกต่อก�ร 

ไม่ทนต่อก�รทุจริตจะต้องเกิดขึ้น	และมีก�รเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับส�ธ�รณะชนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึง	

เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนก�รในก�รป้องกันก�รทุจริต	 ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตที่ดี	 รวมถึงก�รสร้�งให้สังคม

เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทำ�ทุจริตแล้ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติ

จะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น

	 สำ�หรบัระดบัก�รทจุริตทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่�จะเป็นในระดบัใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและประเทศช�ติ 

ทั้งสิ้น	บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	

หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	เช่น	ก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตร

ของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�เป็นก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ�เพื่อท่ีสถ�น

ศกึษ�แห่งนัน้จะได้นำ�เงินทีไ่ด้ไปพฒัน�สภ�พแวดล้อม	ก�รเรยีนก�รสอนของท�งสถ�นศกึษ�ต่อไป	แต่ก�รกระทำ� 

ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม	 และต่อไปห�กกระทำ�เช่นนี้เรื่อย	 ๆ	 จะมองว่�

เป็นเร่ืองปกตทิีท่กุคนทำ�กนั	ไม่มคีว�มผดิแต่อย่�งใด	จนทำ�ให้แบบแผนหรอืพฤตกิรรมท�งสงัคมทีด่ถีกูกลนืห�ย

ไปกับก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมเหล่�นี้	ตัวอย่�งก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย

อย่�งต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะในสถ�นศึกษ�ที่มีชื่อเสียงซึ่งหล�ยคนอย�กให้บุตรของตนเข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	

แต่ด้วยข้อจำ�กดัทีไ่ม่ส�ม�รถรบันกัเรยีน	นกัศกึษ�ได้ทัง้หมด	จงึทำ�ให้ผูป้กครองบ�งคนต้องให้เงนิกบัสถ�นศกึษ�	

เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้�เรียน
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๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
	 คำ�ว่�	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรยีกว่�	“ก�รลงโทษท�งสงัคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษคำ�ว่�	“Social	

Sanction”

	 พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย�ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑-๓๖๒)	ได้ให้คว�มหม�ยของ	คำ�ว่�	

“Social	Sanction”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือก�รสัญญ�ว่�จะให้

ร�งวลัต�มทีก่ลุม่กำ�หนดไว้สำ�หรบัก�รประพฤตปิฏบิตัขิองสม�ชกิเพือ่ชกันำ�ให้สม�ชกิกระทำ�ต�มข้อบงัคบัและ

กฎเกณฑ์

	 Radcliffe-Brown	 (๑๙๕๒	 :	 ๒๐๕)	 อธิบ�ยก�รลงโทษโดยสังคมว่�เป็นปฏิกิริย�ตอบสนองท�งสังคม

อย่�งหน่ึงและเป็นก�รแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้�นตรงกันข้�มระหว่�งก�รเห็นชอบกับก�รไม่เห็นชอบ	

พูดอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ก�รลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภ�ษ	(Dialectic)	คือ	มีทั้งด้�นบวกและด้�นลบอยู่

ภ�ยในคว�มหม�ยของตวัเองสำ�หรบัก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของ

ก�รให้ก�รสนับสนุนหรือก�รสร้�งแรงจูงใจ	 ฯลฯ	 ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับปทัสถ�นของชุมชนหรือของสังคม	 จ�กก�รศึกษ�ยังพบด้วยว่�ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอ�จเป็นก�ร

สร้�งแรงจูงใจให้แก่สังคม	 เพื่อยกระดับปทัสถ�นของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถ�นใหม ่

ในระดับระหว่�งประเทศ

	 Whitmeyer	 (๒๐๐๒	 :	 ๖๓๐-๖๓๒)	 กล่�วว่�	 ก�รลงโทษโดยสังคม	 มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 เป็นก�ร

ทำ�ง�นต�มกลไกของสังคม	 ก�รลงโทษโดยสังคมเป็นม�ตรก�รควบคุมท�งสังคมท่ีต้องก�รให้สม�ชิกในสังคม

ประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน	 เมื่อสม�ชิกปฏิบัติต�มก็จะมีก�รให้ร�งวัล

เป็นแรงจงูใจ	และลงโทษเมือ่สม�ชกิไม่ปฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์ของสงัคมและจะแสดงก�รไม่ยอมรบัสม�ชกิคนหนึง่

หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	

	 โดยสรปุแล้ว	ก�รลงโทษโดยสงัคม	(Social	Sanction)	หม�ยถงึ	ปฏกิริยิ�ปฏบิตัทิ�งสงัคม	เป็นม�ตรก�ร

ควบคุมท�งสังคมที่ต้องก�รให้สม�ชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกำ�หนด	 โดย

มีทั้งด้�นลบและด้�นบวก	การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative	Social	Sanction)	เป็นก�รลงโทษโดยก�ร

กดดันและแสดงปฏิกิริย�ต่อต้�นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม	 ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิด

คว�มอับอ�ยข�ยหน้�	 สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก	 (Positive	 Social	

Sanction)	เป็นก�รแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้ร�งวัลเป็นแรงจูงใจ	เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์ของสังคม

	 ก�รลงโทษท�งสังคม	 เป็นก�รลงโทษกับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝ่�ฝืนกับธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือแบบแผน 

ที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก	ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�ว

อ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	 แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	 ถูกฝ่�ฝืน	 หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับ 

คว�มเชือ่ของชมุชน	กจ็ะนำ�ไปสูก่�รต่อต้�นจ�กคนในชมุชน	แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดงักล่�วจะไม่ผดิกฎหม�ยกต็�ม	และที ่

สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	อ�จสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจขึ้นได้	ไม่เพียงแต่

ในชุมชนนั้น	แต่อ�จเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้�ง	หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	นั่นคือ	ประช�ชนทั้งประเทศ

ซึ่งก�รลงโทษท�งสังคมมีทั้งด้�นบวกและด้�นลบ	ดังนี้	
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	 ก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของก�รให้ก�รสนบัสนนุหรอืก�ร

สร้�งแรงจงูใจ	หรือก�รให้ร�งวลั	ฯลฯ	แก่บคุคลและสงัคม	เพือ่ให้ประพฤตปิฏบิตัสิอดคล้องกบัปทสัถ�น	(Norm)	

ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	

	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปแบบของก�รใช้ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	

ในก�รจัดระเบียบสังคม	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุดเรื่อยไปจนถึงก�รกดดันและบีบคั้น

ท�งจิตใจ	(Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	(Resistance)	และก�รประท้วง	(Protest)	ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ไม่ว่�

จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน

	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษประเภทนี้เป็น

ลงโทษเพือ่ให้หยดุกระทำ�ในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง	และบคุคลทีถ่กูลงโทษจะเกดิก�รเขด็หล�บ	ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่นัน้อกี 

ก�รลงโทษประเภทนี้มีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุม

ขบัไล่	ซึง่เป็นก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทน	ไม่ยอมรบัต่อสิง่ทีบ่คุคลอืน่ได้กระทำ�ไป	ดงันัน้	เมือ่มใีครทีท่ำ�พฤตกิรรม	

เหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว

 ก�รลงโทษท�งสงัคมจะมคีว�มรนุแรงม�กหรอืน้อย	กข้ึ็นอยูกั่บก�รกระทำ�ของบคุคลนัน้ว่�ร้�ยแรงขน�ดไหน

ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	 แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงท่ีเกิดข้ึนประจำ�	 หรือมีผลกระทบ 

ต่อสังคม	 ก�รลงโทษก็จะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นด้วย	 เช่น	 ห�กมีก�รทุจริตเกิดข้ึนก็อ�จนำ�ไปเป็นประเด็นท�ง

สังคมจนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กสังคมได้	 เพร�ะก�รทุจริตถือว่�เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ผิดกฎหม�ย	 และผิดต่อ 

ศีลธรรม	บ่อยครั้งที่มีก�รทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นส�เหตุของก�รชุมนุมประท้วง	เพื่อกดดัน	ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุด

ก�รกระทำ�ดังกล่�ว	 หรือก�รออกจ�กตำ�แหน่งนั้น	 ๆ	 หรือก�รนำ�ไปสู่ก�รตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	 

โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	 ได้นำ�เสนอตัวอย่�งท่ีได้แสดงออกถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตท่ีมีก�รชุมนุม

ประท้วง	บ�งเหตกุ�รณ์ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	ซึง่ก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนัน้ถอืเป็นคว�มรบัผดิชอบ

อย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มละอ�ยในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�

๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
	 ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้โดยมีวิธีก�รดังนี้

	 ๑)		ทำ�เป็นหนังสือ	“เรียน	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.”	และส่งไปที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เลขที่	๓๖๑	

ถนนนนทบุรี	ตำ�บลท่�ทร�ย	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	๑๑๐๐๐	หรือส่งม�ที่ตู้	ปณ.	๑๐๐	ถนนพิษณุโลก	|

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	หรือส่งม�ที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดใกล้บ้�นของท่�น

		 ๒)		กล่�วห�ด้วยว�จ�โดยตรงต่อเจ้�หน้�ทีข่องสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรอืสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�

จังหวัด	เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบันทึกคำ�กล่�วห�ไว้เป็นพย�นหลักฐ�น

		 ๓)		ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๔)		ท�งเว็บไซต์สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ร้องเรียน”

	 	 โดยในคำ�กล่�วห�	ต้องมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 	 ๑)		 ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ของผู้กล่�วห�

	 	 ๒)		 ชื่อ-สกุล	ตำ�แหน่ง	สังกัด	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 	 ๓)		 ระบุข้อกล่�วห�ก�รกระทำ�คว�มผิด	
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	 ๔)	 บรรย�ยก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งละเอียดต�มหัวข้อ	ดังนี้

		 	 ๔.๑		ห�กเป็นก�รกระทำ�คว�มผดิต่อหน้�ที	่ก�รกระทำ�คว�มผดิต่อตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ก�รกระทำ� 

คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	 จะต้องระบุว่�	 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกิดขึ้นเมื่อใด	 มีขั้นตอนหรือ 

ร�ยละเอยีดก�รกระทำ�คว�มผดิอย่�งไร	มพีย�นบคุคลรูเ้หน็เหตกุ�รณ์หรอืไม่	มเีอกส�รหลกัฐ�นทีเ่กีย่วข้องหรอื

ไม่	 (ถ้�ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ได้ให้ระบุว่�ใครเป็นผู้เก็บรักษ�)	 และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยง�นใดบ้�ง	 เมื่อใด 

และผลเป็นประก�รใด

	 	 ๔.๒		ห�กเป็นก�รกล่�วห�ว่�รำ�่รวยผดิปกต	ิหรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต	ิจะต้องระบวุ่�	ฐ�นะเดมิ

ของผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�หรือส�มี	รวมทั้งบิด�ม�รด�ของทั้งสองฝ่�ยเป็นอย่�งไร	ผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�

หรือส�มี	 มีอ�ชีพอื่น	ๆ	หรือไม่	 ถ้�มีอ�ชีพอื่นแล้วมีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด	และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่�

รำ่�รวยผิดปกติมีอะไรบ้�ง	เช่น	

		 	 	 -		บ้�น	มีจำ�นวนกี่หลัง	ตั้งอยู่ที่ใด	 (เลขที่บ้�น	ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	 

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		ที่ดิน	มีจำ�นวนกี่แปลง	ตั้งอยู่ที่ใด	(ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		รถยนต์	มีจำ�นวนกี่คัน	ยี่ห้อ	รุ่น	สี	หม�ยเลขทะเบียนรถ	ซื้อเมื่อใด	จ�กใคร	และร�ค�ขณะ

ซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		มีเงินฝ�กที่ธน�ค�รใด	ส�ข�ใด	

	 	 	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	ๆ	

 สำาคัญที่สุด คือ	ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	ของผู้กล่�วห�ที่ส�ม�รถติดต่อ

ได้อย่�งชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ในก�รติดต่อกลับเพื่อยืนยันก�รกล่�วห�ร้องเรียน	 ขอทร�บข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ให้ชัดเจนจนส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้	และร�ยง�นผลให้ผู้กล่�วห�ทร�บ	ทั้งนี้	ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ

ที่สุด	 ถ้�ไม่ต้องก�รให้มีก�รเปิดเผยชื่อ	 ก็ให้บอกด้วยว่�ให้ปกปิดช่ือ-ท่ีอยู่ไว้เป็นคว�มลับ	 ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวน 

จะได้ระบุไว้ต�มคว�มประสงค์

	 กรณกี�รร้องเรยีนโดยไม่แจ้งชือ่-สกลุจรงิ	ถอืว่�เป็น	“บตัรสนเท่ห์”	จะต้องระบพุย�นหลกัฐ�นให้ชดัเจน

เพียงพอที่จะดำ�เนินก�รไต่สวนข้อเท็จจริงได้	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จจะรับไว้พิจ�รณ�

	 ทั้งนี้	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่�วห�ทร�บว่�รับเรื่องไว้พิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�

ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	แต่ห�กประสงค์จะติดต�มเรื่องร้องเรียน	ก็ส�ม�รถติดต�มได้ท�งนี้	

		 ๑)		ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรือสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัด

	 ๒)	ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๓)	ท�งเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ติดต�มเรื่องร้องเรียน”

		 ทั้งนี้	โปรดจำ�เลขรับเรื่องจ�กสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	/วัน	เดือน	ปี	ที่ยื่นเรื่อง/ชื่อ-สกุล	เรื่อง	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 นอกจ�กนี้	ยังส�ม�รถร้องเรียนไปยังหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ได้ดังนี้

	 ๑)		ศูนย์บริก�รประช�ชน	 สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (ส�ยด่วน)	 ทำ�เนียบรัฐบ�ลหม�ยเลข	

๑๑๑๑	บริก�รรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หรือรับร้องเรียนผ่�นท�ง	โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๒๗๑-๘๔		

	 ๒)		สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	๐	๒๒๗๑	๘๐๐๐
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	 ๓)		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	(สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	

ส�ยด่วน	โทร.	๑๒๐๖

	 ๔)		ศูนย์ดำ�รงธรรม	กระทรวงมห�ดไทย	ส�ยด่วน	โทร.	๑๕๖๗	หรือศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด

	 ๕)		คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด

	 ๖)		แจ้งคว�ม	 ร้องทุกข์	 กล่�วโทษต่อพนักง�นสอบสวน	ณ	 สถ�นีตำ�รวจในเขตอำ�น�จสอบสวน	 โดย

พนักง�นสอบสวนจะส่งเรื่องที่ห�กอยู่ในอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ไปยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เพื่อดำ�เนิน

ก�รต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

 ๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	 (ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๑	และระเบยีบคณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	ว่�ด้วยก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 - ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน

 สำ�หรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพย�น	ได้แก่	ผู้กล่�วห�	ผู้เสียห�ย	ผู้ทำ�คำ�ร้อง	ผู้ร้องทุกข์กล่�วโทษ

ผู้ให้ถ้อยคำ�	 หรือผู้ท่ีแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รทุจริตต่อหน้�ท่ี	 ก�รรำ่�รวยผิดปกติ	 ก�รตรวจสอบ 

ทรัพย์สินและหนี้สิน	 หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงส�มี	ภริย�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น

ของบุคคลดังกล่�ว	และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่�ว

 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 ก�รร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพย�นทำ�ได้โดยยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ส่วนกล�ง	 หรือสำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย	หรือต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองพย�น	(สำ�นักง�นคุ้มครอง

พย�น	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภี�พ	หรอืสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต)ิ	ห�กม�ด้วยตนเองไม่ได้	ส�ม�รถยืน่คำ�ร้อง

เป็นหนังสือหรอืจดหม�ย	หรอืท�งโทรศพัท์	หรอือ�จมอบอำ�น�จให้ผูอ้ืน่ดำ�เนนิก�รแทนได้	โดยระบชุือ่น�มสกลุ	

ที่อยู่ของผู้ร้องขอ	และพฤติก�รณ์ที่แสดงให้เห็นว่�อ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัย	พร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ

 ๗.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

	 สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ได้กำ�หนดให้มมี�ตรก�รก�รกนับุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิคด	ี(ต�มพระร�ชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๕	และประก�ศคณะ

กรรมก�ร	ป.ป.ช.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์	วธิกี�รและเงือ่นไขในก�รกนับุคคลหรอืผูถู้กกล่�วห�ไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิ

คดี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มีร�ยละเอียดดังนี้

	 ผู้ถูกกล่�วห�ร�ยใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐร�ยอื่น	 และยังไม่ได้ถูกแจ้ง 

ข้อกล่�วห�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จเหน็สมควรกนัไว้เป็นพย�นโดยไม่ต้องดำ�เนนิคดกีไ็ด้	ห�กบคุคลดงักล่�ว

มีลักษณะดังนี้

	 ๑)		เป็นผู้รู ้เห็นเหตุก�รณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่ 

อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและรวบรวมพย�นหลักฐ�นก่อนก�รไต่สวน 

ข้อเท็จจริง	หรืออยู่ระหว่�งก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	
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	 ๒)	 เป็นผูใ้ห้ถ้อยคำ�ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	หรอืก�รแสวงห�ข้อเท็จจรงิและรวบรวม 

พย�นหลักฐ�น	 หรือก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรือให้ถ้อยคำ�	 หรือแจ้งเบ�ะแส	 หรือข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญ 

จนส�ม�รถใช้เป็นพย�นหลักฐ�นในก�รวินิจฉัยชี้มูลคว�มผิดเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	

	 ๓)	 เต็มใจที่จะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลต�มข้อ	 ๒	 พร้อมกับรับรองว่�จะไปเบิกคว�ม 

เป็นพย�นในชั้นศ�ลต�มที่ให้ก�รหรือให้ถ้อยคำ�ไว้

 - การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี

	 ส�ม�รถมีคำ�ขอด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เพื่อขอกันตนเองไว้เป็นพย�น

ในคดีนั้นนับแต่วันที่ได้ทร�บเหตุแห่งก�รกล่�วห�	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะพิจ�รณ�คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุ

ดังต่อไปนี้

	 ๑)		ห�กไม่กนับคุคลหรอืผูถ้กูกล่�วห�คนใดคนหนึง่เป็นพย�นแล้ว	พย�นหลกัฐ�นทีม่อียูอ่�จไม่เพยีงพอ

และไม่อ�จแสวงห�พย�นหลกัฐ�นอืน่แทนเพือ่ให้เพยีงพอในก�รดำ�เนนิคดกีบัผูถ้กูกล่�วห�ร�ยอืน่ทีเ่ป็นตวัก�ร

สำ�คัญ	

	 ๒)		บุคคลนั้นจะต้องเบิกคว�มต�มที่ให้ก�รไว้

		 เมื่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่�วห�นั้นไว้เป็นพย�นแล้ว	ถือว่�บุคคลดังกล่�ว

อยู่ในฐ�นะพย�นของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในคดีนั้น	และอ�จได้รับก�รคุ้มครองช่วยเหลือต�มกฎหม�ยต่อไป

 ๗.๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 

และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓

	 ข้อ	๓	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคบับญัช�หรอืให้ถ้อยคำ�ในฐ�นะพย�น	ต่อผูม้หีน้�ที ่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง 

ต่อท�งร�ชก�ร	ให้ถอืว่�ผูน้ัน้ปฏบิติัหน้�ทีร่�ชก�ร	ซึง่ได้รบัคว�มคุม้ครองพย�นและอ�จได้รบับำ�เหนจ็คว�มชอบ 

เป็นกรณีพิเศษ	ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่งจะถือว่�เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อท�งร�ชก�รต่อเมื่อ

เป็นปัจจยัสำ�คญัทีท่ำ�ให้ดำ�เนินก�รท�งวนัิยได้	หรอืเป็นปัจจยัสำ�คญัท่ีทำ�ให้ลงโทษท�งวนิยัแก่ผูก้ระทำ�คว�มผดิได้ 

และมผีลทำ�ให้ส�ม�รถประหยดังบประม�ณแผ่นดินเป็นอย่�งม�กหรอืมผีลทำ�ให้ส�ม�รถรกัษ�ไว้ซึง่ระบบบรหิ�ร

ร�ชก�รที่ดีโดยรวมได้

	 ในกรณทีีข้่�ร�ชก�รผูน้ั้นเป็นผูก้ระทำ�ผดิวนัิยน้ันเสยีเองหรอือ�จจะถูกกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�

ผิดวินัยนั้นด้วย	ไม่ให้ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อนี้	

	 ข้อ	๔	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูท้ีอ่�จจะถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�ผดิวนิยั	กบัข้�ร�ชก�รอืน่	

ถ้�ได้ให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคับบญัช�	หรอืให้ถ้อยคำ�เกีย่วกบัก�รกระทำ�ผดิวนิยัทีไ่ด้กระทำ�ม�ต่อบคุคลหรอืคณะบคุคล

ที่มีหน้�ที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	และข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น

เป็นปัจจัยสำ�คัญจนเป็นเหตุให้มีก�รสอบสวนท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิด	อ�จได้รับก�รกันเป็น	

พย�น	ก�รลดโทษ	หรือก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อ	๕	ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	ที่จะได้รับประโยชน์ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	จะต้องเป็น

คว�มเชือ่โดยสจุรติว่�มกี�รกระทำ�ผดิวนิยัหรอืเป็นไปต�มทีต่นเองเชือ่ว่�เป็นคว�มจรงิ	และไม่มกี�รกลบัถ้อยคำ�

นั้นในภ�ยหลัง
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	 ก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่ง	ไม่ถือเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับของท�งร�ชก�ร	และไม่เป็นก�ร

กระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน	

	 ข้อ	๖	ผู้บงัคบับญัช�ต�มลำ�ดับชัน้ทีไ่ด้รบัข้อมลูมหีน้�ท่ีร�ยง�นให้ผูบั้งคบับัญช�ซึง่เป็นผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจุ

และแต่งตั้งเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

	 ข้อ	 ๗	 ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นและผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้�ที่ให้คว�มคุ้มครองพย�น	 

ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		 ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด	ๆ	ที่จะทำ�ให้ทร�บว่�ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�	

	 (๒)		 ไม่ใช้อำ�น�จไม่ว่�ในท�งใดหรือกระทำ�ก�รอื่นใดอันเป็นก�รกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม	

ซึ่งอ�จมีผลทำ�ให้กระทบสิทธิหรือหน้�ที่ของผู้นั้นในท�งเสียห�ย	

	 (๓)		 ให้คว�มคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพร�ะเหตุที่มีก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�

	 (๔)		 ประส�นง�นกับพนักง�นอัยก�รเพื่อเป็นทน�ยแก้ต่�งคดีให้ถ้�ผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศ�ล	

	 ในกรณทีีพ่ย�นผูใ้ดร้องขอเป็นหนงัสอื	ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิ�รณ�ย้�ยผูน้ัน้	หรอืพจิ�รณ�

ดำ�เนินก�รอืน่ใดทีเ่ห็นว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ผูน้ัน้ได้รบัคว�มคุม้ครอง	โดยไม่ต้องได้รบัคว�มยนิยอมหรอืเหน็ชอบจ�ก

ผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	และไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ก็ได้	

	 ข้อ	 ๘	 พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มข้อ	 ๗	 หรือก�รให้ก�ร 

คุม้ครองดงักล่�วยงัไม่เพียงพอ	อ�จยืน่คำ�ร้องเป็นหนงัสอืต่อผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจ	ุและแต่งต้ังเพือ่พจิ�รณ�ดำ�เนินก�ร

	 ข้อ	๙	เมือ่ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังได้รบัคำ�ร้องต�มข้อ	๘	แล้ว	ห�กมมีลูน่�เชือ่ว่�เป็นไปต�มทีพ่ย�น

กล่�วอ้�ง	ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำ�เนินก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นในโอก�สแรกที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	

	 ข้อ	๑๐	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มหมวดนี้	หรือก�รให้ 

ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้	

	 ข้อ	 ๑๑	 เมื่อสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	 ๑๐	 แล้ว	 ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�เป็นไปต�มที่พย�น

กล่�วอ้�งให้สำ�นักง�น	ก.พ.	ดำ�เนนิก�รให้มกี�รย้�ยหรอืโอน	หรอืดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มที	่เหน็สมควรเพือ่ใหผู้น้ัน้

ได้รับคว�มคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับคว�มยินยอมหรือเห็นชอบจ�กผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อน	 หรือ

ไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	

	 ในกรณีที่ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ดำ�เนินก�รต�มที่สำ�นักง�น	ก.พ.	กำ�หนด	ต�มวรรคหนึ่ง	หรือ

ในกรณีที่เห็นสมควร	ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	เสนอ	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๙	ต่อไป	

	 ข้อ	๑๒	ก�รให้คว�มคุม้ครองพย�นต�มหมวดนี	้ให้พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รในโอก�สแรกทีส่�ม�รถกระทำ�ได้	

และให้เริ่มตั้งแต่มีก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่�จะมีก�รสั่งยุติเรื่องหรือ

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มกฎหม�ยนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น

	 ข้อ	 ๑๓	 ก่อนมีก�รแจ้งเรื่องกล่�วห�ว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	 ถ้�ผู้ให้ข้อมูลหรือ

ให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดวินัยในเรื่องนั้น	และเป็นกรณี	ที่ไม่อ�จแสวงห�ข้อมูล

หรือพย�นหลักฐ�นอื่นใดเพื่อดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยในเรื่องนั้นได ้

นอกจ�กจะได้ข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นจ�กผู้นั้น	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จกันผู้นั้นเป็นพย�นได้

	 ข้อ	 ๑๔	 ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๓	 ไม่ม�ให้ถ้อยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคล	 ผู้มีหน้�ท่ี 

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 หรือม�แต่ไม่ให้ถ้อยคำ�	 หรือ
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ให้ถ้อยคำ�แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�ร	หรือให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ	หรือกลับคำ�ให้ก�ร	 ให้ก�รกันผู้นั้น

ไว้เป็นพย�นเป็นอันสิ้นสุดลง	

	 ข้อ	 ๑๕	 ให้ผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้งเรื่องก�รกันข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ต�ม

ข้อ	๑๓	ไว้เป็นพย�น	หรือก�รสิ้นสุดก�รกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๔	ให้บุคคลหรือคณะบุคคล	ที่มีหน้�ที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�รและข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ

	 ข้อ	 ๑๖	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	 ๔	 ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ� 

ท่ีสำ�คญัจนเป็นเหตใุห้ลงโทษท�งวนัิยแก่ผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผดิได้	และผูน้ัน้ต้องถกูลงโทษท�งวนิยัเพร�ะ 

เหตุที่ได้ร่วมกระทำ�ผิดวินัยน้ันด้วย	 ถ้�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�เห็นว่�ผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุ 

แห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยนั้น	หรือได้ร่วมกระทำ�คว�มผิดวินัยไปเพร�ะตกอยู่ในอำ�น�จบังคับ	หรือกระทำ�ไป

โดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ลดโทษให้ผู้นั้นตำ่�กว่�โทษท่ีควรได้รับจริงได้	

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ตำ่�กว่�ก�รลดโทษที่อ�จกระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 ข้อ	๑๗	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	แก่ผู้ให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ได้ดังนี้	

	 (๑)		 ให้ถอืว่�ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�น้ันเป็นข้อควรพจิ�รณ�อืน่ต�มกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รเลือ่นเงนิเดอืน

ที่ผู้บังคับบัญช�ต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน	

	 (๒)		 เครื่องหม�ยที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ	

	 (๓)		 ร�งวัล	

	 (๔)		 คำ�ชมเชยเป็นหนังสือ

	 ข้อ	 ๑๘	 ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อ	 ๑๗	

แก่ผู้ให้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ต�มระดบัคว�มม�กน้อยของประโยชน์และผลดยีิง่ต่อท�งร�ชก�รทีไ่ด้รบั

จ�กก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น
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วิชาที่ ๓   : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�น้ีเป็นก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัทีม่�	คว�มหม�ยของโมเดล	STRONG	:	จติพอเพยีงต้�นทจุรติ	ก�รนำ�โมเดล	

STRONG	 :	 จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 ไปประยุกต์ในบริบทต่�ง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�ง 

ถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

	 ๒.	 เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง)	

	 ๒.		STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รอภิปร�ย	กรณีโครงก�ร	STRONG	ก�รบรรย�ย

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	ส�รคดี	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป
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วิชาที่ ๓   : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
	 เมื่อวันที่	๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๔๘๙	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิง

ถวลัยร�ชสมบตั	ิและเมือ่วนัที	่๕	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ณ	พระทีน่ัง่ไพศ�ลทกัษณิ	พระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก

ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	นับเป็นเวล�	๗๐	ปี	ที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห� 

ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองร�ชย์	 ทรงมีพระร�ชปณิธ�ณที่จะให้ประช�ชนช�วไทยได้ประโยชน์และคว�มสุข 

อย่�งทั่วถึงกันทั้งประเทศ	โดย	“คน”	เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�	และทรงพระวิริยะอุตส�หะที่จะขจัดปัญห�

ต่�ง	ๆ 	อ�ท	ิปัญห�ด้�นเศรษฐกจิ	เกษตรกรรม	สงัคม	ก�รศกึษ�	เป็นต้น	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พชวีติของประช�ชน

ช�วไทยส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองอย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป	

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 

วนัพฤหสับดทีี	่๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๑๗	โดยมใีจคว�มตอนหนึง่ว่�	“...ก�รพฒัน�ประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ต�มลำ�ดบั

ขั้นต้องสร้�งพื้นฐ�น	คือ	คว�มพอมีพอกิน	พอใช้ของประช�ชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีก�รและใช้

อปุกรณ์ทีป่ระหยดัแต่ถกูต้องต�มหลกัวชิ�	เมือ่ได้พืน้ฐ�นมัน่คงพร้อมพอควรและปฏบัิตไิด้แล้ว	จงึค่อยสร้�งค่อย

เสรมิคว�มเจรญิและฐ�นะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลำ�ดบัต่อไป	ห�กมุง่แต่จะทุม่เทสร้�งคว�มเจรญิยกเศรษฐกจิ

ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�รสัมพันธ์กับสภ�วะของประเทศและของประช�ชน 

โดยสอดคล้องด้วย	

	 ก็จะเกิดคว�มไม่สมดุลในเรื่องต่�ง	 ๆ	 ขึ้นซึ่งอ�จกล�ยเป็นคว�มยุ่งย�กล้มเหลวได้ในที่สุด	 ดังเห็นได้ที่

อ�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลังประสบปัญห�ท�งเศรษฐกิจอย่�งรุนแรงอยู่ในเวล�นี้...”	 ซ่ึงเป็นแนวพระ

ร�ชดำ�ริที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้

ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วยก�รพึงพ�ตนเอง	 มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคง

และยั่งยืน	

	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๔๙	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:UN)	โดยน�ยโคฟี	อันนัน	

เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ทูลเกล้�ทูลกระหม่อม	ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์

ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ(The	Human	Development	Lifetime	Achievement	Award)	เพื่อ

เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ	ในวโรก�สที่ทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ	๖๐	ปี	โดยน�ยโคฟี	อันนันได้กล่�วสดุดี

พระเกยีรตคิณุพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	และกล่�วถงึปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงว่�เป็น

หลักก�รที่มุ่งเน้นก�รกลั่นกรองในก�รบริโภคเน้นคว�มพอประม�ณและก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต้�นท�น
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ผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	 “ท�งส�ยกล�ง”	 จึงเป็นก�รตอกยำ้�แนวท�งที่สหประช�ช�ติที่มุ่งเน้นคน

เป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีและยั่งยืน	 ต่อม�ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�

แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	(United	Nations	Development	Programme	:	UNDP)	ได้กล่�วถึง

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยจัดพิมพ์ในร�ยง�นประจำ�ปี	๒๐๐๗	เพื่อเผยแพร่ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงไปยัง

ประเทศสม�ชิกกว่�	๑๕๐	ประเทศทั่วโลก	

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ได้มี

ก�รวิเคร�ะห์ภ�พอน�คตของประช�ชนและสังคมไทยในระยะ	๕	ปีข้�งหน้�ไว้ว่�	ห�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	ได้รับ 

คว�มร่วมมือร่วมใจจ�กทุกภ�คส่วนของสังคมไทยในก�รนำ�ไปปฏิบัติจริง	 ประช�ชนไทยจะมีคว�มตื่นตัวต่อ 

ก�รทจุริตม�กขึน้	มกี�รให้คว�มสนใจต่อข่�วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติทีม่ต่ีอประเทศม�กขึน้	

มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออกผ่�นสื่อส�ธ�รณะและสื่อสังคม

ออนไลน์ต่�ง	ๆ 	ประช�ชนในแต่ละช่วงวยัได้รบักระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสงัคมว่�ก�รทจุรติถอืเป็นพฤตกิรรม

ที่นอกจ�กจะผิดกฎหม�ยและทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อประเทศแล้ว	ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม	ไม่ได้รับ 

ก�รยอมรับจ�กสังคม	 ประช�ชนจะเริ่มเรียนรู้ก�รปรับเปลี่ยนฐ�นคว�มคิดที่ทำ�ให้ส�ม�รถแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้	วฒันธรรมท�งสงัคมทีม่ฐี�นอยูบ่นหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จะหล่อหลอมให้ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตท่ีพอเพียง	 มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต

ประพฤติมิชอบ	และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รทุจริตอันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม

	 เพื่อให้ภ�พอน�คตดังกล่�วส�ม�รถบรรลุผลได้จริง	 หน่วยง�นทุกภ�คส่วนต้องให้คว�มสำ�คัญอย่�ง

แท้จริงกบัก�รปรับประยกุต์หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้ประกอบกบัหลกัก�รต่อต้�นก�รทจุรติอืน่	ๆ  

เพ่ือสร้�งฐ�นคดิจติพอเพยีงต่อต้�นก�รทจุรติให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐ�นคว�มคดิของปัจเจกบคุคล	โดยประยกุต์หลกั	

“STRONG	:	จติพอเพยีงต้�นทจุรติ”	ซึง่คดิค้นโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณ	ีไชยธรี�นวุฒัศริ	ิในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	
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	 คำ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของ	“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

	 ๑)	 S (sufficient) : ความพอเพียง	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชนน้อมนำ�ปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับประยุกต์เป็นหลักคว�มพอเพียงในก�รทำ�ง�น	 ก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รพัฒน�ตนเอง

และส่วนรวม	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	

	 คว�มพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง	 ของมนุษย์แม้ว่�จะแตกต่�งกันต�มพื้นฐ�น	 แต่ก�รตัดสินใจว่�คว�ม 

พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนคว�มมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง	ผู้อื่น	และส่วนรวม

	 คว�มพอเพียงดังกล่�วจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�ก�รทุจริต	 ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	

(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)

	 ๒)	 T (transparent) : ความโปร่งใส	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติง�น

บนฐ�นของคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ดังนั้น	จึงต้องมีและปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติ	ระเบียบ	ข้อปฏิบัติ	กฎหม�ย	

ด้�นคว�มโปร่งใส	ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)

	 ๓)	 R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและ

ตระหนักรู้ถึงร�กเหง้�ของปัญห�และภัยร้�ยแรงของก�รทุจริตประพฤติมิชอบภ�ยในชุมชนและประเทศ	คว�ม

ตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อก�รทุจริต	 ย่อมจะมีปฏิกิริย�เฝ้�ระวังและไม่ยินยอมต่อก�ร

ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	คว�มร้�ยแรง

และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม

	 ๔)		O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชน	มุ่งพัฒน�และ 

ปรบัเปลีย่นตนเองและส่วนรวมให้มคีว�มเจรญิก้�วหน้�อย่�งยัง่ยนื	บนฐ�นคว�มโปร่งใส	คว�มพอเพยีงและร่วมสร้�ง

วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่�งไม่ย่อท้อ	ซึ่งต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	ในประเด็นดังกล่�ว

	 ๕)		N (knowledge) : ความรู้ ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	ต้องมีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้	ส�ม�รถวิเคร�ะหึรร่ทื่	 สังเคร�ะห์	ประเมินได้อย่�งถ่องแท้	 ในเรื่อง	สถ�นก�รณ์

ก�รทจุรติ	ผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและส่วนรวม	คว�มพอเพยีงต้�นทจุรติ	ก�รแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รลดก�รทุจริตในระยะย�ว	รวมทั้ง	คว�มอ�ยไม่กล้�ทำ�ทุจริตและ

คว�มไม่ทนเมื่อพบเห็นว่�มีก�รทุจริตเกิดขึ้น	เพื่อสร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต	

	 ๖)	 G (generosity) : ความเอื้ออาทร	 คนไทยมีคว�มเอื้ออ�ทร	 มีเมตต�	 นำ้�ใจ	 ต่อกันบนฐ�นของ 

จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไม่เอื้อต่อก�รรับหรือก�รให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

ความพอเพียง 
พระราชดำารสัพระราชทานแก่บคุคลต่าง ๆ  ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

	 “...คำ�ว่�พอเพยีง	มคีว�มหม�ยกว้�งออกไปอกี	ไม่ได้หม�ยถงึก�รมพีอสำ�หรบัใช้ของตวัเอง	มคีว�มหม�ย

ว่�พอมีพอกิน	พอมีพอกินนี้	ถ้�ใครได้ม�อยู่ที่นี่	ในศ�ล�นี้เมื่อ	๒๔	ปี	๒๕๑๗	ถึง	๒๕๔๑	ก็	๒๔	ปี	ใช่ไหม	วันนั้น

ได้พดูถงึว่�	เร�ควรจะปฏบิติัให้พอมพีอกนิ	พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่�เศรษฐกจิพอเพยีงนัน่เองถ้�แต่ละคนพอมพีอกนิ

ก็ใช้ได้	ยิ่งถ้�ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี	และประเทศไทยก็เวล�นั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี	พอกิน	บ�งคนก็มีม�ก 
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บ�งคนก็ไม่มีเลย	 สมัยก่อนน้ีพอมีพอกิน	 ม�สมัยน้ีชักจะไม่พอมีพอกิน	 จึงต้องมีนโยบ�ยที่จะทำ�เศรษฐกิจ 

พอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”	

	 “...คำ�ว่�พอกเ็พยีงพอ	เพยีงนีก้พ็อดงันัน้เอง	คนเร�ถ้�พอในคว�มต้องก�ร	กม็คีว�มโลภน้อย	เมือ่มคีว�ม

โลภน้อย	 ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	 ถ้�ทุกประเทศใดมีคว�มคิด	 อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	 มีคว�มคิดว่�ทำ�อะไรต้อง

พอเพียง	 หม�ยคว�มว่�	 พอประม�ณ	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภอย่�งม�ก	 คนเร�ก็อยู่เป็นสุข	 พอเพียงนี้อ�จจะมีม�ก	 

อ�จจะมีของหรูหร�กไ็ด้	แต่ว่�ต้องไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่	ต้องให้พอประม�ณ	พดูจ�กพ็อเพยีง	ทำ�อะไรกพ็อเพยีง 

ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”

	 “...อย่�งเคยพดูเหมอืนกนัว่�	ท่�นทัง้หล�ยทีน่ัง่อยูต่รงนี	้ถ้�ไม่พอเพยีงคอือย�กจะไปนัง่บนเก้�อีข้องผูท้ี่

อยู่ข้�ง	ๆ 	อันนั้นไม่พอเพียงและทำ�ไม่ได้	ถ้�อย�กนั่งอย่�งนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพร�ะว่�อึดอัด	จะทำ�ให้ทะเล�ะ

กัน	และเมื่อมีก�รทะเล�ะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นควรที่จะคิดว่�ทำ�อะไรพอเพียง...”

	 “...ถ้�ใครมีคว�มคิดอย่�งหนึ่งและต้องก�รให้คนอื่นมีคว�มคิดอย่�งเดียวกับตัวซึ่งอ�จจะไม่ถูก	อันนี้ก็

ไม่พอเพียง	 ก�รพอเพียงในคว�มคิดก็คือแสดงคว�มคิด	 คว�มเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้�ง	 และม�

พิจ�รณ�ว่�ที่เข�พูดกับที่เร�พูด	 อันไหนพอเพียงอันไหนเข้�เรื่อง	 ถ้�ไม่เข้�เรื่องก็แก้ไขเพร�ะว่�ถ้�พูดกันโดยที่

ไม่รู้เรื่องกัน	ก็จะกล�ยเป็นก�รทะเล�ะ	จ�กก�รทะเล�ะด้วยว�จ�ก็กล�ยเป็นก�รทะเล�ะด้วยก�ย	ซึ่งในที่สุดก็

นำ�ม�สู่คว�มเสียห�ย	เสียห�ยแก่คนสองคนที่เป็นตัวก�ร	เป็นตัวละครทั้งสองคน	ถ้�เป็นหมู่ก็เลยเป็นก�รตีกัน

อย่�งรุนแรง	ซึ่งจะทำ�ให้คนอื่นอีกม�กเดือดร้อน	ฉะนั้น	คว�มพอเพียงนี้ก็แปลว่�	คว�มพอประม�ณและคว�ม

มีเหตุผล...”

 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจ�ก	 

พระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	และขอพระร�ชท�น	

พระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร่	ซึง่พระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุ�ปรบัปรงุ

แก้ไขและทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตต�มที่ขอพระมห�กรุณ�

โดยมีใจคว�มว่�	

	 “เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญ�ชี้ถึงแนวก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประช�ชนในทุกระดับ	 ตั้งแต	่

ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในท�งส�ยกล�ง	

โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพื่อให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	คว�มพอเพียง	หม�ยถึง	คว�มพอประม�ณ	

คว�มมเีหตผุล	รวมถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร	ต่อก�รมผีลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิ 

จ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะต้องอ�ศยัคว�มรอบรู	้คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงั

อย่�งยิ่งในก�รนำ�วิช�ก�รต่�ง	ๆ	ม�ใช้ในก�รว�งแผนและก�รดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มี 

สำ�นึกในคุณธรรมคว�มซื่อสัตย์สุจริต	และให้มีคว�มรอบรู้ที่เหม�ะสม	ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	

มีสติปัญญ�	 และคว�มรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและ 

กว้�งขว�งทั้งด้�นวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”

 คุณลักษณะที่สำาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข	คือ	แนวท�งก�ร

ดำ�เนินชวีติให้อยูบ่นท�งส�ยกล�งต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่พ้นจ�กภยัและวกิฤตกิ�รณ์ต่�ง	ทีเ่กดิ

ขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
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	 •	 ความพอประมาณ หม�ยถึง	 คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็น	 ไม่ม�กเกินไป	 ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

	 •	 ความมีเหตุผล	 หม�ยถึง	 ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�ง	 ๆ	 อย่�งมีเหตุผลต�มหลักวิช�ก�ร	 

หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�งถี่ถ้วน	โดยคำ�นึงถึงผล

ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น	ๆ	อย่�งรอบคอบ

	 •	 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หม�ยถึง	 ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและก�รเปลี่ยนแปลงด้�น

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�งทันท่วงที

 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑.  เงือ่นไขความรู ้ประกอบด้วย	คว�มรอบรูเ้กีย่วกบัวชิ�ก�รต่�ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องรอบด้�น	คว�มรอบคอบ

ที่จะนำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม�พิจ�รณ�ให้เชื่อมโยงกัน	เพื่อประกอบก�รว�งแผนและคว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	

 ๒.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้�ง	ประกอบด้วย	มีคว�มตระหนักใน	คุณธรรม	มีคว�มซื่อสัตย์

สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	

 

ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

	 ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิตท�งส�ยกล�ง	ก�รพึ่งตนเอง	รู้จักประม�ณตนอย่�ง

มีเหตุผล	 อยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้และคุณธรรมในก�รพิจ�รณ�	ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงดำ�เนินก�รไม่ได้เฉพ�ะ

เจ�ะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่�งเดียว	แต่ยังครอบคลุมไปถึงก�รดำ�เนินชีวิตด้�นอื่น	ๆ	ของมนุษย์ให้

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข	 อย่�งเช่น	 ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	 เร�จะไม่ทุจริต	 คดโกง	 ไม่ลักขโมยของ	

เบียดเบียนผู้อื่น	ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข	



67หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง

 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

	 น�ยสุนทร	 ชนะศรีโยธิน	 เจ้�ของร้�นสูท	 “วินสัน	 เทเลอร์”	 ได้บอกเล่�พระร�ชจริยวัตรในด้�น	 

“คว�มพอเพียง”	ทีพ่ระองค์ท่�นทรงปฏบิติัม�อย่�งต่อเนือ่งว่�	“น�ยตำ�รวจนำ�ม�ให้ผมซ่อม	เป็นผ้�รดัอกสำ�หรบั

เล่นเรือใบสภ�พเก่�ม�กแล้ว	น�ยตำ�รวจท่�นนัน้บอกว่�ไม่มร้ี�นไหนยอมซ่อมให้เลย	ผมเหน็ว่�ยงัแก้ไขได้กร็บัม�

ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	แต่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เข�เป็นเจ้�หน้�ที่

ในพระร�ชสำ�นักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่�ตัดบอกเข�ว่�ไม่รับเงิน	 แก้ไขแค่นี้	 ผมมีนำ้�ใจ	 ผมเปิดร้�นเสื้อเพร�ะ

ต้องก�รให้มีชื่อเสียงด้�นคุณภ�พและบริก�รลูกค้�ม�กกว่�	 แก้ไขนิดเดียวก็อย�กทำ�ให้เข�ดี	 ๆ	 ไม่ต้องเสียเงิน	

ตอนนั้นเข�ถ�มผมอีกว่�	 แล้วจะเอ�ม�ให้ทำ�อีกได้ไหม	 เร�ก็บอกได้เลยผมบริก�รให้	 จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุดให้

ให้น�ยตำ�รวจท่�นนี้เรื่อย	ๆ	เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	พอครั้งที่	๕	นี่สิ	ท่�นเอ�ผ้�ม�	๔-๕	ผืน	จะให้ตัดถ�มผม

ว่�เท่�ไหร่	ๆ	แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	ท่�นชื่อ	พล.ต.ต.จรัส	สุดเสถียร	ตำ�แหน่งเขียนว่�	เป็นน�ยตำ�รวจ

ประจำ�ร�ชสำ�นัก	ท่�นบอกว่�	“สิ่งที่เถ้�แก่ทำ�ให้เป็นของพระเจ้�อยู่หัวนะ”	ผมอึ้งม�กรีบยกมือท่วมหัว	ดีใจที่

ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบ�ทแล้ว”	น�ยสุนทรเล่�ด้วยนำ้�เสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับม�ให้ซ่อมแซม	

ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้นเข�ไม่ซ่อมกันแล้ว	เอ�ไปทิ้งหรือให้คนอื่น	ๆ	ได้แล้ว	แต่พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่	๙	

ทรงมีคว�มมัธยัสถ์	แต่ละองค์ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�

มัวหมอง	ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยให้โรงง�นปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม	เพร�ะเข้�ใจ

ว่�ท่�นอย�กได้ฉลองพระองค์องค์เดิม	แต่เปลี่ยนตร�ให้ดูใหม่	ถ้�สมมุติวันนี้มีเจ้�หน้�ที่ม�ส่งซ่อม	พรุ่งนี้เย็น	ๆ	 

ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้�ไป	 เจ้�หน้�ที่ที่ม�รับฉลองพระองค์ชอบถ�มว่�	 ทำ�ไมทำ�ไว	 ผมตอบเลยว่�	 เพร�ะตั้งใจ

ถว�ยง�นครับ	ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย	ใต้ร่มพระบ�รมีของพระองค์	ผมก็อย�กได้รับใช้เบื้องพระยุคลบ�ทสักเรื่อง	 

ผมเป็นแค่ช่�งตัดเสื้อ	ได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว

	 “ผมถือโอก�สนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่�นม�ใช้ตลอด	 เสื้อผ้�เก่�	 ๆ	 ท่ีได้รับม�วันแรก

ทำ�ให้รู้ว่�พระองค์ทรงอยู่อย่�งประหยัด	 มัธยัสถ์	 ทรงเป็นแบบอย่�งคว�มพอเพียงให้แก่ประช�ชน	 และเมื่อได้

ถว�ยง�นบ่อยครัง้ทำ�ให้ผมตระหนกัว่�คนเร�วนัหนึง่ต้องคดิพจิ�รณ�ตวัเองว่�สิง่ไหนบกพร่องกต้็องแก้ไขสิง่นัน้ 

ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน	 ง�นถึงจะบรรลุเป้�หม�ย	 และเมื่อประสบคว�มสำ�เร็จแล้วอย่�ลืมตั้งใจทำ� 

สิ่งดี	ๆ 	ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี	ๆ 	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศลิป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความพอเพียง

	 น�ยศรไกร	แน่นศรีนิลหรือช่�งไก่	ช่�งนอกร�ชสำ�นักผู้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ท	ในหลวงรัชก�ลที่	๙	

ม�น�นกว่�	๑๐	ปี	ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	ก.เปรมศิลป์	บริเวณสี่แยกพิชัย	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	

ประม�ณปี	 ๒๕๔๖	มีลูกค้�สวมชุดพระร�ชสำ�นักม�	๒	 คน	 เดินประคองถุงผ้�ล�ยสก๊อต	 ด้�นในเป็นรองเท้� 

เข้�ม�ในร้�น	 พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	 เลยถ�มว่�	 เอ�อะไรม�ให้	 ลูกค้�ร�ยนั้นตอบว่�	 ฉลองพระบ�ท

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ยินเท่�นั้น	ทำ�ตัวไม่ถูก	ขนลุก	พูดอะไรไม่ถูก	ในใจคิดแต่เพียงว่�โชคดีแล้ว	

ไม่นึกไม่ฝันว่�จะมีโอก�สได้ซ่อมรองเท้�ของเจ้�ฟ้�เจ้�แผ่นดิน	 ช่�งไก่	 เล่�ว่�	 รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. ๙  

ทรงนำามาซ่อม เป็นรองเท้าหนงัสดีำา ทรงคทัช ูแบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคูโ่ปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓ 

เท่าท่ีสังเกตสภาพชำารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสบิปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลดุลอกหลายแห่ง 

ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
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	 “จรงิ	ๆ 	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คูน่ัน้ไม่ถงึ	๑	ชัว่โมงกเ็สรจ็	แต่ด้วยคว�มทีอ่ย�กให้รองเท้�คูน่ัน้อยูใ่นบ้�น

ให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�	ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”

	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช่�งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	 ซ่ึงคู่ท่ี	 ๒	 และคู่ท่ี	 ๓	

เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟมักใส่ในง�นร�ชพิธี	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	

มีรอยพระบ�ทติดม�กับแผ่นรองเท้�	ช่�งไก่เก็บแผ่นรองเท้�ไว้ที่ร้�นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล	ส่วนฉลองพระบ�ท

คู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้ว

ทั้งหมด	๖	คู่

	 “ผมซ่อมฉลองพระบ�ททกุคูอ่ย่�งสดุคว�มส�ม�รถ	ซึง่รองเท้�ของพระองค์จะนำ�ไปว�งปนกบัของลกูค้� 

คนอื่นไม่ได้	 เลยซื้อพ�นม�ใส่พร้อมกับผ้�สีเหลืองม�รอง	 แล้วนำ�ไปว�งไว้ท่ีสูงท่ีสุดในร้�น	 เพร�ะท่�นคงทรง

โปรดม�ก	 สภ�พรองเท้�ชำ�รุดม�ก	 ซับในรองเท้�หลุดออกม�หมด	 ถ้�เป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นำ�ม�ใช้แล้ว	 

แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”

	 ประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ให้ช�ยผูน้ีไ้ด้เรยีนรูจ้�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	คอื	“คว�ม

พอเพยีง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก่�ยงัส่งม�ซ่อม	ห�กคนไทยเดนิต�มรอยของพระองค์ท่�น	ชีวติไม่ฟุง้เฟ้อ

จะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

 “...พระองค์ท่�น	ทรงเป็นผูน้ำ�อย่�งแท้จรงิ	ดแูค่ฉลองพระบ�ทเป็นต้น	พวกต�มเสดจ็ฯ	ทัง้หล�ยใส่รองเท้�นอก

และยิ่งม�จ�กต่�งประเทศใส่แล้วนุ่มเท้�ดี	 พระองค์กลับทรงรองเท้�ที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่�บ�ท 

สีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”

	 “ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

 นาฬิกาบนข้อพระกร

	 วนัง�นเปิดตวัร�ยก�รทวี	ี“ธรรมดทีีพ่่อทำ�”	และง�นสมัมน�	“ถอดรหสั”	ธรรมดทีีพ่่อทำ�	พอเริม่บรรย�ย	

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ถ�มผู้ฟังว่�	พวกเร�มีเสื้อผ้�คนละกี่ชุด	ใส่น�ฬิก�เรือนละเท่�ไหร่	หล�ยคนแย่งกันตอบ	

และพ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	พระองค์ท่�นใส่น�ฬิก�ยี่ห้อ

อะไร	 จนพระองค์ท่�นรู้สึกได้ว่�ผมพย�ย�มอย�กจะดูยี่ห้อ	 ท่�นจึงยื่นข้อพระหัตถ์ม�ให้ดูตรงหน้�	 จึงทร�บ

ว่�พระองค์ท่�นใส่น�ฬิก�ร�ค�เพียงเรือนละ	 ๗๕๐	 บ�ทเท่�นั้นซ่ึงก็เดินตรงเหมือนกันกับน�ฬิก�เรือนแพง	 

แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	 ทรงใช้จนเปื่อยซีด	 แต่พวกเร�มักคิดว่�	 ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช ้

จึงจะด	ีเพร�ะคนสมยันีเ้ริม่ไม่เอ�เกษตรกรรม	แต่เลอืกทีจ่ะทำ�อตุส่�ห�กรรม	(เป็นศพัท์ทีบ่ญัญตัขิึน้เอง)	สดุท้�ย

อน�คตก็จะอดกิน”

	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ถ�มอีกว่�	 คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�	 ร้อยกว่�คู	่

ดร.สเุมธ	จงึถ�มต่อว่�	วนัน้ีใส่ม�กีคู่่	ถ้�จะใช้ให้คุ้ม	ทำ�ไมไม่เอ�ม�แขวนคอด้วย	(ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในห้องเงยีบสงัด 

เพร�ะโดนใจกันเต็ม	 ๆ)	 ก่อนจะบอกว่�	 พระองค์ทรงฉลองพระบ�ทคู่ละ	 ๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	 ขณะที่ข้�ร�ชบริพ�ร 

ใส่รองเท้�คู่ละ	 ๓-๔	 พัน	 แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่ห่�งไกล	 ที่สุดแล้วข้�ร�ชบริพ�ร 

ก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี	 เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	 อีกทั้งฉลองพระบ�ทของพระองค์ยังถูกนำ� 

ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
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 ดินสอทรงงาน

	 ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก�สมห�มงคล	เฉลิมพระชนมพรรษ�	๘๐	พรรษ�	๕	ธันว�คม	๒๕๕๐	

หมวด	พระบ�รมีบันด�ล	ตอน	ดินสอของพระเจ้�อยู่หัว	

	 ดินสอธรรมด�ซึ่งคนทั่วไปอ�จห�ซื้อได้ด้วยร�ค�เพียงไม่กี่บ�ทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปร�กฏอยู่บน

พระหัตถ์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ขณะทรงง�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�ง	ๆ	

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงดินสอไม้ธรรมด�	ๆ	 โดยมีบันทึกว่�ในปีหนึ่ง	ๆ 

ทรงเบิกดินสอใช้เพียง	 ๑๒	 แท่ง	 โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ	 ๑	 แท่งเท่�นั้น	 เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระด�ษ 

ม�ม้วนต่อปล�ยดนิสอให้ย�วเพือ่ให้เขยีนได้ถนดัมอืจนกระท่ังดนิสอนัน้กดุใช้ไม่ได้แล้ว	เนือ่งจ�ก	พระบ�ทสมเดจ็

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระร�ชดำ�ริที่เป็นเหตุ	เป็นผล	ดินสอ	๑	แท่ง	ท่�นไม่ได้มองว่�เร�

ต้องประหยดัเงินในกระเป๋�แต่ท่�นมองว่�ดนิสอ	๑	แท่ง	ต้องใช้ทรพัย�กรหรอืพลงัง�นเท่�ไหร่	ต้องใช้ทรพัย�กร	

ธรรมช�ติ	คือ	ไม้	แร่ธ�ตุที่ทำ�ไส้ดินสอ	ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและ

ขนส่ง	ดงัน้ัน	ก�รผลติดนิสอทกุแท่งมผีลต่อก�รร�ยรบัร�ยจ่�ยของประเทศ	เป็นส่วนหนึง่มลูค่�สนิค้�นำ�เข้�ด้�น

วัตถุดิบและเป็นก�รนำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีจำ�กัดม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 คว�มประหยัดไม่ใช่หม�ยถึง 

ก�รไม่ใช้	แต่ยังรวมถึงก�รใช้สิ่งต่�ง	ๆ	อย่�งมีสติและมีเหตุผล	อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

	 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	 บอกผมม�ว่�	 ปีหนึ่งท่�นทรงเบิกดินสอ	๑๒	 แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จนกระทั่งกุด	 

ใครอย่�ได้ไปทิ้งของพระองค์ท่�นนะ	จะทรงกริ้ว	ทรงประหยัดทุกอย่�ง	ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่�ง	ของทุกอย่�ง 

มีค่�สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	 ทุกบ�ท	 ทุกสต�งค์	 จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	 ทรงสั่งให้เร�ปฏิบัติง�น 

ด้วยคว�มรอบคอบ...	

 หลอดยาสีพระทนต์ 

	 หลอดย�สพีระทนต์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	มลีกัษณะแบนร�บเรยีบคล้�ย

แผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยิ่งปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด	 ส�เหตุท่ีเป็นเช่นนี้

เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	 ทันตแพทย์

หญิง	ท่�นผูห้ญิงเพช็ร�	เตชะกมัพชุ	ทนัตแพทย์ประจำ�พระองค์	อดตีคณบดคีณะทนัตแพทยศ�สตร์	จฬุ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	ได้เขียนเล่�ในว่�	“ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	บ�งคนมีค่�นิยมในก�รใช้ของต่�งประเทศ	และมีร�ค�แพง	ร�ยที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อห� 

กย็งัขวนขว�ย	เช่�ม�ใช้เป็นก�รชัว่คร้ังชัว่คร�ว	ซึง่เท่�ทีท่ร�บม�	มคีว�มแตกต่�งจ�กสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ 

ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋�ที่ผลิตภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้�ม	แม้ย�สีพระทนต์

ของพระองค์ท่�น	 ก็ทรงใช้ด้�มแปรงพระทนต์รีดหลอดย�จนแบนจนแน่ใจว่�ไม่มีย�สีพระทนต์หลงเหลืออยู่ใน

หลอดจริง	ๆ	”

	 “เมื่อกร�บบังคมทูลเสร็จ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่งว่�	ของพระองค์ท่�นก็เหมือนกัน	และ

ยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่�	เมื่อไม่น�นม�นี้เองมห�ดเล็กห้องสรง	เห็นว่�ย�สีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมด

แล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	 เมื่อพระองค์ได้ทรงทร�บ	 ก็ได้ขอให้เข�นำ�ย�สีพระทนต์หลอดเก่� 

ม�คืนและพระองค์ท่�นยังทรงส�ม�รถใช้ต่อไปได้อีกถึง	 ๕	 วัน	 จะเห็นได้ว่�ในส่วนของพระองค์ท่�นเองนั้น	 

ทรงประหยดัอย่�งยิง่	ซึง่ตรงกนัข้�มกบัพระร�ชทรพัย์ส่วนพระองค์ทีท่รงพระร�ชท�นเพือ่ร�ษฎรผูย้�กไร้อยูเ่ป็นนจิ”
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		 “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดถึงพระวิริยะ	 อุตส�หะ	 ตลอดจนคว�มประหยัด

ในก�รใช้ของอย่�งคุ้มค่�	 หลังจ�กนั้นทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ได้กร�บพระบ�ททูลขอพระร�ชท�นหลอด 

ย�สพีระทนต์หลอดนัน้	เพือ่นำ�ไปให้ศษิย์ได้เหน็และรบัใส่เกล้�เป็นตวัอย่�งเพือ่ประพฤตปิฏบิตัใินโอก�สต่อ	ๆ 	ไป”

“ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่งหลอดย�สีพระทนต์เปล่�

หลอดนั้นม�ให้ถึงบ้�น	 ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นเกล้�ยิ่ง	 เมื่อได้

พิจ�รณ�ถึงลักษณะของหลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นแล้วทำ�ให้เกิดคว�มสงสัยว่�	เหตุใดหลอดย�สีพระทนต์ 

หลอดน้ีจึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	 คล้�ยแผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋มลึก 

ลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด	 เมื่อได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ฯ	 อีกครั้งในเวล�ต่อม�	 จึงได้รับคำ�อธิบ�ยจ�กพระองค์ว่�	

หลอดย�สพีระทนต์ท่ีเหน็แบนเรยีบน้ันเป็นผลจ�กก�รใช้ด้�มแปรงสพีระทนต์ช่วยรดีและกดจนเป็นรอยบุม๋ทีเ่หน็

นัน่เอง	และเพือ่ทีจ่ะขอนำ�ไปแสดงให้ศษิย์ทนัตแพทย์ได้เหน็เป็นอทุ�หรณ์	จงึได้ขอพระร�ช�นญุ�ต	ซึง่พระองค์

ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วยคว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”

 รถยนต์พระที่นั่ง 

	 น�ยอนนัต์	ร่มร่ืนว�ณิชกจิ	ช่�งดูแลรถยนต์พระทีน่ัง่	ได้ให้สมัภ�ษณ์ร�ยก�รตสีบิ	เมือ่วนัท่ี	๒๗	พฤศจกิ�ยน	

๒๕๕๒	 โดยมีใจคว�มว่�	 “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	 ซึ่งเป็นรถท่ีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พระร�ชท�นแก่สมเด็จพระเทพรัตนฯ	 สมัยท่�นเรียนจบท่ีจุฬ�ฯ	 และเป็นคันโปรดของท่�นด้วย	 ก่อนซ่อมข้�ง

ประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	แต่หลังจ�กที่ซ่อมแล้ว	วันหนึ่งท่�นก็รับสั่งกับส�รถีว่�	วันนี้รถ

ดูแปลกไป	นำ้�ไม่หยด	อย่�งนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ	แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอ�กระป๋องม�รอง”	น�ยอนันต์	เปิดเผยว่�	

ภ�ยในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น	 เรียบง่�ยม�กไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	มีแต่ถัง

ขยะเล็ก	ๆ	กับที่ทรงง�นเท่�นั้น	ส่วนก�รได้มีโอก�สดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ทำ�ให้ได้เห็นถึงพระร�ชกรณียกิจของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวด้วยนั้น	 น�ยอนันต์	 กล่�วว่�	 ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ในพระร�ช

กรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว่�พรมใต้รถมนีำ�้แฉะขงัอยูแ่ละมกีลิน่เหมน็ด้วย	แสดงว่�พระองค์ท่�นทรงนำ�รถไปทรงพระ

ร�ชกรณยีกจิในทีท่ีน่ำ�้ท่วม	แถมนำ�้ยงัซมึเข้�ไปในรถพระทีน่ัง่ด้วย	แสดงว่�นำ�้กต้็องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	

จึงถ�มส�รถีว่�	ทำ�ไมไม่รีบเอ�รถม�ซ่อม	ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	

จ�กก�รที่ได้มีโอก�สรับใช้เบื้องพระยุคลบ�ท	ได้เห็นถึงคว�มพอเพียงของพระองค์อย่�งไร	น�ยอนันต์	ตอบว่�	

“ปกติถ้�ทรงง�นส่วนพระองค์	 ท่�นก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนำ้�มัน	 และเมื่อเร�สังเกตสีรถพระท่ีนั่ง	 จะเห็น

ว่�มีรอยสีถลอกรอบคันรถ	 กว่�ที่ท่�นจะนำ�ม�ทำ�สีใหม่ก็รอบคันแล้ว	 แต่คนใช้รถอย่�งเร�แค่รอยนิดเดียวก็รีบ

เอ�ม�ทำ�สแีล้ว	และครัง้หนึง่ระหว่�งทีผ่มกำ�ลงัประส�นง�นไปรบัรถพระทีน่ัง่ของสมเดจ็พระเทพรตันฯ	กม็วีทิยุ

ของข้�ร�ชบริพ�รบอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตนฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”

 ห้องทรงงาน 

	 ห้องทรงง�นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�นไม่ได้หรูหร�ประดับด้วยของแพงแต่อย่�งใด	 เวล�ทรงง�น 

จะประทับบนพื้นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	มิได้ประทับพระเก้�อี้เวล�ทรงง�น	เพร�ะทรงว�งสิ่งของต่�ง	ๆ 

ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเลก็	ๆ 	ขน�ด	๓	x	๔	เมตร	ภ�ยในห้องทรงง�นจะมวีทิย	ุโทรทศัน์	โทรส�ร	โทรศพัท์ 

คอมพิวเตอร์	 เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	 เครื่องพย�กรณ์	 อ�ก�ศ	 เพื่อจะได้ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ได้ 

ทันท่วงที	โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
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ห้องทรงง�นของพระองค์กเ็ป็นอกีสิง่หนึง่	ทีเ่ตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	โต๊ะทรงง�นหรอืเก้�อีโ้ยกรปูทรงหรหูร� 

ไม่เคยมีปร�กฏในห้องน้ี	 ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ตอนหนึ่งท่ีว่� 

“...สำ�นักง�นของท่�น	 คือ	 ห้องกว้�ง	 ๆ	 ไม่มีเก้�อี้	 มีพื้น	 และท่�นก็ก้มทรงง�นอยู่กับพื้น...”	 นั่นเอง	 นับเป็น 

แบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้

	 “ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ดธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	คูณ	๑๐	เมตร	โปร่ง	ๆ	โล่ง	ๆ	พื้นที่เป็น 

ไม้ป�ร์เกต์	 ผมกร�บบังคมทูลและถว�ยตำ�ร�	 จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�พร้อมท้ังเรื่องร�ว

คว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนินเป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

 เครื่องประดับ

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ฉลองพระองค์ธรรมด�	 ห้อยกล้องถ่�ยภ�พไว้ท่ี 

พระศอ	มิทรงโปรดก�รสวมใส่เครื่องประดับอื่น	เช่น	แหวน	สร้อยคอหรือของมีค่�ต่�ง	ๆ	เว้นแต่น�ฬิก�บนข้อ

พระกรเท่�นั้น	ซึ่งก็ไม่ได้มีร�ค�แพงแต่อย่�งใด

	 “...เคร่ืองประดับ	 พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักช้ิน	 นอกเสียจ�กว่�จะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ	 

ไปง�นพระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	หรือต้อนรับแขกบ้�นแขกเมืองเท่�นั้น...”	

	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

	 “...เมื่อปี	๒๕๒๔	ที่ได้รับแต่งตั้งจ�กรัฐบ�ลให้ไปถว�ยง�น	ผมตื่นเต้นม�ก	สังเกตร�ยละเอียดรอบ	ๆ	ตัว

ไปเสยีทกุอย่�ง	มองไปทีข้่อพระหตัถ์ว่�	ทรงใช้น�ฬิก�อะไร	มองจนพระองค์ทรงยืน่ข้อพระหตัถ์ม�ให้ด	ูทรงตรสั

อย่�งมีพระอ�รมณ์ขันว่�	“ยี่ห้อใส่แล้วโก้”	ผมจำ�แบบไว้	 เพร�ะอย�กรู้ว่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงใช้

น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้�น	ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	๗๕๐	บ�ท...”	

	 “ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล”	 เขียนเล่�ไว้ใน	 “ประสบก�รณ์สนองพระร�ชดำ�ริเรียนรู้หลักก�รทรงง�น	 

ในพระบ�ทสมเด็จ	พระเจ้�อยู่หัว”

 พระตำาหนักจิตรลดา

	 พระตำ�หนักจติรลด�	“...ไม่มพีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณสวนจติรลด�

ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปล�	 และไร่น�ทดลอง	 อีกทั้งผองโคนม	 ผสมด้วยโรงสีและโรงง�นหล�กหล�ย	 จึงพูดได้ 

เต็มป�กว่�	ในประเทศไทยไม่มีช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับพระมห�กษัตริย์	ผู้ทรงทำ�ง�นอย่�ง	“หลังสู้ฟ้�หน้�

สู้ดิน”	ด้วยพระองค์เอง”

 ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า

	 	 “...	 แต่ห�กเป็นเรื่อง	 “ง�นในร�ชก�ร”	 แล้ว	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระบรม

ร�โชว�ทม�ยังข้�ร�ชบริพ�รในพระองค์ว่�	 “เอกส�รต่�ง	 ๆ	 ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ห�กเป็นซองแล้ว	 

ก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	หรือห�กเป็นต้องใช้เทปก�วติด	ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	ไม่ใช่ปิดทั้งหมด	เพร�ะ

เป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	 พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัย	 เพร�ะไม่เป็นก�รประหยัด	 ซ่ึงตรงนี้เป็น 

สิง่สำ�คญั	นอกจ�กนี	้กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คญั	กค็วรใช้กระด�ษรไีซเคลิ	แต่ห�ก

เป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”
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วิชาที่ ๔
การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๔   : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

สาระสำาคัญ 
 วชิ�นีเ้ป็นก�รฝึกปฏบิตักิจิกรรมโดยมบีทบ�ทในก�รเป็นวทิย�กรถ่�ยทอดคว�มรูใ้นประเดน็ใดประเดน็หนึง่

จ�ก	๓	ประเด็น	โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสมกับเนื้อห�

วัตถุประสงค์ 
		 เพ่ือฝึกทกัษะก�รเป็นวทิย�กรทีถ่่�ยทอดองค์คว�มรูใ้นเรือ่งก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่กำ�หนดได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	

วิธีการฝึกอบรม
	 -		 ๓	 ชั่วโมงแรก	 ให้ผู้เข้�ร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กรโดยสุ่มหัวข้อวิช�ก�รบรรย�ย

จ�ก	๓	วิช�	โดยให้วิทย�กรประเมิน	

	 -		 ๓	ชั่วโมงหลัง	วิทย�กรให้ข้อเสนอแนะกระบวนก�รหล�กหล�ย

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	ฝึกปฏิบัติ	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๔๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๔   : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
	 ก�รที่บุคคลใดก็ต�มที่จะก้�วเข้�สู่ก�รเป็นวิทย�กรได้นั้น	 จำ�เป็นจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับก�รสอนและ 

ก�รถ่�ยทอดคว�มรูต่้�ง	ๆ 	ให้กบัผูเ้ข้�รบัก�รอบรม	ก�รทีจ่ะเป็นวทิย�กรฝึกอมรมทีด่ต้ีองเป็นผูท้นัสมยัอยูเ่สมอ	

มีคว�มรอบรู้ในวิทย�ก�รใหม่	ๆ	ใฝ่ห�คว�มรู้อยู่เป็นนิจ	มีศิลปะในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้

ความหมายของวิทยากร
 วิทยากร คือ	 ผู้ที่ทำ�หน้�ที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	 ท่ีจะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รอบรม	 เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 

เกิดทักษะ	 เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม	 จนกระทั่งผู ้เข้�รับก�รอบรมเกิดก�รเรียนรู้และส�ม�รถ 

จุดประก�ยคว�มคิด	เกิดก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	หรือพฤติกรรมไปต�มวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิช�นั้น	ๆ	

 วิทยากร	 หม�ยถึง	 ผู้ที่มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 ในภ�ษ�อังกฤษเรียกวิทย�กรว่�	 Resource	 Person	

วิทย�กรม�จ�ก	 “วิทย�”	 แปลว่�	 คว�มรู้	 “กร”	 แปลว่�	 มือ	 หรือ	 ผู้ถือ	 วิทย�กรก็คือ	 ผู้ทรงไว้ซ่ึงคว�มรู ้

คว�มส�ม�รถ	น่ันกค็อื	บคุคลทีเ่ป็นวทิย�กรได้จะต้องเป็นผูม้คีว�มรู	้และคว�มส�มรถในก�รท�ให้ผูอ้ืน่มคีว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจในเร่ืองนัน้	ๆ 	ต�มทีต่นต้องก�ร	วทิย�กรจึงหม�ยถึงผูรู้แ้ละผูม้คีว�มส�ม�รถในก�รท�ให้ผูอ้ืน่มคีว�มรู ้

คว�มเข้�ในเรื่องนั้น	ๆ	

 วิทยากร หม�ยถึง	บุคคลซึ่งมีคว�มรู้	 คว�มส�มรถ	ตลอดจนก�รพูดหรือน�เสนอและใช้เทคนิคต่�ง	ๆ	

ในเรื่องนั้น	ๆ	ในก�รถ่�ยทอดอันจะทำ�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรมให้เกิดคว�มรู้	(Knowledge)	คว�มเข้�ใจ	(Under-

stand)	 เจตคติ	 (Attitude)	 คว�มส�ม�รถ	 (Skill)	 จนส�ม�รถท�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ไปต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร

บทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญของวิทยากร มีดังนี้ 
 ๑.  วิทยากร คือ ผู้ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor)	บทบ�ทแรกของวิทย�กร	คือ	คำ�ว่�	“ทำ�ให้เกิด

ก�รเรียนรู้”	หม�ยคว�มว่�	วทิย�กรจะต้องทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งหรอืหลกัสตูรทีว่ทิย�กร

ถ่�ยทอด	จนส�ม�รถเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมไปต�มวตัถปุระสงค์ของเรือ่งหรอืหลกัสตูรนัน้	ๆ 	ดงันัน้	

บทบ�ทนีว้ทิย�กรจำ�เป็นต้องมคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจในเรือ่งหรือหลกัสตูรทีถ่่�ยทอดน้ัน	ๆ 	ได้อย่�งถ่องแท้	ห�กวิทย�กร 

มีคว�มรู ้ไม่ม�กพอ	 ก็ย�กที่จะทำ�ให้ผู ้เข้�สัมมน�เกิดก�รเรียนรู ้ได้	 ดังนั้นก�รเป็นวิทย�กรบทบ�ทแรก	 

จะต้องห�คว�มรู้เยอะ	ๆ	ในทุก	ๆ	เรื่องโดยเฉพ�ะเรื่องที่จะต้องให้ผู้เข้�รับฟังก�รสัมมน�เกิดก�รเรียนรู้	

 ๒.  วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer)	 บทบ�ทท่ี	 ๒	 มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเป็นวิทย�กรท่ีสมบูรณ์แบบ 

อกีบทบ�ทหนึง่	ก�รเป็นผูฝึ้กไม่ใช่เรือ่งง่�ย	นอกจ�กต้องมคีว�มรูเ้กีย่วกบัเรือ่งหลกัสตูรทีอ่บรมแล้ว	วทิย�กรจำ�เป็น
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ต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้เข้�สัมมน�ด้วยว่�มีคุณสมบัติหรือพื้นคว�มรู้เป็นอย่�งไร	 ก�รเป็นวิทย�กร 

ในบทบ�ทนี้ส่วนใหญ่	คือ	หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับก�รอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ	เช่น	หลักสูตรศิลปะก�รพูดสร้�ง 

แรงจงูใจ	เทคนิคก�รเป็นพธิกีร	หรอื	วทิย�กรมอือ�ชพีฯลฯ	วทิย�กรผูอ้บรมทำ�หน้�ทีใ่นบทบ�ทนี	้ต้องอดทน	ใจเยน็ 

รอคอย	ฝึกฝนจนผูเ้ข้�อบรมสมัมน�บรรลผุลเป็นไปต�มวตัถปุระสงค์ทีต้่องก�ร	เปรยีบเสมอืน	โค้ช	!!!	ต้องรอบรู้	

รู้ลึก	รู้จริง	และรู้กว้�ง	

 ๓.  วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (Mentor)	 ในบทบ�ทนี้วิทย�กรต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำ�ปรึกษ�	

ให้กำ�ลังใจ	 แนะแนวท�งต่�ง	 ๆ	 เพื่อทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�	 มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 จุดประก�ยคว�มคิด	 ส�ม�รถ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	ปฏบิติัต�ม	จนประสบผลสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยของก�รอบรม-สมัมน�	ทีว่�งไว้	ในบทบ�ท

พี่เลี้ยงของวิทย�กรนี้	วิทย�กรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์	ยิ้มแย้มแจ่มใส	อ�รมณ์ดี	จึงจะส�ม�รถท�บทบ�ทนี้ได้ดี	

 ๔.  วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher) บทบ�ทนี้เป็นบทบ�ทที่สำ�คัญอีกบทบ�ทหนึ่งของวิทย�กร	 

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เพื่อทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�เกิดคว�มเข้�ใจนั้น	 วิทย�กรต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นครูผู้สอนด้วย	 ก�รพูด

ด้วยเสียงทีด่งัชดัเจน	สอนด้วยก�รยกตวัอย่�งประกอบ	เปรยีบเทยีบ	จะทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�	เปลีย่นแปลงทศันคติ

จนส�ม�รถจุดประก�ยคว�มคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้น	ๆ 	ได้	

ก�รทำ�หน้�ทีข่องวทิย�กรในบทบ�ทครผููส้อน	จะทำ�ให้ผูฟั้งเชือ่และเปลีย่นแปลงได้ในทีส่ดุ	ในบทบ�ทนีว้ทิย�กร

จำ�เป็นต้องฝึกฝนอย่�งม�กในจิตวิญญ�ณของก�รเป็นครู

 ๕. วทิยากร คอื ผู้บรรยาย (Lecturer) ในบทบ�ทนีเ้ป็นอกีบทบ�ทหนึง่ของวทิย�กร	ก�รบรรย�ยของ

วิทย�กรนั้นเป็นบทบ�ทหลักเลยก็ว่�ได้	แต่ที่สำ�คัญวิทย�กรจะบรรย�ยอย่�งไร	ที่จะทำ�ให้ผู้ฟังหรือผู้เข้�สัมมน�	

ไม่เบื่อ	หรือหลับเสียก่อน	บรรย�ยอย่�งไร	ที่จะทำ�ให้สนุกสน�นตื่นเต้น	เรียงลำ�ดับขั้นตอนได้อย่�งชัดเจนเข้�ใจ

ง่�ย	และได้เนื้อห�ส�ระครบถ้วน	บทบ�ทนี้ก็ต้องได้รับฝึกฝน

	 องค์กรหรือหน่วยง�นใดมวีทิย�กรทีค่รบเครือ่งทำ�ได้ทกุบทบ�ทกถ็อืว่�สำ�เรจ็ไปแล้วครึง่หนึง่	หรอืท่�นใด

ท่ีเป็นวทิย�กรอยูแ่ล้ว	ทำ�ได้ทกุบทบ�ทกถ็อืได้ว่�สดุยอดแล้ว	แต่ถ้�ท่�นใดยงัทำ�ไม่ได้ทกุบทบ�ทหรอืทำ�ได้เพยีง

บ�งบทบ�ท	ก็ฝึกฝนกันต่อไป	ฝึกบ่อย	ๆ	ก็จะเก่งและชำ�น�ญ	เป็นวิทย�กรมืออ�ชีพได้ในที่สุด	ก�รเป็นคนช่�ง

สังเกต	ช่�งพูด	ชอบก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังว่�รู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ก�ย	มีคว�ม

จำ�เป็นอย่�งยิ่ง	เพร�ะจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถรู้ได้ว่�	ผู้ฟังตอบรับก�รพูดของวิทย�กรได้ม�กน้อยแค่ไหน	

คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี มีดังนี้
 ๑.  ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน	 ก�รเป็นวิทย�กร	 เป็นนักพูดท่ีเก่งนั้น	 ต้องมี

คว�มรู้เยอะ	มีคว�มรู้ที่หล�กหล�ย	โดยเฉพ�ะเรื่องที่จะบรรย�ย	ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง	ส�ม�รถเข้�ใจเรื่องที่

จะถ่�ยทอดได้อย่�งกระจ่�งแจ้งชัดเจน	ส่วนคว�มรู้อื่น	ๆ	ก็ต้องมีรอบด้�น	ไม่ว่�จะเป็นนิท�น	เรื่องตลกขำ�ขัน	

คว�มรู้รอบตัวอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	ก�รเป็นคนรักก�รเรียนรู้จะส�ม�รถท�ให้เร�เป็นวิทย�กรที่เก่ง	มีค่�ตัวแพง	ๆ 

ได้	 เพร�ะวิทย�กรคือผู้ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	 จึงมีคำ�กล่�วที่ว่�	 “อ่�นหนังสือประวัติศ�สตร์	 ๑	 เล่ม	 ย่นย่อระยะ

เวล�ของประวัติศ�สตร์นับ	๑๐๐	ปี”	

 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คว�มคิดของคนเร�มี	๒	ด้�น	ด้�นหนึ่งบวก	อีกด้�นหนึ่งลบ	ก�รคิดลบ	

ทำ�ให้จิตใจหดหู่	ห่อเหี่ยว	หมดคว�มหวัง	หมดกำ�ลังใจ	ก�รคิดบวกก่อให้เกิดคว�มหวัง	พลังใจ	มีแรงที่จะต่อสู้

ปัญห�อุปสรรค	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	คิดสิ่งแปลก	ๆ	สิ่งใหม่	ๆ	ได้ตลอดเวล�	คุณสมบัติของผู้ที่ต้องก�รฝึกฝน
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เป็นวทิย�กรในข้อน้ีกค็อื	ก�รคดิบวก	มคีว�มคดิรเิริม่สร้�งสรรค์	เพร�ะจะทำ�ให้เร�มอีะไร	แปลก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ตลอด

เวล�	เวล�ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	ก็จะเป็นคว�มรู้ที่ดี	ๆ	คว�มรู้ที่สร้�งสรรค์	ผู้เข้�สัมมน�ก็จะได้แนวคว�มคิดจ�ก

ก�รฟังบรรย�ยนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์	ทำ�ให้ผู้ที่เป็นวิทย�กรได้รับก�รตอบรับม�กยิ่งขึ้น	ดังนั้นก�รฝึกฝน

เกี่ยวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทย�กรพึงมี	

 ๓.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ก�รเป็นคนร่�เริง	ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง	ทำ�ให้มีเสน่ห์	มีแต่คนอย�กเข้�ใกล้	

เป็นคณุสมบตัอิกีข้อหนึง่ทีค่วรมสีำ�หรบัก�รเป็นวทิย�กร	รอยยิม้ของวทิย�กร	จะทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�ฟังอย่�งตัง้ใจ	

คงไม่มีใครอย�กฟังวิทย�กรหน้�บึ้ง	หรือหน้�บอกบุญไม่รับ	ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทย�กรที่ดีในวันหน้�	

 ๔.  ช่างสังเกต	ก�รพูด	ก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ก�ย	

มคีว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิง	เพร�ะจะทำ�ให้ส�ม�รถรูไ้ด้ว่�	ผูฟั้งตอบรบัก�รพดูของวทิย�กรได้ม�กน้อยแค่ไหน	ดงันัน้

คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่�งสังเกต	

 ๕.  มีไหวพริบปฏิภาณ วิทย�กรต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�เก่ง	 คุณสมบัติ 

ข้อนี้ข�ดไม่ได้	 ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้	 เหตุก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นบ�งครั้งเกินคว�มค�ดหม�ย	ก�รมี

ไหวพริบปฏิภ�ณคิดไวทำ�ไว	แก้ไขเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้	เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของวิทย�กรที่ต้องฝึกฝน	

 ๖.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง	วิทย�กรเป็นยิ่งกว่�ผู้นำ�	เนื่องจ�กผู้นำ�ส�ม�รถนำ�คนอื่นได้	แต่ผู้นำ�อ�จจะ

ไม่ใช่วทิย�กรทีด่	ีแต่ผูน้ำ�มคีว�มเชือ่มัน่	ดงันัน้	วทิย�กรจงึต้องมคีว�มเชือ่มัน่ม�กกว่�	ห�กไม่มคีว�มเชือ่มัน่	ไม่มี

คว�มมั่นใจในเรื่องที่บรรย�ยในเรื่องที่ถ่�ยทอด	แล้วใครจะเชื่อ	คว�มเชื่อมั่นจะแสดงออกม�ท�งนำ้�เสียง	สีหน้�	

แววต�	ข้อมูล	คำ�พูด	ท่�ท�ง	บุคลิกภ�พ	ก�รพูดที่มีหลักก�ร	ก�รพูดที่มีนำ้�เสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้�งคว�ม

เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้	คว�มเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีก�รฝึกฝน

 ๗.  มกีารวางแผนท่ีด ีนกัพดูทีดี่หรอืวทิย�กรทีด่ต้ีองมคีณุสมบัตเิรือ่งก�รว�งแผนก�รพดูให้ไปต�มลำ�ดบั 

ขัน้ตอน	ถอืเป็นเร่ืองสำ�คญั	สำ�หรบัก�รถ่�ยทอด	เพร�ะจะทำ�ให้ผูฟั้งเข้�ใจเรือ่งทีไ่ด้รบัก�รถ่�ยทอดอย่�งกระจ่�ง

แจ้งชัดเจน	 ก�รข�ดก�รว�งแผน	 จะทำ�ให้ก�รพูด	 วกไปวนม�	 ทำ�ให้เกิดก�รล้มเหลวในก�รพูด	 ไม่ประสบ 

คว�มสำ�เร็จในก�รเป็นวิทย�กร	ดังนั้นก�รว�งแผนเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีก�รฝึกฝน	

 ๘.  มีความจริงใจตั้งใจให้ความรู้ คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐ�นของก�รเป็นวิทย�กรมืออ�ชีพ	

คว�มจริงใจตั้งใจม�กน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ย�ก	 ระหว่�งวิทย�กรกับผู้ฟังก�รสัมมน�	ห�กมีคว�มจริงใจและ

ตั้งใจจริง	

 ๙.  มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง	ลีล�แบบฉบับของนักพูด	หรือวิทย�กรที่เป็นตัวของตัวเองจะทำ�ให้	

ผู้ฟังจำ�ได้แม่นย�	โดดเด่น	เป็นเอกลักษณ์ดังนั้น	วิทย�กรต้องห�ลีล�ที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง	

 ๑๐.  ทำาให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย	ก�รพูด	คือ	ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้พูดกับผู้ฟัง	แต่ก�ร

บรรย�ย	คอื	ก�รพูดสือ่ส�รระหว่�งวิทย�กรกับผู้เข้�สมัมน�	ห�กวิทย�กรพูดไป	ผู้ฟังกเ็งยีบ	น�นเข้�บรรย�ก�ศ

ก็จะกร่อยสุดท้�ยคนก็จะห�ยหมดทั้งห้อง	 ดังนั้นก�รสร้�งบรรย�ก�ศให้ผู้ฟังหรือ	 ผู้เข้�สัมมน�มีส่วนร่วม	 เป็น

คุณสมบัติข้อสำ�คัญที่ต้องฝึกฝนอย่�งหนัก	 เพร�ะก�รทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�มีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทย�กร

มืออ�ชีพ	

 ๑๑.  บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร ก�รแต่งก�ยที่เหม�ะสม	

บุคลิกภ�พดูดี	 โดดเด่น	 เป็นที่เค�รพเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่�จะเป็นบนเวทีหรืออยู่ข้�งล่�งเวทีนับว่�มีคว�ม

สำ�คัญอย่�งยิ่ง	ดังนั้นวิทย�กรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน	
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 ๑๒.  ถ่ายทอดเป็น 
	 	 ๑๒.๑		 มีเทคนิคต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รบรรย�ย	ก�รนำ�อภิปร�ย	ก�รสัมมน�	กรณีศึกษ�	ก�รจัดกิจกรรม	
ฯลฯ	เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มรู้	เข้�ใจง่�ย	ได้ส�ระ
	 	 ๑๒.๒		 พูดเป็น	คือ	พูดแล้วทำ�ให้ผู้ฟังเข้�ใจต�มที่พูดได้อย่�งรวดเร็ว	ส�ม�รถพูดเรื่องย�ก	ซับซ้อน
ให้เข้�ใจง่�ย	
	 	 ๑๒.๓		 ฟังเป็น	คอื	ต้ังใจฟัง	ฟังให้ตลอด	ขณะทีฟั่งต้องควบคมุอ�รมณ์	ขณะทีฟั่งอย่�คดิคำ�ตอบทนัที	
จงฟังเอ�คว�มหม�ยม�กกว่�ถ้อยคำ�
	 	 ๑๒.๔		 นำ�เสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน	
	 	 ๑๒.๕		 มีอ�รมณ์ขัน	สร้�งบรรย�ก�ศในก�รอบรมได้อย่�งเหม�ะสม	
	 	 ๑๒.๖		 มีประสทิธภิ�พในก�รอบรม	ส�ม�รถเชือ่มโยงทฤษฎเีข้�กบัก�รปฏบิตัไิด้ด	ีมองเหน็เป็นรปูธรรม 
	 	 ๑๒.๗		 ใช้ภ�ษ�พูดได้ดี	 ใช้ภ�ษ�ง่�ย	ๆ	รู้จักเลือกภ�ษ�ให้ตรงกับเนื้อห�และตรงกับคว�มต้องก�ร
และพื้นฐ�นคว�มรู้ของผู้ฟัง	
 ๑๓.  มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่ 
	 	 ๑๓.๑		 คว�มสนใจในก�รรับฟังจะเกิดขึ้นจ�กก�รรับรู้ถึงเรื่องที่วิทย�กรจะพูดหรือบรรย�ย	
	 	 ๑๓.๒		 มุ่งประโยชน์ในก�รรับฟังเป็นสำ�คัญ	
	 	 ๑๓.๓		 จะตั้งใจและเรียนรู้ได้ดี	ถ้�วิทย�กรแยกเรื่องที่สอนออกเป็นประเด็น/ขั้นตอน	
	 	 ๑๓.๔		 จะเรียนรู้ได้ดีถ้�ได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อม	ๆ	กับก�รรับฟัง	
	 	 ๑๓.๕		 จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น	ถ้�ฝึกแล้วได้ทร�บผลของก�รปฏิบัติอย่�งรวดเร็ว	
	 	 ๑๓.๖		 จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีก�รฝึกหัดอยู่เสมอ	
	 	 ๑๓.๗		 จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเปิดโอก�สให้ใช้เวล�ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	 อย่�เร่งรัด	 เพร�ะแต่ละคนมี
คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ต่�งกัน	
 ๑๔.  มีจรรยาบรรณของวิทยากร 
	 	 ๑๔.๑		 เมื่อจะสอนต้องมั่นใจว่�มีคว�มรู้จริงในเรื่องที่จะสอน	
	 	 ๑๔.๒		 ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง	
	 	 ๑๔.๓		 ไม่ควรฉกฉวยโอก�สในก�รเป็นวิทย�กรเพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตัว	
	 	 ๑๔.๔		 คว�มประพฤติและก�รปฏิบัติตนของวิทย�กร	ควรจะสอดคล้องกับเรื่องที่สอน

การเป็นผู้นำาเสนอที่ดี
 ก�รเป็นวทิย�กรท่ีดี	วิทย�กรจะต้องเป็นผู้นำ�เสนอทีด่ด้ีวย	เพือ่ให้ก�รบรรย�ยบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำ�หนดไว้ 
โดยวิทย�กรจะต้องมีก�รเตรียมก�รที่ประกบด้วยขั้นตอน	ดังนี้
 ๑.  การวางแผน (Planning)
	 	 เป็นขัน้ตอนแรกทีส่ำ�คญัทีจ่ะนำ�ไปสูค่ว�มมัน่ใจของก�รเป็นผูน้ำ�เสนอทีด่	ีนัน้คอื	ก�รว�งแผนเตรยีม
คว�มพร้อม	โดย
	 	 -	สำ�รวจตัวเอง
	 	 -	วิเคร�ะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง
	 	 -	สร้�งคว�มเชื่อมั่นตนเอง
	 	 -	กำ�หนดแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้
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 ๒.  การดำาเนินการ (Doing)

	 	 ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดขึ้น	ซึ่งอ�จพบปัญห�หรืออุปสรรค

ที่ต้องแก้ไขปัญห�เหล่�นั้น

 ๓.  การตรวจสอบ (Checking)

	 	 บุคคลที่จะประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพก�รง�นต่�ง	 ๆ	 ได้นั้น	 จะต้องคอยตรวจสอบผลก�รดำ�เนิน

ง�นของตนเองเป็นระยะ	ๆ	 โดยประเมินคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมต่�ง	ๆ	ที่ดำ�เนินก�รม�ทั้งหมดว่�เป็นไปต�ม

เป้�หม�ยที่ต้องก�รให้เป็นหรือไม่	ทั้งนี้	เพื่อสร้�งคว�มสำ�เร็จในก�รก้�วขึ้นสู่เวทีของ	“ผู้นำ�เสนอหรือวิทย�กร”

 ๔.  การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)

	 	 เมื่อมีคว�มพร้อมในทุกอย่�ง	ก็เริ่มก้�วสู่เวทีของก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี

เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
 ก่อนการฝึกอบรม

	 ก่อนที่จะมีก�รฝึกอบรมเกิดขึ้น	 วิทย�กรจะต้องมีภ�รกิจในก�รเตรียมตัว	 เพร�ะวิทย�กรจะต้องทร�บ

ล่วงหน้�ว่�ตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองใด	 ดังนั้น	 ในข้ันตอนนี้วิทย�กรควรจะดำ�เนินก�รเตรียมก�ร 

เพือ่ก�รถ่�ยทอดและเปลีย่นทศันคติของผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรม	ก�รเตรยีมก�รท่ีดย่ีอมสำ�เรจ็ไปแล้วครึง่หนึง่	เพร�ะ

จะทำ�ให้วทิย�กรเกดิคว�มมัน่ใจในก�รฝึกอบรม	และเมือ่มปัีญห�ต่�ง	ๆ 	เกดิขึน้	ย่อมแก้ปัญห�ได้อย่�งเหม�ะสม	

ก�รเตรียมก�รในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ

	 ๑.		ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นที่จะฝึกอบรม	เพื่อขอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อก�รฝึกอบรม	ได้แก่	

หลักสูตร	กลุ่มผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เอกส�รประกอบ	วัสดุอุปกรณ์ต่�ง	ๆ	

	 ๒.		ก�รเขยีนแผนก�รฝึกอบรม	ข้อมลูต่�ง	ๆ 	ทีไ่ด้จ�กหน่วยง�นจะเป็นประโยชน์ต่อก�รเขยีนแผนก�รฝึก

อบรม	แผนก�รฝึกอบรมเป็นแนวท�งส�หรบัวทิย�กรว่�	จะถ่�ยทอดและเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใช้สือ่และเทคนคิ

ก�รฝึกอบรมอย่�งไร	เพื่อให้เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมอบรม

	 ๓.		ก�รเตรียมอปุกรณ์	สือ่ต่�ง	ๆ 	วทิย�กรควรจะเตรยีมอปุกรณ์และสือ่ต่�ง	ๆ 	เช่น	ไฟล์นำ�เสนอ	กระด�ษ	

ฯลฯ	ให้เรียบร้อย	เหม�ะสมกับฐ�นะของวิทย�กร

 ระหว่างการฝึกอบรม

	 เมื่อวิทย�กรม�ถึงสถ�นที่จัดฝึกอบรม	 ควรตรวจสอบสถ�นท่ีและอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ท่ีได้จัดเตรียมไว้และ

สอบถ�มข้อมูลต่�ง	ๆ	เช่น	บรรย�ก�ศในก�รฝึกอบรม	ใครเป็นผู้นำ�กลุ่ม	วิทย�กรคนก่อน	ๆ	พูดเกี่ยวกับอะไร	

ฯลฯ	เมื่อถึงเวล�ก�รฝึกอบรม	จะต้องดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญได้แก่

	 ๑.		ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	ควรมีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอด	โดยอ�ศัยเทคนิคและใช้สื่ออุปกรณ์ต่�ง	ๆ	

ให้เป็นประโยชน์

	 ๒.		ก�รเป็นศนูย์กล�ง	ในก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณ์และคว�มคดิเหน็	วทิย�กรจะต้องคอยกระตุน้ให้

ผูร้บัก�รฝึกอบรมแลกเปลีย่นประสบก�รณ์คว�มคิดเหน็	รวมถึงต้องคอยช้ีแนะ	สรปุประเดน็และนำ�เสนอแนวท�ง

ที่เหม�ะสมด้วย

	 ๓.		ก�รเสริมสร้�งบรรย�ก�ศ	วทิย�กรจะต้องสร้�งบรรย�ก�ศทีเ่หม�ะสมต่อก�รเรยีนรู	้ทัง้ด้�นก�ยภ�พ	

ได้แก่	อปุกรณ์	สือ่ให้เหม�ะสม	และด้�นจติภ�พ	หม�ยถงึ	ผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรม	มคีว�มสนใจทีจ่ะเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวล�
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	 ๔.		ก�รมีมนุษยสัมพันธ์	วิทย�กรจะต้องอ�ศัยหลักก�ร	ด้�นมนุษยสัมพันธ์	เพื่อเป็นก�รช่วยลดช่องว่�ง

วิทย�กรกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมประทับใจ

	 ๕.		ก�รแก้ปัญห�ทีเ่กดิขึน้	ปัญห�บ�งอย่�งวทิย�กรส�ม�รถรู	้หรอืค�ดเด�ได้ล่วงหน้�	แต่ปัญห�บ�งอย่�ง 

เป็นปัญห�ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะหน้�	 ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้	 วิทย�กรมืออ�ชีพจะต้องส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได	้ 

หรือบรรเท�ให้ลดน้อยลง

 หลังการฝึกอบรม

	 อ�จจะกระทำ�ได้โดย

	 ๑.		ก�รประเมินผลก�รอบรม	 วิทย�กรควรจะขอข้อมูล	 จ�กผู้จัดฝึกอบรม	 นอกเหนือจ�กประเมิน 

โดยก�รสังเกต	เพื่อจะได้ทร�บผลก�รปฏิบัติง�นของตน	และน�ม�ใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอก�สต่อไป

	 ๒.		ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มคว�มจำ�เป็น	วิทย�กรควรเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มที่เห็นสมควร	

เช่น	ก�รมอบวุฒิบัตร	ก�รเลี้ยงสังสรรค์ระหว่�งผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เป็นต้น

	 ๓.		ก�รติดต�มผลก�รฝึกอบรม	 ต้องติดต�มดูว่�	 ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 ได้นำ�คว�มรู้ที่ได้ฝึกฝนม�ใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ม�กน้อยเพียงใด	พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�แก่เข�เท่�ที่จำ�เป็น

บันได ๑๓ ขั้นสู่ความสำาเร็จการเป็นวิทยากร
	 ๑.		เตรียมให้พร้อม

	 ๒.		ซักซ้อมให้ดี

	 ๓.		ท่�ทีให้สง่�

	 ๔.		หน้�ต�ให้สุขุม

	 ๕.		ทักที่ประชุมไม่วกวน	

	 ๖.		เริ่มต้นให้โน้มน้�ว	

	 ๗.		เรื่องร�วให้กระชับ

	 ๘.		ต�จับที่ผู้ฟัง

	 ๙.		เสียงดังให้พอดี

	 ๑๐.		อย่�ให้มีเอ้ออ้�

	 ๑๑.		ดูเวล�ให้พอครบ

	 ๑๒.		สรุปจบให้จับใจ

	 ๑๓.		ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดก�รพูด

๑๐ ประการ ทะยานสู่ความสำาเร็จในการพูด
	 ๑.		รู้เรื่องดี	ก็พูดได้

	 ๒.		เตรียมตัวไว้	ก็พูดดี

	 ๓.		พูดทั้งทีต้องเชื่อมั่น

	 ๔.		แต่งก�ยนั้น	ต้องเหม�ะสม

	 ๕.		ปร�กฏโฉม	กระตือรือร้น

	 ๖.		ไม่ลุกลน	ใช้ท่�ท�ง
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	 ๗.		สบต�บ้�ง	อย่�งทั่วถึง

	 ๘.		ภ�ษ�ซึ้ง	เข้�ใจง่�ย

	 ๙.		นำ้�เสียงไซร้	เป็นธรรมช�ติ

	 ๑๐.		อย่�ให้ข�ดรูปธรรม

หลักการพัฒนาคำาพูด ๙ ประการ
	 ๑.		อ่�นหนังสือพบประโยค	หรือวลีมีคุณค่�	จดไว้เป็นเสบียงกรัง

	 ๒.		จัดลำ�ดับคว�มคิดที่จะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงคว�ม

	 ๓.		พูดจ�กหัวใจ	จริงใจ

	 ๔.		วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รพูด	คนฟัง	สถ�นที่	เวล�	เรื่องที่จะพูด

	 ๕.		ก่อนพูดเตรียมร่�งก�ยให้ดี

	 ๖.		ตรวจดูคว�มพร้อมของอุปกรณ์	เช่น	ไมโครโฟน

	 ๗.		พูดเหมือนก�รเขียน-คำ�นำ�	เนื้อเรื่อง	สรุป	

	 ๘.		ระลึกว่�ก�รพูดเป็น	“ศ�สตร์”	และ	“ศิลป์”	พูดให้สอดคล้องสีหน้�และอ�รมณ์

	 ๙.		กำ�หนดส�รบัญก�รพูดในใจ	จ�กใจ	ที่ขึ้นใจ

การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
	 ๑.		กำ�หนดจุดมุ่งหม�ย	ให้ชัดเจนว่�จะพูดอะไร	เพื่ออะไร	มีขอบข่�ยกว้�งขว�งม�กน้อย	เพียงใด	

	 ๒.		วิเคร�ะห์ผู้ฟัง	 พิจ�รณ�จำ�นวนผู้ฟัง	 เพศ	 วัย	 ก�รศึกษ�	 สถ�นภ�พท�งสังคม	 อ�ชีพ	 คว�มสนใจ	 

คว�มมุง่หวัง	และทศันคติ	ทีก่ลุม่ผูฟั้งมต่ีอเรือ่งทีพ่ดู	และตวัผูพ้ดูเพือ่นำ�ข้อมลูม�เตรยีมพดู	เตรยีมวธิกี�รใช้ภ�ษ� 

ให้เหม�ะกับผู้ฟัง	

	 ๓.		กำ�หนดขอบเขตของเรื่อง	โดยคำ�นึงถึงเนื้อเรื่องและเวล�ที่จะพูด	กำ�หนดประเด็น	สำ�คัญให้ชัดเจน

	 ๔.		รวบรวมเนื้อห�	 ต้องจัดเนื้อห�ที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์ม�กท่ีสุด	 ก�รรวบรวมเนื้อห�ทำ�ได้	 ห�ได้จ�ก

ก�รศึกษ�	ค้นคว้�จ�กก�รอ่�นก�รสัมภ�ษณ์	ไต่ถ�มผู้รู้	ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	แล้วจดบันทึก	

	 ๕.	 เรียบเรียงเนื้อเรื่อง	ผู้พูดจัดทำ�เค้�โครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นต�มลำ�ดับจะกล่�วเปิดเรื่องอย่�งไร	เตรียม

ก�รใช้ภ�ษ�ให้เหม�ะสม	กะทัดรัด	เข้�ใจง่�ย	ตรงประเด็น	พอเหม�ะกับเวล�	

	 ๖.	ก�รซ้อมพูด	เพื่อให้แสดงคว�มมั่นใจต้องซ้อมพูด	ออกเสียงพูด	อักขรวิธี	มีลีล�จังหวะ	ท่�ท�ง	สีหน้�	

ส�ยต�	นำ้�เสียง	มีผู้ฟังช่วยติชม	ก�รพูด	มีก�รบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ก�รฝึกซ้อม

ข้อคิดนักพูด
	 ๑.		นักพูดที่ดี...ต้องเป็นนักฟังที่ดี

	 ๒.		คว�มสำ�เร็จของนักพูด	ไม่ได้วัดจ�กเสียงฮ�

	 ๓.		ควรพูดให้ได้	ส�ระ	และ	บันเทิง	

	 ๔.		อ่�นหนังสือดี	ๆ	๑	 เล่ม	ประหยัดเวล�ชีวิตไป	๑๐	ปี	ฟังนักพูดดี	ๆ	๑	ชั่วโมง	ประหยัดเวล�อ่�น

หนังสือไป	๑๐	เล่ม	

	 ๕.		จะเป็นนักพูด	ต้องใช้หัวใจนักปร�ชญ์	“สุ	จิ	ปุ	ลิ”
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แบบทดสอบ

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

คำาชี้แจง 

	 ๑.		แบบทดสอบนี้เป็นปรนัยเลือกตอบ	๔	ตัวเลือก	และแบบอัตนัย	มีคะแนน	๖๐	คะแนน	โดยแบ่งเป็น	

๓	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที	่๑		วิช�ก�รคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นแบบปรนัย	 ๑๐	 ข้อ	 

	 	 	 	 	 ๒๐	คะแนน

	 	 ส่วนที่	๒		วิช�คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	เป็นแบบปรนัย	๑๐	ข้อ	๒๐	คะแนน

	 	 ส่วนที	่๓		วิช�ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	 STRONG	 :	 จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 

	 	 	 	 	 เป็นแบบอัตนัย	จำ�นวน	๑	ข้อ	๒๐	คะแนน

	 ๒.		ให้ผู้ทดสอบกรอกชื่อ	น�มสกุล	ตำ�แหน่ง	สังกัด	ให้ชัดเจนลงในกระด�ษคำ�ตอบ

	 ๓.		ให้ผู้ทดสอบทำ�แบบทดสอบทุกข้อ	 โดยทำ�เครื่องหม�ย	 X	 คำ�ตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำ�ตอบเดียว 

ลงในกระด�ษคำ�ตอบ

	 ๔.		เมื่อทำ�แบบทดสอบเสร็จแล้ว	ต้องส่งแบบทดสอบและกระด�ษคำ�ตอบแก่เจ้�หน้�ที่

	 ๕.		ก�รทำ�แบบทดสอบมีเวล�	๓๐	น�ที	เมื่อหมดเวล�และเจ้�หน้�ที่ได้สั่งให้หยุด	ต้องหยุดทันที

	 ๖.		ไม่อนุญ�ตให้ใช้เครื่องมือสื่อส�รหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในระหว่�งก�รทดสอบ	ห�กพบว่�

ใช้อุปกรณ์ดังกล่�ว	ให้ถือว่�ทุจริตก�รสอบ

	 ๗.		ห้�มนำ�เอกส�ร	ตำ�ร�	ทุกชนิดว�งไว้ที่โต๊ะ

	 ๘.		ห้�มนำ�วัสดุ	อุปกรณ์ใดๆ	ที่มีก�รจดข้อคว�มต่�งๆ	ลงบนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ	เข้�ม�ใช้ในก�รสอบ

	 ๙.		ห้�มทำ�แบบทดสอบก่อนที่เจ้�หน้�ที่จะประก�ศให้เริ่มทำ�

การยุติการทำาแบบทดสอบ

	 ห�กพบว่�ผู้ใดมสีิง่ทีห้่�มนำ�เข้�	นำ�เข้�ม�ในก�รทดสอบ	หรอืไม่ปฏบิตัติ�มข้อปฏบิตัทิีก่ำ�หนดไว้	ผูน้ัน้จะ

ต้องยุติก�รทำ�แบบทดสอบทันที	รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนกับบุคคลนั้น

ภ�คผนวก	ข
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ส่วนที่ ๑ แบบทดสอบ วิชาการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๑.	ข้อใดกล่�วถูกต้อง
	 ก.		ผู้ใดกระทำ�ก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วย่อมไม่ผิดจริยธรรม
	 ข.		 ผู้ใดกระทำ�ก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอ�จไม่ผิดทุจริต
	 ค.		ผู้กระทำ�ผิดทุจริตทุกเรื่อง	คือ	ก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
	 ง.		 ผิดทุกข้อ
๒.	รูปแบบของก�รกระทำ�ที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมีกี่รูปแบบ
	 ก.		๕	รูปแบบ
	 ข.		๗	รูปแบบ
	 ค.		๙	รูปแบบ
	 ง.		 ๑๐	รูปแบบ
๓.	ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หม�ยถึงข้อใด
	 ๑.	 ก�รทำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในพื้นที่
	 ๒.	 ก�รทำ�ธุรกิจกับตนเอง	หรือเป็นคู่สัญญ�
	 ๓.	 ก�รทำ�ง�นหลังจ�กออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ส�ธ�รณะหรือหลังเกษียณ
		 ง.		 ก�รรับผลประโยชน์ต่�งๆ
๔.	ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหม�ยถึงข้อใด
	 ก.	 ก�รปกปิดข้อมูลร�ชก�ร
	 ข.	 ก�รบิดเบือนข้อมูลภ�ยในร�ชก�ร
	 ค.	 ก�รรู้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง
	 ง.	 ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ชก�ร
๕.	รูปแบบก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมคือข้อใด
	 ก.		ก�รทำ�ธุรกิจกับบุคคลที่ตนเองรู้จัก
	 ข.		 ก�รใช้อิทธิพลเข้�ไปมีผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่รัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
	 ค.		ก�รนำ�ทรัพย์ส่วนตัวไปใช้ในร�ชก�ร
		 ง.		 ก�รนำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง
๖.	ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก.		 เจ้�หน้�ที่รัฐทำ�อ�ชีพเสริมหลังเวล�ร�ชก�ร
	 ข.		พ่อค้�ข�ยของบนท�งเท้�ที่จุดผ่อนปรน
	 ค.		ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
	 ง.		 เจ้�หน้�ที่ของรัฐนำ�โทรศัพท์ของท�งร�ชก�รกลับที่พักหลังเลิกง�น
๗.	 ส�ระสำ�คัญของม�ตร�	๑๐๐	 ของพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รทุจริตแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ห้�มมิให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐดำ�เนินกิจก�รในเรื่องต่�งๆ	ยกเว้นข้อใด
	 ก.		 เป็นคูส่ญัญ�หรอืมส่ีวนได้เสยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้�ที่
ในฐ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งมีอำ�น�จกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำ�เนินคดี
	 ข.		 เข้�ไปมีส่วนได้เสยีในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	ที่ปรึกษ�	ตัวแทน	พนักง�นหรอืลูกจ้�งในธรุกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	หรือตรวจสอบของหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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	 ค.		 เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้�งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีเ่ข้�เป็นคูส่ญัญ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�หน้�ที่
ของรัฐผู้น้ันปฏบิตัหิน้�ทีใ่นฐ�นะทีเ่ป็นเจ้�หน้�ทีข่องรฐัซึง่มอีำ�น�จกำ�กบัดแูล	ควบคมุ	ตรวจสอบ	หรอืดำ�เนนิคดี
		 ง.		 เป็นคูสั่ญญ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีญ่�ตขิองเจ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้มอีำ�น�จกำ�กบั	ดแูล	ควบคมุ	ตรวจสอบ 
หรือดำ�เนินคดี
๘.	ต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รให้หรือรับของขวัญของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	เจ้�หน้�ที่
ของรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจให้บคุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญัจ�กผูท้ีเ่กีย่วข้องในก�รปฏบิตัหิน้�ที	่
ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวต�มระเบียบดังกล่�ว	
		 ก.		ปู่ย่�	ต�ย�ย
	 ข.		บิด�	ม�รด�
	 ค.		พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�
	 ง.		 พี่น้องร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน
๙.	เจ้�หน้�ทีข่องรัฐทีเ่ข้�ไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัก�รเรีย่ไรของบุคคลหรอืนติบุิคคลซึง่มใิช่หน่วยง�นของรฐัส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รเรื่องใดได้
	 ก.		แสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไร
	 ข.		 สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้
	 ค.		ขอร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ทุกคนช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้
	 ง.		 ผิดทุกข้อ
๑๐.	ก�รเรี่ยไรเรื่องใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ
	 ก.		หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเรี่ยไร
	 ข.		หน่วยง�นของรัฐเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร
	 ค.		กฐินพระร�ชท�น
	 ง.		 ถูกทุกข้อ

ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ วิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๑.	คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตที่รุนแรงที่สุดใน	๔	ข้อนี้คือข้อใด
	 ก.		ก�รว่�กล่�วตักเตือน
	 ข.		 ก�รประก�ศให้ส�ธ�รณชนรับรู้
	 ค.		ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือก�รร้องทุกข์กล่�วโทษ
	 ง.		 ก�รชุมนุมประท้วง
๑๒.	ส�เหตุที่ทำ�ให้บุคคลทนต่อก�รทุจริตจะเกิดขึ้นเมื่อใด
	 ก.		ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่คว�มสำ�เร็จ
	 ข.		 ก�รทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว
	 ค.		 ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
	 ง.		 ถูกทุกข้อ
๑๓.	ก�รร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพย�นส�ม�รถยื่นคำ�ร้องที่ใด
	 ก.		สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรือสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัด
	 ข.		 สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ
	 ค.		สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
		 ง.		 ถูกทุกข้อ
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๑๔.	ต�มกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จคว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	และ
ก�รให้คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�รกันเป็นพย�นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
	 ก.		 ให้ถ้อยคำ�ที่ไม่เป็นประโยชน์
	 ข.		 ล�ออกจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
	 ค.		ผู้บังคับบัญช�สั่งเพิกถอนก�รกันเป็นพย�น
	 ง.		 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งสั่งยกเลิก
๑๕.	ลักษณะของคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตระดับสูงหม�ยถึงอย่�งไร
	 ก.		กลัวคนอื่นรู้ว่�ทำ�ผิด
	 ข.		 กลัวตนเองถูกลงโทษ
	 ค.	 แม้ไม่มีใครรู้	ก็ไม่กล้�ที่จะทำ�ผิด
	 ง.		 ผิดทุกข้อ
๑๖.	ข้อใดเป็นก�รควบคุมท�งสังคมโดยก�รจูงใจ
	 ก.		ชมเชย
	 ข.		 ติฉินนินท�
	 ค.		ประช�ทัณฑ์
	 ง.		 ลงโทษต�มกฎหม�ย
๑๗.	ก�รควบคุมท�งสังคมไม่ให้มีก�รกระทำ�ที่ผิดควรจะทำ�โดยวิธีใด
	 ก.		ก�รติฉินนินท�
	 ข.		 ก�รลงโทษท�งกฎหม�ย
	 ค.		ก�รให้ใบประก�ศเกียรติคุณแก่ผู้ทำ�คว�มดี
	 ง.	ก�รยกย่องชมเชย
๑๘.	พฤติกรรมที่แสดงออกถึงคว�มเป็นพลเมืองคือข้อใด
	 ก.		ก�รปฏิบัติตนต�มหน้�ที่ของตนเอง
	 ข.		 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและมีสำ�นึกท�งก�รเมือง
	 ค.		ก�รเสียภ�ษี
	 ง.		 ก�รบริโภคสินค้�ภ�ยในประเทศ
๑๙.	พื้นฐ�นของคว�มเป็นพลเมืองดีคือข้อใด
	 ก.		คว�มรับผิดชอบต่อตนเอง
	 ข.		 คว�มรับผิดชอบต่อคนรอบข้�ง
	 ค.		คว�มรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว
	 ง.		 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
๒๐.	ข้อใดคือก�รปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
	 ก.		ก�รแสดงคว�มคิดเห็นของตนเอง
	 ข.		 ก�รยอมรับเหตุผลของตนเองม�กกว่�ผู้อื่น
	 ค.		ก�รยึดมั่นในอุดมก�รณ์ที่ดี

	 ง.		 ก�รใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
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ส่วนที่ ๓ แบบทดสอบ วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

คำาถาม	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	หม�ยถึงอะไร	จงอธิบ�ยและยกตัวอย่�ง	(๒๐	คะแนน)	
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หม�ยเหตุ	:	ให้ตอบคำ�ถ�มในกระด�ษคำ�ตอบเท่�นั้น
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ภ�คผนวก	ค

กระดาษคำาตอบและเฉลย

หลกัสตูรสร้�งวทิย�กรผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงสูส่งัคมทีไ่ม่ทนต่อก�รทุจรติ

ชือ่-น�มสกลุ..........................................................................................

ตำ�แหน่ง………………………………………………………………………………….....
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ผลคะแนน

ส่วนที่ 

๑

ส่วนที่ 

๒

ส่วนที่ 

๓

ส่วนที่ 

๔

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐

ผูต้รวจ...............................................

๑. ให้ทำาเครื่องหมาย x ในช่องว่างตามข้อที่เลือก

ข้อ ก ข ค ง

๑ X

๒ X

๓ X

๔ X

๕ X

๖ X

๗ X

๘ X

๙ X

๑๐ X

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อ ก ข ค ง

๑๑ X

๑๒ X

๑๓ X

๑๔ X

๑๕ X

๑๖ X

๑๗ X

๑๘ X

๑๙ X

๒๐ X
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คำาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  

ด้านการป้องกันการทุจริต

	 ด้วย	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ในก�รประชุมครั้งท่ี	 ๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐	 เมื่อวันท่ี	 ๑๑	 เมษ�ยน	 ๒๕๖๐	 

ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อดำ�เนินก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู ้และสื่อประกอบก�รเรียนรู ้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 สำ�หรับใช้เป็นเนื้อห�ม�ตรฐ�นกล�งให้สถ�บันก�รศึกษ�หรือหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

นำ�ไปพิจ�รณ�ปรบัใช้ในก�รเรยีนก�รสอนให้กบักลุม่เป้�หม�ยครอบคลมุทกุระดบัชัน้เรยีน	เพือ่ปลกูฝังจติสำ�นกึ

ในก�รแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จติพอเพยีง	และสร้�งพฤตกิรรมทีไ่ม่ยอมรบัและไม่ทน

ต่อก�รทุจริต	 อันเป็นก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 ระยะท่ี	

๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	“สร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต”	กลยุทธ์ที่	๑	ปรับฐ�นคว�มคิด 

ทกุช่วงวยั	ตัง้แต่ปฐมวยัให้ส�ม�รถแยกระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และกลยทุธ์ที่	๓	

ประยุกต์หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	

	 ฉะนั้น	อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	๑๙	(๑๖)	แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร

จัดทำ�หลกัสูตรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้ด้�นก�รป้องกนัก�รทจุรติ	โดยมอีงค์ประกอบ	ดงันี้	

	 ๑.		รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิริ	 ประธ�นอนุกรรมก�ร

	 ๒.		รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยประหยัด	พวงจำ�ป�)	 	

	 ๓.		ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

	 		(น�ยกิตติ	ลิ้มพงษ์)

	 ๔.		ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยอุทิศ	บัวศรี)

	 ๕.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คก�รเมือง	 อนุกรรมก�ร

	 ๖.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐวิส�หกิจ	 อนุกรรมก�ร

		 		และธุรกิจเอกชน	

	 ๗.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คประช�สังคม	 อนุกรรมก�ร

		 	 และก�รพัฒน�เครือข่�ย

ภ�คผนวก	ง
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	 ๘.		ผู้แทนสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๙.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)	

	 ๑๐.		ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๑.		ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๒.	 ผู้แทนสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๓.		ผู้แทนสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ	 อนุกรรมก�ร

		 	 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๔.		ผู้แทนสำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๕.	 ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทย	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๖.	 ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๗.	 ผู้แทนคณะกรรมก�รอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๘.		ผู้แทนสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ	กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๙.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รบก	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๐.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รเรือ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๑.	 ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รอ�ก�ศ	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๒.	 ผู้แทนกองบัญช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๓.	 พลโท	ดร.ชัยฤกษ์	แก้วพรหมม�ลย์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๔.	 น�ยเสฏฐนันท์	อังกูรภ�สวิชญ์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๕.		น�ยสุเทพ	พรหมว�ศ	 อนุกรรมก�ร
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		 ๒๖.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐ	 อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

		 ๒๗.		น�ยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๘.		น�งส�วกัลย�	สวนโพธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๙.		น�ยสร�วุฒิ	เศรษฐกร	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๐.		น�ยก�ญจน์บัณฑิต	สนนุช	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๑.		น�ยเทอดภูมิ	ทัศนพิมล	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๒.		น�ยธนวัฒน์	มะแม้น	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

		 โดยคณะอนุกรรมก�รฯ	มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้

	 ๑.		ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และ 

สื่อประกอบก�รเรียนรู้	ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	

	 ๒.		กำ�หนดแนวท�งและขอบเขตในก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู	้ 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 ระยะที่	 ๓	

(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	“สร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต”

	 ๓.		พิจ�รณ�ยกร่�งและจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 ด้�นก�ร

ป้องกันก�รทุจริต	 โดยกำ�หนดโครงสร้�งหลักสูตร	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 จุดประสงค์ของร�ยวิช�	 เนื้อห�

ส�ระ	จัดระเบียบ/ลำ�ดับของเนื้อห�ส�ระ	วิธีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	รวมทั้งอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๔.		พจิ�รณ�ให้คว�มเหน็เพ่ิมเติมเกีย่วกบัก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อให้มีเนื้อห�ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์	 พร้อมทั้งนำ�เสนอคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	

พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ	ทั้งนี้	ให้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๕.		กำ�หนดแผนหรือแนวท�งก�รนำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 ด้�นก�ร

ป้องกันก�รทุจริต	ไปใช้ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ๖.		ดำ�เนินก�รอื่นๆ	ต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มอบหม�ย

  

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

		 	 	 	 																	สั่ง	ณ	วันที่	๒๖	เดือน	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก	 	 		 	 	 	

	 	 	 	 	 	(วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

	 	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ



98 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

รายชื่อผู้จัดทำาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ๑.		 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิริ

	 	 ที่ปรึกษ�ประธ�นกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 	

	 ๒.		 น�ยอุทิศ	บัวศรี

	 	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 	

	 ๓.		 น�ยนิพนธ์	ธรรมศรี	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	 ๔.		 น�ยสมนึก	ปิ่นถ�วรรักษ์	

	 	 สถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถิ่น	กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น

	 ๕.		 น�งเพ็ญศรี	สมุทรรัตน์	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

	 ๖.		 น�ยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	 ๗.		 น�ยสร�วุฒิ	เศรษฐกร	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	 ๘.		 น�ยณัฐปกรณ์	ประเสริฐสุข	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	 ๙.		 น�ยนฤดม	ศรีน�ว�	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	๑๐.		 น�ยภ�ณุวัฒน์	ทุมดี	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

	๑๑.		 น�ยจตุรพร	จิรพงศ์ไพโรจน์

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

ภ�คผนวก	จ



แผนการจัดการเรียนรู  “รายวิชาเพ
ิ่มเติม การปองกันการทุจริต”  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู
“รายวิชาเพิ่มเติม การปองกันการทุจริต”

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๑




