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คำานำา

	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	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	 เสริมพลัง 

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

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

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

ผูท้รงคณุวฒุดิ�้นก�รใหก้�รศกึษ�และก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนุษย	์ข้ึน	เพ่ือศกึษ�	วเิคร�ะห	์และรวบรวมข้อมูล	 

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

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

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

	 คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรียนรู้และส่ือประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รปอ้งกนัก�ร

ทจุรติไดร้ว่มกันสร�้งชุดหลกัสตูรต�้นทุจรติศกึษ�	:	Anti-Corruption	Education	ประกอบดว้ย	๕	หลกัสตูร 

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

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

และตำ�รวจ	 ๔.	 หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 และ	 

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

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

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

ยงัไดค้ดัเลอืกสือ่ก�รเรยีนรู	้จ�กแหลง่ต่�งๆ	ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ	รวม	๕๐	ชิน้	เพือ่ใชใ้นก�รเรยีนรู	้	 

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

ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 นำ�หลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�ไปปรับใช้ในโครงก�รหรือหลักสูตรฝึกอบรม 

ของข้�ร�ชก�ร	บุคล�กรของรัฐหรือพนักง�นรัฐวิส�หกิจที่บรรจุใหม่	

										 หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 จัดทำ�โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม	 

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

ก�รทุจริต	 ส�ระก�รเรียนรู้ประกอบด้วย	 (๑)	 ก�รสร้�งโค้ช	 (๒)	 ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 (๓)	คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต	 (๔)	 ก�รประยุกต์โมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	(๕)	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร



	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 หน่วยง�นภ�ครัฐ	 รัฐวิส�หกิจ	 รวมถึงหน่วยง�น 

ภ�คเอกชน	ที่ประสงค์จะสร้�งโค้ชต้�นทุจริต	จะนำ�หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	ในชุดหลักสูตร

ต้�นทุจริตศึกษ�	(Anti-Corruption	Education)	ไปปรับใช้ในโครงก�รหรือหลักสูตรฝึกอบรม	ขย�ยผล

ก�รปลกูฝังวธีิคิดปอ้งกนัก�รทจุรติอย�่งเปน็อตัโนมตั	ิเพือ่รว่มกันสร�้งประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทัง้ช�ต ิ

ต้�นทุจริต

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 	 	 	 	 	 (วัชรพล		ประส�รร�ชกิจ)

	 	 	 	 	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�ร	ป.ป.ช.
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สารบัญ

           หน้า

ร�ยละเอียดหลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 ๑

ส่วนที่ ๑ การสร้างโค้ช	 ๓

	 ต�ร�งวิเคร�ะห์ชุดวิช�ก�รสร้�งโค้ช	 ๓

	 วิช�ที่	๑.๑	เรื่อง	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 ๕

	 วิช�ที่	๑.๒	เรื่อง	กลไกและกระบวนก�รโค้ช	 ๑๔

	 วิช�ที่	๑.๓	เรื่อง	เรียนรู้ผู้เรียน	 ๒๑

	 วิช�ที่	๑.๔	เรื่อง	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช	 ๒๗

	 วิช�ที่	๑.๕	เรื่อง	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต	 ๓๓

ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต	 ๔๒

	 ต�ร�งวิเคร�ะห์ชุดวิช�ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ๔๒

	 วิช�ที่	๒.๑	เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ๔๔

	 วิช�ที่	๒.๒	เรื่อง	คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๗๒

	 วิช�ที่	๒.๓	เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:		 ๙๙	

	 	 			จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 	

	 วิช�ที่	๒.๔	เรื่อง	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	 ๑๑๔

ภาคผนวก

	 เรือ่งแตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรือชดุก�รเรียนรู้และส่ือประกอบก�รเรียนรู้							๑๒๖

	 ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต

	 ร�ยชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 ๑๓๐
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รายละเอียดหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
ชื่อหลักสูตร
	 โค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
หลักการและเหตุผล
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	
๒๕๖๔)	 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ที่	 ๑	 สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 อันมีกลยุทธ์ว่�ด้วยเร่ืองของก�ร
ปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ส�ม�รถแยกระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม	ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมเพื่อต้�นทุจริต	ประยุกต์หลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	 และเสริมพลังก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	 (community)	
และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพื่อต่อต้�นก�รทุจริตท่ีได้กำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�หลักสูตรในทุกระดับ	
และตอ้งมกี�รขย�ยผลไปในทกุภ�คสว่น	จงึจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีจ่ะต้องมกี�รสร้�งโคช้ทีม่คีว�มส�ม�รถและ
ทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�ร
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต	 และ
หลักก�รจิตพอเพียงต้�นทุจริต	ด้วยเทคนิคและวิธีก�รที่เหม�ะสม	จะช่วยให้ทุกภ�คส่วนมีคว�มตระหนักรู้
และเห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดค่�นิยมต้�นทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.	เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของผู้สอนเกี่ยวกับบทบ�ทในก�รเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็ส่ือ
ในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม
	 ๔.	เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่�งที่ดีในด้�นก�รต้�นทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย ๒ ส่วน
 ส่วนที่ ๑ การสร้างโค้ช
	 	 วิช�ที่	๑	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
										 	 วิช�ที่	๒	กลไกและกระบวนก�รโค้ช
	 	 วิช�ที่	๓	เรียนรู้ผู้เรียน
	 	 วิช�ที่	๔	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช
											 	 วิช�ที่	๕	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต
 ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
	 	 วิช�ที่	๑	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
	 	 วิช�ที่	๒	คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต
	 	 วิช�ที่	๓	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต
	 	 วิช�ที่	๔	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร 
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ระยะเวลาหลักสูตร
	 ๔	วัน	๓	คืน	

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

สื่อการเรียนรู้
	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย	สือ่ก�รเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส	์วทิย�กรผูท้รงคณุวฒิุและปร�ชญ์
ช�วบ้�นผู้นำ�ชุมชน

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	ร้อยละผลก�รทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.	ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.	ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 3

ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาการสร้างโค้ช

เรื่อง

แนวคิดหลักก�รโค้ช
เพื่ อ ก � ร รู้ คิ ด ต้ �น
ทุจริต

กลไกและกระบวน
ก�รโค้ช

เรียนรู้ผู้เรียน

ที่

๑

๒

๓

เนื้อหา

๑.	คว�มเป็นม�ของก�รโค้ชเพื่อ
ก�รรู้คิด

๒.	คว�มหม�ยของก�รโค้ชเพื่อ
ก�รรู้คิด

๓.	เป้�หม�ยของก�รโค้ชเพื่อก�ร
รู้คิด

๔.	หลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด
๕.	ทักษะเสริมก�รโค้ชให้มี

ประสิทธิภ�พ

๑.	กลไกของก�รโค้ช
๒.	กระบวนก�รโค้ช
๓.	หลักก�รพัฒน�โค้ชและผู้เรียน

อย่�งยั่งยืน

๑.	เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต	๖
๒.	เรียนรู้ผู้เรียนต�ม	Generation

ชั่วโมง

๓

๓

๓

กระบวนการ

๑.	ก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้

๒.	ก�รยกตัวอย่�ง
และวิเคร�ะห์
กรณีศึกษ�	

๓.	ก�รทำ�กิจกรรม
กลุ่ม

๔.	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
๕.	ก�รฝึกทดลอง

ปฏิบัติก�รภ�ค
สน�ม

๑.	ก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้

๒.	ก�รยกตัวอย่�ง
และวิเคร�ะห์
กรณีศึกษ�	

๓.	ก�รทำ�กิจกรรม
กลุ่ม

๔.	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
๕.	ก�รฝึกทดลอง

ปฏิบัติก�รภ�ค
สน�ม

๑.	ก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้หลักสูตร
โค้ชเพื่อก�รรู้คิด
ต้�นทุจริต

๒.	ก�รวิเคร�ะห์
กรณีศึกษ�	ก�ร
ทำ�กิจกรรมกลุ่ม	
ก�รอภิปร�ย
กลุ่ม

วัด/ประเมิน

๑ . ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก � ร
ทดสอบและวัด
ประเมินผลก่อน
และหลังก�รเรียน
รู้ ก่อนและหลัง
บทเรียน	 (Pre	 &	
Post	Test)

๒.	 ร้อยละของ
	 จำ�นวนชั่วโมง
 ที่เข้�รับก�รอบรม
๓.	 ก�รผ่�นก�รฝึก
	 ทดลอ งปฏิ บั ติ

ก�รภ�คสน�ม

๑.	 ร้อยละผลก�ร
	 ทดสอบและวัด

ประเมินผลก่อน
แ ล ะ ห ลั ง ก � ร
เรียนรู้ก่อนและ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น	
(Pre	 &	 Post	
Test)

๒.	 ร้อยละของ
	 จำ�นวนชั่วโมง
 ที่เข้�รับก�รอบรม
๓.	ก�รผ่�นก�รฝึก
	 ทดลอ งปฏิ บั ติ

ก�รภ�คสน�ม

๑.	 ร้อยละผลก�ร
	 ทดสอบและวัด

ประเมินผลก่อน
แ ล ะ ห ลั ง ก � ร
เรียนรู้ก่อนและ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น	
(Pre	 &	 Post	
Test)

๒.	 ร้อยละของ
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เรื่อง

เทคนิคสำ�คัญในก�ร
โค้ช

ก�รประเมินผลก�ร
เรียนรู้ที่ เส ริมพลัง
ต้�นทุจริต

ที่

๔

๕

เนื้อหา

๑.	ก�รสื่อส�รเชิงบวก	(positive	
communication)

๒.	คำ�ถ�มที่ทรงพลัง	(power	
questions)

๓.	ก�รสะท้อนคิด	(reflection)
๔.	ก�รเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยก�รนำ�

นวัตกรรมม�ใช้ในก�รโค้ช
๕.	ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	

learned)

หลักก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่
เสริมพลังต้�นทุจริต	คือ	วิธีก�ร
วัด	และประเมินผลต�มสภ�พจริง	
(authentic		assessment)
๑)		ใช้ผู้ประเมินหล�ยๆ	ฝ่�ย		
๒)		ใช้วิธีก�รและเครื่องมือหล�ยๆ	

ชนิด	
๓)		วัดและประเมินหล�ยๆ	ครั้ง	

ในช่วงเวล�ก�รเรียนรู้	
๔)		สะท้อนผลก�รประเมินสู่ก�ร

ปรับปรุงและพัฒน�	ผู้เรียน		
รวมทั้งก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนอย่�งต่อเนื่อง			

ชั่วโมง

๓

๓

กระบวนการ

๓.	ก�รถอดบทเรียน	
	 (lesson	-	

learned)

๑.	 ก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้หลักสูตร
โค้ชเพื่อก�รรู้คิด
ต้�นทุจริต

๒.	 ก�รวิเคร�ะห์
กรณีศึกษ�	ก�ร
ทำ�กิจกรรมกลุ่ม	
ก�รอภิปร�ย
กลุ่ม

๓.	 ก�รถอดบทเรียน	
	 (lesson	-	

learned)

๑.	ก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้	

๒.	ก�รยกตัวอย่�ง
และวิเคร�ะห์
กรณีศึกษ�	

๓.	ก�รทำ�กิจกรรม
กลุ่ม

๔.	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
๕.	ก�รฝึกทดลอง

ปฏิบัติก�รภ�ค
สน�ม

วัด/ประเมิน

	 จำ�นวนชั่วโมง
 ที่เข้�รับก�รอบรม
๓.	ก�รผ่�นก�รฝึก
	 ทดลอ งปฏิ บั ติ

ก�รภ�คสน�ม

๑.	 ร้อยละผลก�ร
	 ทดสอบและวัด

ประเมินผลก่อน
แ ล ะ ห ลั ง ก � ร
เรียนรู้ก่อนและ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น	
(Pre	 &	 Post	
Test)

๒.	 ร้อยละของ
	 จำ�นวนชั่วโมง
 ที่เข้�รับก�รอบรม
๓.	ก�รผ่�นก�รฝึก
	 ทดลอ งปฏิ บั ติ

ก�รภ�คสน�ม

๑.	 ร้อยละผลก�ร
	 ทดสอบและวัด

ประเมินผลก่อน
แ ล ะ ห ลั ง ก � ร
เรียนรู้ก่อนและ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น	
(Pre	 &	 Post	
Test)

๒.	 ร้อยละของ
	 จำ�นวนชั่วโมง
	 ที่เข้�รับก�รอบรม
๓.	ก�รผ่�นก�รฝึก
	 ทดลอ งปฏิ บั ติ

ก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

การสร้างโค้ช
วิชาที่ ๑.๑  เรื่อง	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านทุจริต

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้�ง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้�นเมืองส่งต่ออน�คตที่ดีให้ลูกหล�นอย่�งยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.		 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูส้อนเก่ียวกบับทบ�ทในก�รเป็นโคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.		 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
	 แนวคดิหลกัก�รโคช้เพือ่ก�รรูค้ดิเพ่ือก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ		ประกอบดว้ยร�ยละเอยีดเนือ้ห�
หลัก	ได้แก่
 ๑. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	(cognitive	coaching)	เป็นบทบ�ทของผู้สอน	ในโลกแห่ง
ก�รเรียนรู้ยุคใหม่ที่พัฒน�ม�จ�กบทบ�ทก�รสอน	(teaching)	ที่ผู้สอนทำ�หน้�ที่ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ	
ใหค้ำ�ตอบทีถ่กูตอ้ง	ใชส่ื้อส�รท�งเดยีว	กำ�หนดทศิท�งก�รเรียน	กำ�หนดง�นใหผู้้เรียน	กำ�หนดวตัถปุระสงค	์
กำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้	อนึ่งคำ�ว่� “ผู้โค้ช”	ในหนังสือเล่มนี้
หม�ยถึง	ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
 ๒.  ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	หม�ยถึง	กระบวนก�รฝึกสอน	โดยผู้สอน	ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นโค้ช	
ดงึศกัยภ�พของผูเ้รยีนด�้นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ก�รคดิ	ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์�มท่ีกำ�หนดไว้	
ก�รโค้ช	(coaching)	เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ผู้เรียน	ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ก�รคิดขั้นสูง	
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(higher	–	order	thinking)	มีวิธีก�รเรียนรู้	(learning	how	to	learn)	ก�รตรวจสอบประเมินตนเอง	
กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ตนเองได้
 ๓.  เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีเป้�หม�ยหลักเพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รคิดของผู้เรียน 
ก�รใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 ไม่ใช่เป็นก�รอบรมสั่งสอนโดยตรง	
แต่เป็นก�รใช้เทคนิควิธีก�รต่�งๆ
 ๔.  หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 หลักก�รโค้ช	(coaching)	กระบวนก�รที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับก�รโค้ช	ปฏิบัติกิจกรรม
ก�รเรยีนรูไ้ดบ้รรลเุป�้หม�ย	อย�่งมปีระสทิธผิล	และมคีว�มผูกพันอยูก่บัก�รเรียนรู้	สร้�งโอก�สใหผู้้เรียน
ได้ใช้คว�มคิด	และห�คำ�ตอบที่ถูกต้อง	เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ	ไม่ใช่ก�รบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน	ก�รโค้ช
เพื่อก�รรู้คิด	เป็นม�กกว่�ก�รสอน	(teaching)
 ๕.  ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
	 	 มีองคป์ระกอบ	๒	ประก�ร	ไดแ้ก	่๑)	ทกัษะท�งสงัคม	(soft	skills)	เปน็ทกัษะท�งสงัคม	
และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณท์ีแ่สดงออกผ�่นท�ง	EQ	ซึง่อยูท่�งสมองซกีขว�	เปน็คว�มส�ม�รถท�งสงัคม	
ก�รจัดก�รตนเอง	ก�รควบคุมอ�รมณ์	ก�รมองบวก	ก�รติดต่อสื่อส�ร	และคว�มเป็นมิตร	และ	๒)	ทักษะ
ด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	(hard	skills)	จะต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถที่กำ�หนดโดยเช�ว์ปัญญ�	(IQ)	
ซึ่งอยู่ท�งสมองซีกซ้�ย

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รยกตัวอย่�งและวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	
	 ๓.		ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม
	 ๔.		ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๕.		ก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย
	 ๒.		สื่อก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
	 ๓.		วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิและปร�ชญ์ช�วบ้�นผู้นำ�ชุมชน

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลกอ่นและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๑.๑  เรื่อง	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 

๑. แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	(cognitive	coaching)	เป็นบทบ�ทของผู้สอน	ในโลกแห่งก�รเรียนรู้
ยุคใหม่	ที่พัฒน�ม�จ�กบทบ�ทก�รสอน	(teaching)	ที่ผู้สอนทำ�หน้�ที่ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ	ให้คำ�ตอบ
ทีถ่กูตอ้ง	ใช้สือ่ส�รท�งเดยีว	กำ�หนดทศิท�งก�รเรยีน	กำ�หนดง�นใหผู้เ้รยีน	กำ�หนดวตัถปุระสงค	์กำ�หนด
กิจกรรมก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้	อนึ่งคำ�ว่�	“ผู้โค้ช”	ในหนังสือเล่มนี้หม�ยถึง	
ผู้สอนที่ใช้ก�รโค้ชให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ได้เต็มต�มศักยภ�พ
	 นอกจ�กนี้ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดยังเป็นม�กกว่�ก�รเป็นผู้เอื้ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
เรียนรู้	 (facilitator)	 ท่ีผู้สอนมีบทบ�ทกระตุ้นให้มีก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กระตุ้นให้คิดและตั้ง
คำ�ถ�มสื่อส�รสองท�งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน	รวมทั้งประส�นง�นในกิจกรรมก�รเรียนรู้	ให้ผู้
เรียนส�ม�รถกำ�หนดวัตถุประสงค์และทิศท�งก�รเรียนรู้	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้
และเกณฑก์�รวดัประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ก�รโคช้เพือ่ก�รรู้คดิ	มุง่เนน้ก�รฝึก	(training)	หรือกระบวนก�ร
พัฒน�ผู้เรียนแต่ละคน	(individual)	 ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ก�รคิด	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รปฏิบัติแบบดั้งเดิม	ที่ผู้สอนเป็นผู้ทำ�หน้�ที่จัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน	
ด้วยวิธีก�รเดียวกันภ�ยในระยะเวล�ที่เท่�กัน
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มุ่งให้ผู้โค้ชใช้วิธีก�รฝึกสอนที่หล�กหล�ย	ต�มคว�มแตกต่�งระหว่�ง
บุคคล	 จุดอ่อน	 และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน	 ซึ่งมีคว�มต้องก�รพัฒน�ที่แตกต่�งกัน	 ผู้เรียนเกิดก�ร
พัฒน�ได้เต็มต�มศักยภ�พ
ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
 การโค้ช	หม�ยถึง	ก�รเป็นคู่คิดของผู้ได้รับก�รโค้ชในกระบวนก�รพัฒน�ที่สร้�งสรรค์	และ
กระตุ้นให้ผู้ได้รับก�รโค้ชได้นำ�ศักยภ�พของตนเองออกม�ใช้ได้อย่�งเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอ�ชีพ	
ก�รโค้ชเน้นก�รลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�และก�รเปลี่ยนแปลงด้�นดีที่เป็นรูปธรรม
 การโค้ชเพื่อการรู้คิด	หม�ยถึง	กระบวนก�รฝึกสอน	โดยผู้สอน	ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นโค้ช	
ดงึศักยภ�พของผูเ้รยีนด�้นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ก�รคดิ	ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์�มทีก่ำ�หนด
ไว้	ก�รโค้ช	(coaching)	เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ผู้เรียน	ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ก�รคิดขั้น
สูง	(higher	–	order	thinking)	มีวิธีก�รเรียนรู้	(learning	how	to	learn)	ก�รตรวจสอบประเมินตนเอง	
กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ตนเองได้
เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีเป้�หม�ยหลักเพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รคิดของผู้เรียน	
ก�รใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	ไม่ใช่เป็นก�รอบรมสั่งสอนโดยตรง	
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แต่เป็นก�รใช้เทคนิควิธีก�รต่�งๆ	เช่น	ก�รตั้งคำ�ถ�ม	ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ	ก�รให้คำ�แนะนำ�	ก�รให้หลักคิด
วิธีก�รคิด	 วิธีก�รเรียนรู้	 ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้	 (inspiration)	 และนำ�ไปสู่ก�ร
แสวงห�คว�มรู้	ก�รฝึกฝนทักษะ	และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม	และให้คว�มสำ�คัญ
กับกระบวนก�รเรียนรู้และผลลัพธ์ของก�รเรียนรู้
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 หลักก�รโค้ช	(coaching)	กระบวนก�รที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับก�รโค้ช	ปฏิบัติกิจกรรม
ก�รเรยีนรูไ้ดบ้รรลเุป�้หม�ย	อย�่งมปีระสทิธผิล	และมคีว�มผูกพันอยูก่บัก�รเรียนรู้	สร้�งโอก�สใหผู้้เรียน
ได้ใช้คว�มคิด	และห�คำ�ตอบที่ถูกต้อง	เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ	ไม่ใช่ก�รบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน	ก�รโค้ช
เพื่อก�รรู้คิด	เป็นม�กกว่�ก�รสอน	(teaching)	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีลักษณะดังต่อไปนี้
	 ๑.		กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคว�มต้องก�ร	แรงจูงใจ	คว�มปร�รถน�	ทักษะและกระบวนก�ร
คิด	ที่จะนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	(transformative	learning)
	 ๒.	 	ตัง้คำ�ถ�มผูเ้รยีนดว้ยเทคนิคต�่งๆ	เพือ่เสรมิสร�้งกระบวนก�รคดิ	ทีน่ำ�ไปสูก่�รว�งแผน	
ก�รแก้ปัญห�	และก�รสร้�งสรรค์
	 ๓.		สนับสนุนผู้เรียนให้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ตนเอง	 รวมทั้งก�รว�งแผน	
และก�รประเมินผลคว�มสำ�เร็จ
 ๔.		 สังเกตและประเมินพัฒน�ก�รด้�นต่�งๆ	ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของก�รโค้ชในแต่ละครั้ง
	 ๕.		ประยุกต์เทคนิคก�รสอนต่�งๆ	 ม�ใช้ในก�รโค้ชผู้เรียน	 ให้เหม�ะสมกับธรรมช�ติและ
คว�มต้องก�รของแต่ละคนในลักษณะก�รสร้�งเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน	(scaffolding)	ชี้แนะและ
ช่วยเหลืออย่�งเหม�ะสม
	 ๖.		ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคว�มเชื่อมั่น	คว�มมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น
	 ๗.		ดำ�รงรักษ�สิ่งท่ีดีๆ	 ของผู้เรียน	 และให้ก�รสนับสนุนและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยไม่
ตัดสิน	วิพ�กษ์	วิจ�รณ์	จับผิด
	 ๘.		ประเมนิผลก�รโคช้	ดว้ยวธิกี�รท่ีหล�กหล�ยต�มสภ�พจรงิ	และนำ�ส�รสนเทศม�พฒัน�
ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง
	 ๙.		ก�รดำ�เนนิก�รโคช้บนพืน้ฐ�นของก�รเค�รพในศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนษุย	์คว�มแตกต่�ง
ท�งวัฒนธรรม	คว�มเชื่อของผู้รับก�รโค้ช	เช่น	คนอเมริกันตรงไปตรงม�	กล้�แสดงออก	มีคว�มยุติธรรม	
มีคว�มเป็นประช�ธิปไตย	ต่อสู้เพื่อสิทธิของตน	ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น	คนญี่ปุ่น	มีคว�มซื่อสัตย์	มีระเบียบ
วนัิย	มคีว�มภักดตีอ่องคก์รมคีว�มส�ม�รถทำ�ง�นเปน็กลุ่ม	ส่วนใหญม่คีว�มประหยดั	มคีว�มภมูใิจทีเ่กดิ
เป็นช�วญี่ปุ่น

ตาราง ๑ บทบาท teacher , facilitator และ cognitive coaching

บทบาทของผู้สอน 
(teacher)

๑.	ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ
๒.	ให้คำ�ตอบที่ถูกต้อง
๓.	สื่อส�รท�งเดียว
และทิศท�งก�รเรียน
๔.	กำ�หนดง�นให้ผู้เรียน
๕.	กำ�หนดวัตถุประสงค์

๑.	กระตุ้นให้มีก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๒.	กระตุ้นให้คิดและตั้งคำ�ถ�ม
๓.	สื่อส�รสองท�งมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนและผู้เรียน
๔.	ประส�นง�นในกิจกรรมก�รเรียนรู้
กับผู้เรียน

๑.	พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รรับรู้
ก�รคิด	และก�รตัดสินใจ
๒.	สร้�งคว�มรู้ใหม่จ�กก�รคิดไตร่ตรอง
และก�รสะท้อนคิด	(reflective	think-
ing)
๓.	แลกเปลี่ยนคว�มรู้	คว�มคิด

บทบาทผู้เอื้ออำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator)

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
(cognitive coaching)
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บทบาทของผู้สอน 
(teacher)

๖.	กำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้
และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผล
ก�รเรียนรู้

๕.	ผู้เรียนส�ม�รถกำ�หนดวัตถุประสงค์
และทิศท�งก�รเรียนรู้
๖.	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรม
ก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัด
ประเมินผลก�รเรียนรู้

๔.	ใช้สุนทรียสนทน�	(dialogue)
เพื่อก�รเรียนรู้สู่ก�รเปลี่ยนแปลง
(transformative	learning)
๕.	ใช้คำ�ถ�มที่ทรงพลัง	(power	ques-
tions)
๖.	ถอดบทเรียน	(lesson	learned)
๗.	ผู้เรียนว�งแผนพัฒน�ก�รเรียนรู้ของ
ตนเอง

บทบาทผู้เอื้ออำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator)

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
(cognitive coaching)

ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
	 มีองค์ประกอบ	๒	ประก�ร	ได้แก่	๑)	ทักษะท�งสังคม	(soft	skills)	เป็นทักษะท�งสังคม	
และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณท์ีแ่สดงออกผ�่นท�ง	EQ	ซึง่อยูท่�งสมองซีกขว�	เปน็คว�มส�ม�รถท�งสงัคม	
ก�รจัดก�รตนเอง	ก�รควบคุมอ�รมณ์	ก�รมองบวก	ก�รติดต่อสื่อส�ร	และคว�มเป็นมิตร	และ	๒)	ทักษะ
ด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	(hard	skills)	จะต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถที่กำ�หนดโดยเช�ว์ปัญญ�	(IQ)	
ซึ่งอยู่ท�งสมองซีกซ้�ย
๑. ทักษะทางสังคม (soft skills)  
 ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี	ควรมี	soft	skills	ในก�รโค้ชดังที่กล่�วม�ข้�งต้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อก�รโค้ชเพร�ะทำ�ให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังผู้โค้ช	 เกิดก�รรู้คิด	 พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนก�รปฏิบัติ	 และ
ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�	 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 ทั้งในด้�นคว�มรู้	
คว�มส�ม�รถ	ก�รคิด	และคุณลักษณะต่�งๆ		สำ�หรับก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ควรมีทักษะ	ดังต่อไปนี้
 ๑.๑ มีบุคลิกภาพที่ดี	บุคลิกภ�พ	คือ	ภ�พที่ประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดต�มบทเรียน	
เช่น	ก�รแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อย	ก�รยิ้มแย้มแจ่มใส	ก�รพูดด้วยคำ�สุภ�พ	และให้เกียรติผู้รับ
ก�รโค้ช	เป็นต้นบุคลิกภ�พที่ดีของผู้โค้ชทำ�ให้เกิดคว�มเจริญใจของผู้เรียน
 ๑.๒ มีมารยาททางสังคม	เค�รพสิทธิของบุคคล	เช่น	ก�รกล่�วคำ�ขอบคุณ	คำ�ขอโทษ 
กับผู้เรียน	ก�รสนทน�พูดคุยด้วยภ�ษ�สุภ�พ	เป็นต้น	ก�รที่ผู้โค้ชมีม�รย�ทท�งสังคมที่ดี	เป็นก�รสอนผู้
เรียนให้มีม�รย�ทท�งสังคมที่ดีต�มไปด้วย	เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 ๑.๓ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	ก�รสื่อส�รเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รโค้ช	ก�รสื่อส�รที่ดี
จะต้องมีคว�มชัดเจน	กระชับ	ถูกต้อง	สุภ�พ	สร้�งสรรค์	เชื่อถือได้	และมีคว�มสมบูรณ์	ก�รสื่อส�รแบบ
ดกู�ลเทศะ	อ�จไมพู่ดอย่�งทีคิ่ด	สือ่ส�รตรงไปตรงม�	คดิอะไรพดูอย�่งนัน้	สือ่ส�รออ้ม	สือ่ส�รเปน็ท�งก�ร
สื่อส�รเป็นกันเอง
 ๑.๔ มีความสามารถในการใช้ภาษา	 โดยก�รใช้ภ�ษ�ท�งบวกในก�รโค้ช	 ที่ทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดกำ�ลังใจ	เกิดคว�มเชื่อมั่นและคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง
 ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สัมพันธภ�พที่ดีเป็นปัจจัยทำ�ให้ก�รโค้ชประสบคว�มสำ�เร็จ	เพร�ะ
ก�รโค้ชเป็นเรื่องของคว�มสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ซึ่งไม่ส�ม�รถ
ใช้อำ�น�จในก�รบังคับได้
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 ๑.๖ การบรหิารเวลา	ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นในเวล�ทีม่อียูน่ัน้อย�่งมปีระสิทธภิ�พ	ทีม่อียู่
อย�่งจำ�กัด	ด้วยก�รทำ�สิง่ต�่งๆ	ทลีะอย�่ง	ก�รทำ�ง�นหล�ยๆ	อย�่งพร้อมกัน	มผีลเสยีตอ่คณุภ�พของง�น 
ก�รมีสติอยู่กับง�นที่ปฏิบัติ	ณ	ปัจจุบัน	คือสิ่งที่ดีที่สุด	ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต	และไม่ฟุ้งซ่�นกับอน�คต
 ๑.๗ การตั้งคำาถามและการฟัง	เป็นทักษะพื้นฐ�นสำ�คัญที่ผู้โค้ชจะต้องมีก�รตั้งคำ�ถ�มที่มี
ประสิทธิภ�พจะช่วยกระตุ้นก�รคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่�งดี	คำ�ถ�มที่มีพลัง	(power	questions)	
มุ่งถ�มให้ผู้เรียนคิดวิเคร�ะห์และแก้ปัญห�	 ตลอดจนคำ�ถ�มที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคว�มสงสัยและเกิด
คำ�ถ�มในก�รเรียนรู้ต่อไป	 ส่วนก�รฟังนั้นเป็นก�รเค�รพผู้รับก�รโค้ช	 เปิดโอก�สให้กับตนเองได้เรียนรู้	
และเป็นทักษะที่ทำ�ให้	ผู้โค้ชเข้�ใจแนวคว�มคิดและวิธีก�รคิดของผู้รับก�รโค้ช	ก�รฟังให้เข้�ใจ	และจับ
ประเด็นสำ�คัญได้	จะเป็นข้อมูลส�รสนเทศที่ดีสำ�หรับก�รให้คำ�แนะนำ�	ชี้แนะ	ในขณะที่ทำ�ก�รโค้ช
 ๑.๘ การคิด ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ผู้โค้ช	จะต้องมีทักษะด้�นก�รคิด	
เพร�ะถ้�ผู้โค้ชมีทักษะก�รคิดแล้วจะส�ม�รถกระตุ้นให้ผู้รับก�รโค้ช	 มีทักษะก�รคิดต�มไปด้วย	 ทักษะ
ก�รคิดที่สำ�คัญ	ได้แก่	ก�รคิดวิเคร�ะห์	ก�รคิดสังเคร�ะห์	ก�รคิดแก้ปัญห�	ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	
ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ	ก�รคิดสร้�งสรรค์	ทักษะก�รคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับก�รกระตุ้นและพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง	โดยใช้ก�รตั้งคำ�ถ�ม	ก�รสังเกต	ก�รสะท้อนคิด	(reflection)
 ๑.๙ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เป็นทักษะสำ�คัญสำ�หรับก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ผู้เรียน
ซึง่เปน็ผูร้บัก�รโคช้จะตอ้งไดร้บัก�รกระตุน้ก�รคดิแกป้ญัห�อย�่งสร�้งสรรค	์ซึง่นอกจ�กจะทำ�ใหส้�ม�รถ
แก้ปัญห�ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นได้แล้ว	 ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วยห�กผู้โค้ชเองมีทักษะก�รแก้ปัญห�อย่�ง
สร้�งสรรค์แล้ว	ย่อมทำ�ก�รโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะก�รแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ได้อย่�งแน่นอน

 

แผนภาพ ๑	ทักษะท�งสังคม	(soft	skills)	ของก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด
ที่ม�	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	 (Cognitive	Coaching)	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่	และอ�จ�รย์	
ดร.ม�รุต	พัฒผล

มีบุคลิกภาพที่ดี

มีมารยาท

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Soft Skills
ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

มีความสามารถในการใช้ภาษา

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การบริหารเวลา

การตั้งคำาถามและการฟัง

การคิด

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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 การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills	ผู้โค้ชที่มีประสิทธิภ�พมีก�รพัฒน�ตนเองเกี่ยวกับ	
soft	skills	ต่�งๆ	เพื่อให้ก�รโค้ชบรรลุคว�มสำ�เร็จ	ซึ่งมีแนวท�งดังต่อไปนี้
	 ๑.		ก�รตระหนักรู้ว่�เป็นส่วนหนึ่งของทีม	ผู้โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมผู้โค้ช	(ผู้สอนคนอื่นๆ)	ซึ่งผู้สอนทุกคน	คือ	ทีมโค้ช	ที่จะช่วยกันพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุ
เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้คว�มเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้	(team	learning)	ที่มีก�รวิเคร�ะห์
เป้�หม�ย	ดำ�เนินก�ร	และประเมินผลด้วยคว�มรับผิดชอบต่อคว�มสำ�เร็จร่วมกัน 
	 ๒.	 ก�รมีวินัยในตนเอง	เค�รพ	อดทน	โค้ชต้องพัฒน�ตนเองในด้�นคว�มมีวินัยในตนเอง	
(self	-	discipline)	ซึง่ประกอบดว้ยก�รนำ�ตนเอง	(self	-	direction)	ก�รควบคมุตนเอง	(self	-	control)	
และก�รกำ�กับตนเอง	 (self	 -	 regulation)	 คว�มเค�รพบุคคลอื่นซึ่งทำ�ให้ก�รทำ�หน้�ที่โค้ชเป็นไปด้วย
คว�มเท่�เทียมกันระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียน	ผู้โค้ชและผู้เรียนร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	นอกจ�กนี้ผู้โค้ช
ยงัตอ้งพฒัน�ตนเองในด�้นคว�มอดทนและคว�มใจเยน็	เพร�ะก�รโคช้แตล่ะครัง้อ�จตอ้งใช้คว�มพย�ย�ม
ม�กเป็นพิเศษ	ดังนั้นห�กผู้โค้ชข�ดคว�มอดทน	และใจร้อน	จะทำ�ให้ก�รโค้ชไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ
	 ๓.	 ทักษะแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้กับบุคคลรอบข้�ง	 โค้ชควรพัฒน�ตนเองในก�รแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น	เพื่อเป็นก�รจัดก�รคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รโค้ช	เช่น	ก�รแลกเปลี่ยนคว�มสำ�เร็จ
ในก�รโคช้ผูเ้รียน	เทคนคิก�รจงูใจผูเ้รยีน	เป็นตน้	ทกัษะก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มทีกัษะยอ่ย	ประกอบด้วย	
ทักษะก�รนำ�เสนอ	ทักษะก�รสื่อส�ร	ทักษะก�รแสดงคว�มคิดเห็น	ทักษะก�รฟัง
	 ๔.		ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีสติและปัญญ�	ก�รพัฒน�ตนเองด้�นนี้มีคว�มสำ�คัญม�ก 
โค้ชต้องพัฒน�ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีสติและปัญญ�อยู่ตลอดเวล�	 สติ	 คือ	 ก�รรู้ตัว	 รู้เท่�ทันคว�มคิดและ
อ�รมณ์ของตนเอง	ส่วนปัญญ�	คือ	ก�รคิดเป็น	ที่อยู่บนพื้นฐ�นของก�รมีเหตุผล	และก�รมุ่งประโยชน์
ตอ่สว่นรวม	ก�รพฒัน�สตแิละปญัญ�นัน้	ส�ม�รถทำ�ได้ทุกเวล�	ทุกสถ�นท่ี	และทุกกจิกรรมโดยไมจ่ำ�เปน็
ต้องละทิ้งหน้�ที่ก�รง�นแต่อย่�งใด
	 นอกจ�กก�รพฒัน�ตนเองท�งด�้นทกัษะดังกล่�วแล้ว	โคช้ยงัต้องมคีณุลักษณะเพ่ิมเติมอกี
ดังต่อไปนี้
 ๑. การยอมรับ (acceptance) ผู้โค้ชควรให้ก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ยของผู้เรียน	
ทั้งท�งก�ยภ�พ	และท�งคว�มคิด	ก�รยอมรับผู้เรียนทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกว่�ตนเองเป็นคนสำ�คัญ
 ๒. ความเขา้ใจ (understanding)	ผูโ้คช้ควรเปดิใจรบัฟงัคว�มคดิเหน็ของผูเ้รยีน	เค�รพ
สิทธิ	มองผู้เรียนด้วยใจที่มีเมตต�โดยไม่ด่วนสรุปและตัดสินผู้เรียน	เอ�ใจของผู้เรียนม�เป็นใจของตนเอง
ให้ม�ก
 ๓. ความจริงใจ (sincerity)	ผู้โค้ชมีคว�มจริงใจในก�รพัฒน�ผู้เรียนทุกคนโดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทนใดๆ	นอกจ�กก�รเรียนรู้ของผู้เรียนคุณลักษณะ	และคุณภ�พด้�นต่�งๆ	ที่เป็นร�กฐ�น
ของก�รดำ�เนินชีวิตในอน�คต
 ๔. มีจริยธรรม (ethics)	ด้วยก�รประพฤติตนเป็นแบบอย่�งเป็นครูที่ดี	คิด	พูด	ทำ�	ในสิ่ง
ทีต่รงกนั	รกัและเมตต�ผูเ้รยีนอย�่งเสมอภ�ค	สิง่สำ�คญัประก�รหนึง่ทีต่อ้งม	ีคอื	ก�รใหค้ว�มยตุธิรรมกบั
ผู้เรียนทุกคน	เพร�ะคว�มยุติธรรมเป็นพื้นฐ�นของคุณธรรมด้�นอื่นๆ
 ๕. มีความมั่นคงทางอารมณ์ (maturity) ส�ม�รถจัดก�รอ�รมณ์ของตนเองได้	 ก�ร
แสดงออกท�งอ�รมณ์ด้วยก�รมีอ�รมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส	สนุกสน�นร่�เริง	เบิกบ�น	ช่วยทำ�ให้จิตใจของ
ผู้เรียนแช่มชื่น	เอื้อต่อก�รโค้ชม�กขึ้น
 ๖. มีความยืดหยุ่น (flexibility)	 โดยก�รไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ	หรือกรอบกติก�ม�ก
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จนเกินไป	ทำ�ให้ผู้เรียนไมต่งึเครยีดผอ่นคล�ย	และมคีว�มสขุเมือ่อยูก่บัผูโ้คช้	และผูเ้รยีนส�ม�รถรบัรูแ้ละ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้�หม�ยได้
 ๗. การประเมนิทีเ่สรมิพลงั (empowerment evaluation)	เปน็ก�รประเมนิท่ีเนน้ก�ร
ปรับปรุงและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	ผู้เรียนมีคว�มสุขจ�กก�รได้รับก�รสะท้อนผลก�รประเมิน	ส�ม�รถใช้
ส�รสนเทศนำ�ไปพัฒน�เรียนรู้ต่อยอดได้
๒. ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills)
	 นอกจ�กผู้โค้ชจะต้องมี	“จรณ”	หรือ	soft	skills	แล้วยังต้องมีทักษะเชิงวิช�ก�ร	หรือ	วิช�	
(hard	skills)	อีกด้วย	ซึ่งทั้ง	soft	skills	และ	hard	skills	เป็นปัจจัยเอื้อให้ก�รโค้ชดำ�เนินไปอย่�ง
ร�บรื่นและประสบคว�มสำ�เร็จ	ทักษะเชิงวิช�ก�ร	หรือวิช�	(hard	skills)	ที่ผู้โค้ชต้องมีดังต่อไปนี้
	 ๑.	คว�มรู้เกี่ยวกับก�รวิจัย	(research	knowledge)
	 	 -	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน
	 	 -	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�วิธีก�รโค้ชที่มีประสิทธิภ�พ
	 	 -	ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม
	 ๒.	คว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี	(technological	knowledge)
	 	 -	ก�รเข้�ถึงและรู้เท่�ทันเทคโนโลยี
	 	 -	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เหม�ะกับก�รโค้ช
	 	 -	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้กับก�รจัดก�รเรียนรู้
	 ๓.	คว�มรู้ในวิธีก�รสอน	(pedagogical	knowledge)
	 	 -	ก�รคัดสรรวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เหม�ะกับผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
	 	 -	ก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ตอบสนองคว�มสนใจ	และผลลัพธ์ก�รเรียนรู้
	 	 -	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มสภ�พจริง
	 	 -	ก�รให้ผลย้อนกลับเชิงสร้�งสรรค์
	 ๔.	คว�มรู้เกี่ยวกับส�ระที่สอน	รวมทั้งคว�มรู้ใหม่ๆ	(content	knowledge)
  -	ก�รบูรณ�ก�รส�ระสำ�คัญ	(main	concept)	ที่เหม�ะกับคว�มส�ม�รถของผู้เรียนแต่ละคน
	 	 -	ก�รปรับ	(modify)	ส�ระสำ�คัญให้ง่�ย	ผู้เรียนทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้

	 สรุปแผนภ�พองค์ประกอบของคว�มรู้ท�งวิช�ก�รของผู้โค้ชดังแผนภ�พต่อไปนี้

 

Research
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Knowlwdge
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ก�รใช้สัปปุริสธรรม	๗	ในก�รดำ�เนินก�รโค้ช
	 เนือ่งจ�กก�รโคช้เป็นกระบวนก�รทีอ่�ศยัคว�มสมัพนัธส์ว่นบคุคล	ก�รรบัฟงั	และก�รยอม
ปฏิบัตติ�มเพื่อก�รปรับปรุงพัฒน�	ดังนั้นผู้โค้ชจึงจำ�เป็นต้องเป็นคนดี	มีคุณธรรม	และมีคว�มเก่งใน
เชิงวิช�ก�รซึ่งหลักธรรมสัปปุริสธรรม	๗	คือ	หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวท�งให้ผู้โค้ช	ส�ม�รถปฏิบัติก�รโค้ช
ได้ประสบคว�มสำ�เร็จ	และเกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	ดังนี้
	 ๑.	รู้จักเหตุ	ส�ม�รถคิดไตร่ตรองต�มคว�มเป็นจริงรู้ถึงส�เหตุที่เกิด
	 ๒.	รู้จักก�รค�ดผล	ส�ม�รถค�ดก�รณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
	 ๓.	รู้จักตน	สำ�รวจวิเคร�ะห์จุดอ่อน	จุดแข็งของตน	และพัฒน�จุดแข็งม�ใช้ประโยชน์
	 ๔.	รู้จักประม�ณ	ก�รรู้จักประม�ณตนในก�รดำ�เนินชีวิต
	 ๕.	รู้จักก�ล	ส�ม�รถบริห�รเวล�ของตนเองและองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
	 ๖.	รู้จักชุมชน	เข้�ใจและเรียนรู้สังคม	นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์
	 ๗.	รู้จักบุคคล	ก�รว�งตน	ก�รเข้�สังคม	ได้อย่�งเหม�ะสม
	 จ�กก�รที่ได้กล่�วถึง	จรณทักษะ	(soft	skills)	ทักษะเชิงวิช�ก�ร	(hard	skills)	และก�รใช้
สัปปุริสธรรม	๗	ของก�รโค้ช	ส�ม�รถแสดงเป็นองค์ประกอบของก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ได้ดังแผนภ�พ
ต่อไปนี้

วิชา จรณ

สัปปุริสธรรม ๗
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๒  เรื่อง	กลไกและกระบวนก�รโค้ช     เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : กลไกและกระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชท่ีมีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รที่
เหม�ะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นิยมก�รต้�นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้�ง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้�นเมืองส่งต่ออน�คตที่ดีให้ลูกหล�นอย่�งยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.	 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูส้อนเกีย่วกบับทบ�ทในก�รเปน็โคช้ให้กับผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	 เพือ่เพ่ิมพนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุตใ์ชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
 ๑.  กลไกของการโค้ช
	 	 ก�รโค้ชมีกลไกที่นำ�ไปสู่กระบวนก�รโค้ชและคว�มสำ�เร็จของก�รโค้ช	ได้แก่	

๑.	สร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผู้เรียน	(inspiring		your	learners)		
๒.	ให้กำ�ลังใจสนับสนุนผู้เรียน	(encouraging	your	learners)		
๓.	แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพล�ดให้ผู้เรียน	(correcting	your	learners)	
๔.	สร้�งคว�มท้�ท�ยให้ผู้เรียน	(challenging	your	learners)		
๕.	ภ�วะผู้นำ�ท�งวิช�ก�ร	(academic	leadership)	
๖.	สุนทรียสนทน�	(dialogue)	
๗.	ก�รถอดบทเรียน	(lesson	learned)	
๘.	คว�มผูกพันของผู้เรียนกับผู้โค้ช	(engagement)		
๙.	ก�รตั้งคำ�ถ�มกระตุ้นก�รคิด		(thinking	questions)	
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 ๒. กระบวนการโค้ช
	 	 ขั้นตอนของก�รโค้ชที่จะบรรลุเป้�หม�ย	ประกอบด้วย	๑)	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย 
๒)	ก�รตรวจสอบสภ�พจริง	๓)	ก�รกำ�หนดท�งเลือก	๔)	ก�รตัดสินใจ	และ	๕)	ก�รประเมินผลก�รโค้ช	
 ๓. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
	 	 ขั้นตอนก�รพัฒน�โค้ชและผู้เรียนอย่�งยังยืน	 คือก�รเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีก�ร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	เปน็ก�รสง่เสรมิใหเ้กดิก�รเรียนรู	้ก�รเรียนรู้ต่�งจ�กก�รรับรู	้ไมใ่ชเ่พียงรับทร�บ	
ต้องเกิดก�รปรบัเปลีย่นก�รปฏิบัติ		ดว้ยโมเดล		KUSAB	ซ่ึงเปน็หลักก�รหนึง่ในก�รฝึกปฏิบติัในก�รพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์
	 K	 knowledge	 	 	 คว�มรู้
	 U	 understanding		 คว�มเข้�ใจ
	 S	 skill	 	 	 	 	 ทักษะ		 	 คว�มชำ�น�ญ		 คว�มคล่องแคล่ว
	 A	 attitude		 	 	 ทัศนคติ			 ก�รให้คุณค่�		 คว�มชอบ
	 B	 behavior	 	 	 พฤติกรรม

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รยกตัวอย่�งและวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	
	 ๓.		ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม
	 ๔.		ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๕.		ก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย
	 ๒.		สื่อก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
	 ๓.		วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ		และปร�ชญ์ช�วบ้�นผู้นำ�ชุมชน

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดนสังเขป
วิชาที่ ๑.๒  เรื่อง	กลไกและกระบวนก�รโค้ช	 	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 

๑. กลไกของการโค้ช
 ก�รโค้ชมีกลไกที่นำ�ไปสู่กระบวนก�รโค้ชและคว�มสำ�เร็จของก�รโค้ชดังต่อไปนี้
	 ๑.	สร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผู้เรียน	 (inspiring	 	your	 learners)	ผู้โค้ชต้องใช้กลวิธี	 เทคนิค
ต่�งๆ	ในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผู้เรียน	ทำ�ให้ผู้เรียนสนใจอย�กเรียนรู้	กำ�หนดเป้�หม�ยของก�รเรียนรู้	
และอย�กปฏิบัติกิจกรรมต่�งๆ	ด้วยเหตุผลว่�เป็นสิ่งที่มีคว�มสำ�คัญและมีประโยชน ์  
	 ๒.	 ให้กำ�ลังใจสนับสนุนผู้เรียน	 (encouraging	 your	 learners)	 ผู้โค้ชมีคว�มจริงใจในก�ร
ชมเชยผู้เรียน	เมื่อผู้เรียนทำ�สิ่งต่�งๆ	ได้สำ�เร็จ	และให้กำ�ลังใจเมื่อประสบกับคว�มล้มเหลว	โดยใช้คำ�ถ�ม	
เพื่อก�รรู้คิดในก�รพัฒน�และปรับปรุง	โดยไม่วิพ�กษ์	วิจ�รณ์
 ๓.	แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพล�ดให้ผู้เรียน	(correcting	your	learners)	ผู้โค้ชที่มีประสบก�รณ์สูง
จะส�ม�รถเสนอแนะแนวท�งก�รแกไ้ขปรบัปรงุขอ้ผดิพล�ดใหก้บัผูเ้รียนได	้โดยใชค้ำ�ถ�มหรอืก�รใหผู้เ้รยีน
คิดห�แนวท�งด้วยตนเอง	ก�รเสนอแนวคว�มคิด	โดยไม่ลงมือทำ�ให้	เพร�ะทำ�ให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้
	 ๔.	สร้�งคว�มท้�ท�ยให้ผู้เรียน	(challenging	your	learners)	ผู้โค้ชจำ�เป็นต้องทำ�ให้ผู้เรียน
เกดิคว�มรูส้กึท�้ท�ยในก�รเรยีนรู	้เพร�ะเมือ่ผูเ้รยีนเกดิคว�มรูส้กึว�่สิง่ทีเ่ข�จะตอ้งเรยีนรูน้ัน้เปน็สิง่ทีท่�้ท�ย
คว�มรู้คว�มส�ม�รถของเข�	จะทำ�ให้เกิดคว�มมุ่งมั่น	คว�มอุตส�หพย�ย�มในก�รที่จะเรียนรู้ให้สำ�เร็จ
	 ๕.	ภ�วะผู้นำ�ท�งวิช�ก�ร	(academic	leadership)	ผู้โค้ชที่จะทำ�ก�รโค้ชได้ดีนั้น	จำ�เป็นต้อง
มภี�วะผู้นำ�ท�งวชิ�ก�ร	คอืก�รมคีว�มรูใ้นเนือ้ห�ส�ระทีต่นเองจัดก�รเรียนรู	้และมคีว�มส�ม�รถในก�ร
นำ�คว�มคิดรวบยอด	หรือ	concept	ของคว�มรู้นั้นม�ใช้ในก�รปฏิบัติจริง
	 ๖.	สนุทรยีสนทน�	(dialogue)	เปน็ก�รสือ่ส�รกับผูเ้รยีน	ดว้ยจติใจทีบ่ริสุทธิ	์ใชเ้หตผุลหรือปัญญ�
ในก�รพูด	โดยไมใ่ชอ้�รมณ์หรอืคว�มรูส้กึ	รบัฟงัผูเ้รียนด้วยใจท่ีเปน็กล�งปร�ศจ�กอคติ	ไมด่่วนสวนกลบั 
ไม่ด่วนสรุป	สุนทรียสนทน�เป็นปัจจัยของก�รเรียนรู้สู่ก�รเปลี่ยนแปลง	(transformative	learning)
	 ๗.	ก�รถอดบทเรียน	(lesson	learned)	เป็นก�รสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้ที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติจริง 
เกี่ยวกับก�รโค้ช	เช่น	เทคนิคก�รตั้งคำ�ถ�ม	วิธีก�รจูงใจ	วิธีก�รให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	เป็นต้น 
ผลจ�กก�รถอดบทเรียนจะทำ�ให้ผู้โค้ชมีองค์คว�มรู้ที่ม�จ�กก�รปฏิบัติ	 หรือเรียกว่�	 ปัญญ�ปฏิบัติ	 และ
ส�ม�รถนำ�ไปเรียนรู้ต่อยอด
 ๘.	คว�มผกูพนัของผูเ้รยีนกบัผูโ้คช้	(engagement)	ก�รโคช้เปน็คว�มผกูพนัสว่นบคุคล	คอื	
เป็นสิ่งที่ไม่ส�ม�รถออกคำ�สั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติต�มได้	ผู้เรียนที่มีคว�มผูกพันกับผู้โค้ช	จะรับฟังคำ�โค้ช	
(คำ�แนะนำ�)	และนำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเอง
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 ๙.	ก�รตัง้คำ�ถ�มกระตุ้นก�รคดิ	(thinking	questions)	เปน็หวัใจท่ีสำ�คญัของก�รโคช้	เพร�ะ
ก�รโค้ชที่ดีจะต้องใช้คำ�ถ�มกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง	ก�รโค้ชที่ดีเป็นม�กกว่�
ก�รใหค้ำ�ตอบทีถ่กูตอ้ง	ห�กแตอ่ยูท่ีก่�รดงึศกัยภ�พของผูเ้รียนออกม�	แลว้ใหเ้ข�พฒัน�ด้วยตัวของเข�เอง
เต็มต�มศักยภ�พ

ตาราง ๒ ตัวอย่างคำาถามจำาแนกตามระดับการคิด

๒. กระบวนการโค้ช
	 ขั้นตอนของก�รโค้ชที่จะบรรลุเป้�หม�ย	ประกอบด้วย	
	 	 ๑)	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	
	 	 ๒)	ก�รตรวจสอบสภ�พจริง
	 	 ๓)	ก�รกำ�หนดท�งเลือก
	 	 ๔)	ก�รตัดสินใจ	
	 	 ๕)	ก�รประเมินผลก�รโค้ช	
	 มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
	 ๑.		ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	(goal)
	 	 ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของก�รโคช้ผูเ้รยีนแตล่ะบคุคล	มุง่เนน้ผลลพัธก์�รเรยีนรู	้ทัง้ด�้น
ก�รรู้คิด	ทักษะกระบวนก�ร	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	วิธีก�รตั้งเป้�หม�ยควรกำ�หนดพฤติกรรม
ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม	ส�ม�รถสังเกตได้หรือวัดได้	เช่น
	 	 -	ผู้เรียนส�ม�รถระบุสระในภ�ษ�อังกฤษได้
	 	 -	ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้
	 	 -	ผู้เรียนทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้
	 	 -	ผู้เรียนใช้คว�มพย�ย�มในก�รปฏิบัติง�น
	 	 -	ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันคว�มรู้กับเพื่อนๆ
	 	 ก�รกำ�หนดเป�้หม�ยของก�รโคช้ท่ีมีคว�มชัดเจนและเปน็รปูธรรมสำ�หรบัผู้เรยีนแต่ละคน
จะช่วยทำ�ให้ก�รโค้ชมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	กล่�วคือทำ�ให้ผู้โค้ชที่ทำ�หน้�ที่โค้ชมองเห็นเป้�หม�ยใน
ก�รโค้ชของตนเองด้วย	อีกทั้งยังช่วยทำ�ให้ก�รประเมินผลก�รโค้ชทำ�ได้ง่�ยและตรงประเด็น
	 ๒.		ก�รตรวจสอบสภ�พจริง	(reality)
	 	 ก�รทบทวนสภ�พจรงิเก่ียวกบัคุณภ�พของผูเ้รยีนทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจุบนั	ว�่เปน็อย�่งไร 
มคีว�มตอ้งก�รพฒัน�หรอืตอ้งไดร้บัก�รโคช้ในประเดน็ใด	ซึง่วธิกี�รตรวจสอบอ�จเปน็ก�รพจิ�รณ�

สาระสำาคัญ
ระดับการคิด/ตัวอย่างคำาถาม

การ
ประเมินค่า

การวิเคราะห์การนำาไปใช้ความเข้าใจความรู้ การ
สร้างสรรค์

ก�รทุจริต ก�รทุจริตคือ
อะไร

ก�รทุจริตทำ�ให้
เกิดผลเสียต่อ
ท่�น/สังคม
อย่�งไร

เร�มีวิธีก�ร
หลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเอง
ให้ห่�งไกล

จ�กก�รทุจริต
อย่�งไร

ก�รทุจริตก่อ
ให้เกิดผลเสีย
ต่อตัวท่�น

และครอบครัว
อย่�งไร

ท่�นคิดว่�คน
ทุจริตแต่ทำ�ให้
ประเทศช�ติ
พัฒน�	เป็น
คว�มคิดที่ถูก
ต้องหรือไม่		
เพร�ะเหตุใด

เร�มีวิธีใหม่ๆ	
ในก�รป้องกัน
ก�รทุจริต
อย่�งไร
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ผลก�รเรยีนรู้ทีผ่�่นม�	พฤตกิรรมก�รเรยีนรูท้ีส่งัเกตพบ	หรอืใชว้ธิกี�รซกัถ�มแบบไมเ่ปน็ท�งก�ร	ผลของ
ก�รตรวจสอบสภ�พจรงิ	จะเปน็ข้อมลูส�รสนเทศสำ�หรบัก�รกำ�หนดท�งเลอืกวธิกี�รโคช้	อกีทัง้ก�รตรวจสอบ
สภ�พจริงช่วยยืนยันคว�มถูกต้องของเป้�หม�ยก�รโค้ชได้อีกด้วย
	 ๓.		ก�รกำ�หนดท�งเลือก	(option)
	 	 ก�รกำ�หนดเทคนคิวธิกี�รโคช้บนพืน้ฐ�นของสภ�พจรงิและตอบสนองเป�้หม�ยของ
ก�รโค้ช	เช่น	ก�รเลือกใช้เทคนิคสร้�งคว�มไว้ว�งใจ	ด้วยก�รยิ้มแย้มแจ่มใส	พูดด้วยคำ�สุภ�พ	ไพเร�ะ 
อ่อนหว�น	หรือเทคนิคก�รตั้งคำ�ถ�มที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด	แสวงห�คำ�ตอบ	ค้นห�ท�งเลือก	ก�รตัดสินใจ	
และก�รแก้ปัญห�	เป็นต้น
	 	 ก�รกำ�หนดท�งเลือกในก�รโค้ช	ควรมีคว�มสอดคล้องกับสภ�พคว�มต้องก�รได้รับ
ก�รโคช้ของผู้เรยีนแตล่ะคน	ซึง่มคีว�มแตกต�่งกนัตลอดจนสอดคลอ้งกบัธรรมช�ติของผูเ้รยีน	สภ�พอ�รมณ์
ในขณะนั้น	(จริตในก�รเรียนรู้	หรือลีล�ก�รเรียนรู้)
	 	 ก�รกำ�หนดท�งเลอืกของก�รโคช้ทีถ่กูตอ้ง	ชว่ยสนบัสนนุให้ก�รโคช้ประสบคว�มสำ�เรจ็	
คือ	ก�รเรียนรู้และก�รคิดของผู้เรียน
	 ๔.		ก�รตัดสินใจ	(will,	way,	forward)
	 	 will	คือ	ก�รตั้งเป้�หม�ย	ก�รมุ่งมั่นในก�รโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้
	 	 way	คอื	แนวท�งก�รปฏบัิติทีน่ำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็	โดยมเีป�้หม�ยทีช่ดัเจน	และกำ�หนด
ขั้นตอนก�รประสบคว�มสำ�เร็จ	(milestone)	ที่จะบรรลุในแต่ละขั้น
	 	 forward	คือ	ก�รทบทวนผลก�รปฏิบัติ	รวมทั้งก�รเรียนรู้และพัฒน�ต่อยอด
	 	 ก�รตัดสินใจเลือกท�งเลือกที่ดีที่สุดสำ�หรับก�รโค้ช	 และลงมือปฏิบัติก�รโค้ชเพ่ือก�ร
บรรลุเป้�หม�ย	คือ	ก�รเรียนรู้และก�รคิดของผู้เรียน	เกณฑ์ก�รตัดสินใจท�งเลือกที่ดีที่สุดมีดังนี้
	 	 	 -	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
	 	 	 -	ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้เรียน
	 	 	 -	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ
	 	 	 -	โค้ชแล้วผู้เรียนมีคว�มสุขในก�รเรียนรู้
	 	 	 -	โค้ชแล้วผู้เรียนเกิดกำ�ลังใจและพลังก�รเรียนรู้
	 ๕.		ก�รประเมินผลก�รโค้ช	(evaluation)
	 	 ก�รประเมินผลก�รโค้ช	มีแนวคิดเพื่อตรวจสอบว่�ผู้เรียนที่ได้รับก�รโค้ช	มีพัฒน�ก�ร
ทีด่ขีึน้หรอืไม	่ดว้ยวธิกี�รประเมนิต�มสภ�พจรงิ	เปน็ร�ยบคุคล	เชน่	ก�รทดสอบ	ก�รซักถ�ม	ก�รประเมนิ
ผลง�น	ก�รสังเกตพฤติกรรม	ก�รสอบถ�มจ�กเพื่อนๆ	ร่วมชั้นเรียน	เป็นต้น	แล้วนำ�ผลก�รประเมิน
ม�พัฒน�ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง

๓. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน  
	 หลักก�รพัฒน�โค้ชและผู้เรียนอย่�งยังยืนมีหลักก�รที่สำ�คัญ	คือ
	 ๑)		หลักก�รเสริมสร้�งคว�มเชื่อถือ	และศรัทธ�
	 	 ในก�รพัฒน�ทรพัย�กรมนษุยม์หีลกัก�รท่ีสำ�คญั	คอื	จะต้องใหผู้้ทีเ่ข�้รับก�รพัฒน�และ
ฝึกอบรม	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	มีคว�มเชื่อถือและศรัทธ�เกิดขึ้นก่อน	เมื่อทุกฝ่�ยเกิดคว�มเชื่อถือ
และศรทัธ�แลว้	กจ็ะทำ�ใหก้�รพัฒน�ทรพัย�กรมนษุยป์ระสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ยและวตัถปุระสงค์
ต�มท่ีตอ้งก�รได	้เชน่	คว�มเช่ือถือและศรทัธ�ท่ีมตีอ่หนว่ยง�นทีเ่ปน็ผูด้ำ�เนนิง�น	คว�มเชือ่ถอืและศรทัธ�
ในชื่อเสียงและประสบก�รณ์ของวิทย�กร	เป็นต้น
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	 ๒)		หลักก�รรักษ�ระดับคว�มสนใจให้อยู่ในระดับที่สูงอยู่เสมอ
	 	 ในก�รพฒัน�ทรัพย�กรมนุษย	์มหีลกัก�รทีส่ำ�คญั	คอื	จะต้องทำ�ใหผู้ท้ีเ่ข�้รบัก�รพฒัน�
และฝึกอบรมที่กำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่นั้น	ให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่อให้ผู้ที่เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรม	
เกิดคว�มสนในในเรื่องที่กำ�ลังรับรู้และรับฟัง	 โดยเฉพ�ะวิทย�ก�ร	 ควรที่จะมีคว�มส�ม�รถในก�รสร้�ง
คว�มสนใจผูท้ีร่บัก�รพฒัน�และฝกึอบรม	เชน่	มกี�รให้ทำ�กจิกรรมต่�งๆ	มกี�รใชเ้ทคนคิหรอืวธิกี�รใหม่ๆ 	
ในก�รพัฒน�และฝึกอบรม	เป็นต้น
	 ๓)		หลักก�รเสริมสร้�งภ�วะสมอง
	 	 ในก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย	์มหีลกัก�รทีส่ำ�คญัคือ	จะตอ้งทำ�ใหผู้ท้ีเ่ข้�รบัก�รพฒัน�
และฝึกอบรมได้มีก�รเสริมสร้�งภ�วะสมองด้วยก�รฝึกให้รู้จักคิด	ฝึกให้มีก�รปฏิบัติ	ฝึกให้มีก�รโต้ตอบ	
หรือฝึกให้เกิดก�รมีส่วนร่วม	ซึ่งวิธีก�รฝึกต่�งๆ	เหล่�นี้	จะทำ�ให้ผู้ที่เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรมเกิดคว�มรู้
คว�มส�ม�รถเพิ่มม�กขึ้น	และเป็นก�รเสริมสร้�งภ�วะสมองของผู้ที่เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรมด้วย
	 ๔)		หลักก�รเสริมสร้�งภ�พพจน์ที่ดีในหัวข้อต่�งๆ
	 	 ในก�รพฒัน�ทรัพย�กรมนุษย	์มหีลกัก�รทีส่ำ�คญั	คอื	จะต้องทำ�ใหผู้ท้ีเ่ข�้รบัก�รพฒัน�
และฝึกอบรม	ได้รับรู้และเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญ	ประโยชน์	และคว�มจำ�เป็น	ที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่อง	หัวข้อ	
และเนื้อห�ต่�งๆ	ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของก�รพัฒน�และฝึกอบรม	จึงเป็นหลักก�รสำ�คัญที่ว่�	
ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยจ์ะตอ้งยดึหลกัก�รเพือ่เสริมสร้�งภ�พพจนท์ีดี่ในหวัขอ้ต่�งๆ	ใหก้บัผู้ทีเ่ข�้รับ
ก�รพัฒน�และฝึกอบรม
	 ๕)		หลักก�รเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจ
	 	 ในก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย	์มีหลักก�รทีส่ำ�คัญ	คอื	จะต้องทำ�ใหผู้้รับก�รพัฒน�และ
ฝึกอบรม	 เกิดคว�มเข้�ใจ	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ต่�ง	ๆ	ที่ได้รับ	 ไปใช้ในก�รปฏิบัติง�นหรือประยุกต์ให้เกิด
ประโยชนต์อ่ไปได	้กล�่วคอืผูท่ี้รบัก�รพฒัน�และฝกึอบรม	เมือ่ได้คว�มรูจ้�กก�รพัฒน�และฝกึอบรมแลว้	
จะต้องมีคว�มเข้�ใจได้ด้วยว่�จะนำ�คว�มรู้ที่ได้นั้น	 ไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่�งไร
ทำ�ไมถงึตอ้งทำ�เชน่นัน้	ดงันัน้จงึเปน็หลกัก�รสำ�คญัทีว่�่จะตอ้งเสรมิสร�้งคว�มเข�้ใจใหเ้กดิขึน้กบัผูท้ี่
เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรมด้วย
	 ๖)		หลักก�รเน้นหรือยำ้�
	 	 ในก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย	์มหีลกัก�รทีส่ำ�คญั	คอืจะตอ้งทำ�ใหผู้ท้ีเ่ข�้รบัก�รพฒัน�
และฝกึอบรม	ส�ม�รถทีจ่ะจดจำ�จ�กสิง่ทีไ่ดร้บัจ�กก�รพัฒน�และฝึกอบรมใหไ้ด้	ก�รท่ีจะทำ�ใหสิ้ง่ท่ีได้รับ
จ�กก�รพฒัน�และฝกึอบรมส�ม�รถจดจำ�ได้ดนีัน้วธิกี�รหนึง่ทีน่ยิมใชก้นักค็อื	ก�รเนน้หรอืก�รยำ�้นัน่เอง	
ยกตัวอย่�งเช่น	ก�รที่บุคคลบ�งคนร้องเพลงบ�งเพลงได้ทั้งๆ	ที่ไม่เคยเห็นเนื้อเพลงนั้นเลย	ทั้งนี้	อ�จจะ
เป็นเพร�ะบุคคลผู้น้ันได้ยินและได้ฟังเพลงน้ันบ่อยๆ	 จึงทำ�ให้จดจำ�เนื้อเพลงและร้องเพลงนั้นได้ในที่สุด	
นี่คือหลักก�รสำ�คัญที่ว่�จะต้องมีก�รเน้นหรือยำ้�กับผู้ที่เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรม
	 จ�กหลักก�รที่สำ�คัญในขั้นตอนก�รพัฒน�โค้ชและผู้เรียนอย่�งยังยืน	คือก�รเรียนรู้ที่
ส่งผลให้ผู้เรียนมีก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม		เป็นก�รส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้	ก�รเรียนรู้ต่�งจ�กก�รรับรู้	
ไม่ใช่เพียงรับทร�บ	ต้องเกิดก�รปรับเปลี่ยนก�รปฏิบัติ		ด้วยโมเดล		KUSAB
	 	 K	 knowledge	 คว�มรู้
	 	 U	 understanding	 คว�มเข้�ใจ
	 	 S	 skill	 	 	 ทักษะ		 	 คว�มชำ�น�ญ		 คว�มคล่องแคล่ว
	 	 A	 attitude	 	 ทัศนคติ			 ก�รให้คุณค่�		 คว�มชอบ
	 	 B	 behavior		 พฤติกรรม
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	 ๑.		คว�มรู้	(knowledge)
	 	 ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยจ์ะตอ้งครอบคลุมปจัจัยทำ�ใหผู้้รับก�รพัฒน�และฝึกอบรม	
มีคว�มรูใ้นหวัขอ้	เนือ้ห�ส�ระหรอืหลกัสตูรทีเ่ข้�รบัก�รพฒัน�และฝกึอบรม	และส�ม�รถท่ีจะนำ�ม�ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นได้
	 ๒.		คว�มเข้�ใจ	(understanding)
	 	 ก�รพฒัน�ทรัพย�กรมนษุย	์จะตอ้งครอบคลุมปจัจยัทีท่ำ�ใหผู้้เข้�รับก�รพฒัน�และฝึกอบรม
มีคว�มเข�้ใจว�่คว�มรู้ท่ีไดรั้บจ�กก�รพฒัน�และฝกึอบรม	มคีว�มจำ�เปน็อย�่งไร	ทำ�ไมต้องปฏบิติัเชน่นัน้	
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งไร	กล่�วได้ว่�	นอกจ�กจะรู้ในเรื่องนั้นๆ	แล้ว	จะต้องมีคว�มเข้�ใจเรื่องนั้นๆ	ด้วย
	 ๓.		ทักษะ	(skill)
	 	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รพัฒน�และ
ฝึกอบรม	มีทักษะ	มีคว�มส�ม�รถที่จะปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกหลัก	ถูกวิธี	และถูกต้อง	จะเป็นก�รลด
คว�มสูญเสยีและปญัห�ต�่งๆ	ขององคก์�ร	เพือ่จะทำ�ใหเ้กดิผลจ�กก�รปฏบิตังิ�นทีด่แีละมปีระสทิธภิ�พ
ต่อองค์ก�รม�กที่สุด
	 ๔.		ทัศนคติ	(attitude)
	 	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รพัฒน�และ
ฝึกอบรมมีคว�มเข้�ใจในองค์ก�ร	หน่วยง�น	เพื่อนร่วมง�น	และก�รปฏิบัติง�นม�กขึ้น	กล่�วคือ 
เมื่อบุคล�กรมีทัศนคติที่ดีต่อง�น	เพื่อนร่วมง�น	หน่วยง�น	และองค์ก�รแล้ว	จะทำ�ให้ปัญห�ต่�งๆ	
ในองค์ก�รลดน้อยลง	 ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ที่เกิดจ�กคว�มขัดแย้ง	 ระบบก�รทำ�ง�น	 ก�รบริห�รจัดก�ร	
ตลอดจนปัญห�ที่เกิดจ�กก�รกำ�หนดนโยบ�ยขององค์ก�รต่�งๆ	เหล่�นี้	ก็จะลดลงไปได้ในที่สุด
	 ๕.		พฤติกรรม	(behavior)
	 	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รพัฒน�และ
ฝึกอบรม	 มีพฤติกรรมหรือก�รแสดงออกท่ีเป็นไปต�มคว�มต้องก�รขององค์ก�ร	 ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของ
พฤตกิรรมสว่นบคุคล	พฤตกิรรมในก�รปฏบิตังิ�น	และพฤติกรรมทีเ่กิดจ�กวฒันธรรมองคก์�ร	เมือ่มกี�ร
พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ในองค์ก�รแล้ว	จะทำ�ให้ผู้รับก�รพัฒน�และฝึกอบรม	มีพฤติกรรมที่ถูกที่ควร 
ถูกต้องเหม�ะสม	และในที่สุดก็จะเป็นวัฒนธรรมขององค์ก�รและเอกลักษณ์ขององค์ก�รต่อไป

เทคนิคที่ใช้ในการดำาเนินการ
	 ๑.	 ทำ�ให้เข�ได้คิดระลึกถึงสิ่งที่ทำ�ม�ในอดีตท่ีส่งผลกระทบม�จนถึงปัจจุบันและส่งต่อ
ในอน�คต	 (ในกรณีท่ีไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น	 ก็จะส�ม�รถเลือกท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงตนเองต่อไป)
	 ๒.	 ทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้	เข้�ใจ		ในอุปสรรคที่ทำ�ให้ไม่เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งแท้จริง 
เพื่อเอ�ชนะได้อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จ
	 ๓.	 สร้�งคว�มมั่นใจในตนเอง		ชมตนเอง		ทำ�ให้เกิดคว�มกล้�ในก�รเปลี่ยนแปลงตนเอง		
เกิดคว�มเชื่อใหม่ๆ	กระทำ�	ฝึกฝน	จนเป็นพฤติกรรมประจำ�ของแต่ละบุคคล
	 ๔.	 ก�รฝกึฝน		นำ�เรือ่งทีต่นเองอย�กเปลีย่นแปลงไปฝกึฝน		ปฏบิตัจินเปน็นสิยัและวถิชีวีติ		
ก้�วข้�มอุปสรรคจนเป็นอุปนิสัยใหม่ของตนเอง
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๓  เรื่อง	เรียนรู้ผู้เรียน	 	 	 	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : เรียนรู้ผู้เรียน

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสม	เพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.	 เพือ่พฒัน�ศักยภ�พของผูส้อนเกีย่วกบับทบ�ทในก�รเปน็โคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
						 โดยธรรมช�ตขิองผูเ้รยีนยอ่มมคีว�มแตกต่�งกนั	ทัง้ด้�นจิตใจ	อ�รมณ	์สติปญัญ�	คว�มสนใจ	
คว�มเชื่อ	รวมถึงประสบก�รณ์ในแต่ละบุคคลด้วย	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	โค้ชจึงจำ�เป็นต้อง
เรียนรู้ธรรมช�ติของผู้เรียนในแต่ละประเภท	และส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่�งๆ	ม�ใช้ให้
เหม�ะสมและส�ม�รถถ่�ยทอดก�รรู้คิดต้�นทุจริตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	 โดยร�ยละเอียดเนื้อห�
ของหลักก�รเรียนรู้ผู้เรียน	ประกอบด้วย	๒	หัวข้อ	ดังนี้
 ๑. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
	 	 ก�รโค้ชเป็นกระบวนก�รที่จะต้องให้คว�มสำ�คัญกับท้ังโค้ชและผู้เรียน	 ซ่ึงก�รดึง
ศักยภ�พของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	 เป็นผลม�จ�กก�รสังเกตและ
เรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ก�รนำ�เอ�	หลักจริต	๖	ม�ใช้ในก�รกำ�หนดประเภทและอธิบ�ยลักษณะของ
ผูเ้รยีน	จะช่วยให้โคช้ส�ม�รถเลอืกวธิกี�รทีเ่หม�ะสมในก�รถ�่ยทอดองคค์ว�มรู	้ผ�่นตวัแทนของสตัว์ทีม่ี
ลักษณะนิสัยต่�งๆ	ทั้ง	๖	ลักษณะ	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้เป็นก�รทั่วไปและง่�ยต่อก�รเข้�ใจ
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 ๒.  เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
				 	 ในปัจจุบัน	หน่วยง�นหรือองค์ก�รต่�งๆ	ได้ให้คว�มสำ�คัญ	เรื่อง	Generation	ม�กขึ้น	
ก�รแบง่กลุม่คนต�มชว่งอ�ย	ุต�ม	Generation	จะเปน็ก�รอธบิ�ยว�่	Generation	คอือะไร	มพีฤติกรรม
และคว�มสนใจในสิ่งใดบ้�ง	เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รโค้ชในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหม�ะสมกับผู้เรียน

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.	 ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.	 ก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๓.	 ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	

สื่อการเรียนรู้
	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย	ชดุฝกึทกัษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จ	รูปแบบสือ่ผสม	เกมส์	
ก�ร์ตูน	นิท�น	ฯลฯ

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๓  เรื่อง	เรียนรู้ผู้เรียน	 	 	 	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 
	 โดยธรรมช�ติของผู้เรียนย่อมมีคว�มแตกต่�งกัน	 ทั้งด้�นจิตใจ	 อ�รมณ์	 สติปัญญ�	 คว�ม
สนใจคว�มเช่ือ	รวมถงึประสบก�รณใ์นแตล่ะบุคคลดว้ย	ก�รโคช้เพ่ือก�รรูค้ดิต�้นทจุรตินัน้	โคช้จึงจำ�เปน็
ตอ้งเรียนรู้ธรรมช�ตขิองผูเ้รยีนในแตล่ะประเภท	และส�ม�รถนำ�เทคนคิวิธตีลอดจนเครือ่งมอืต�่งๆ	ม�ใช้
ให้เหม�ะสมต�มและส�ม�รถถ่�ยทอดก�รรู้คิดต้�นทุจริตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	โดยร�ยละเอียด
เนื้อห�ของหลักก�รเรียนรู้ผู้เรียน	ประกอบด้วย	๒	หัวข้อ	ดังนี้

 ๑.  เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
	 	 ก�รโคช้เป็นกระบวนก�รท่ีจะตอ้งใหค้ว�มสำ�คญักับทัง้โคช้และผูเ้รยีน	ซึง่ก�รดงึศกัยภ�พ
ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รรู้คิดต้�นทุจริตนั้น	เป็นผลม�จ�กก�รสังเกตและเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	เนื้อห�ของวิช�ที่	๑.๓	นี้	จึงเป็นก�รนำ�เอ�	หลักจริต	๖	ม�ใช้ในก�รกำ�หนดประเภท
และอธิบ�ยลักษณะของผู้เรียนเพื่อให้โค้ชส�ม�รถเลือกวิธีก�รที่เหม�ะสมในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	
ผ่�นตัวแทนของสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยต่�งๆ	ทั้ง	๖	ลักษณะ	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้เป็นก�รทั่วไปและ
ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ
 จริต ๖
	 โค้ชเรียนรู้และสังเกตผู้เรียน	ธรรมช�ติของผู้เรียนด้วยหลักจริตทั้ง	๖	จริต	หรือ	จริย�	แปลว่� 
คว�มประพฤต	ิพ้ืนเพของจติ	อปุนสิยั	หรอืแบบประเภทใหญแ่หง่พฤติกรรมของคน	โดยจรติในก�รเรียนรู	้ 
จริตของผู้เรียนแต่ละคนมีคว�มแตกต่�งกัน	ซึ่งมีอยู่	๖	แบบ	ได้แก่

ผู้เรียน บทบาทโค้ช

กระทิง
(โทสะจริต)

หมีโคอ�ล่�
(โมหะจริต)

กระต่�ย
(ศรัทธ�จริต)

สิงโต
(พุทธจริต)

ชอบคว�มเร็ว	ชอบให้สรุป	 ไม่ชอบเยิ่นเย้อ	พูดเร็ว	
พูดเสียงดัง

ง่วงเหง�ห�วนอน	ชอบหลับ	ข�ดคว�มคล่องแคล่ว

ต่ืนเต้น	 เช่ือง่�ย	 ตัดสินใจเชื่ออย่�งเดียวโดยไม่ได้
พิจ�รณ�ถี่ถ้วน

ใฝ่รู้	ช่�งสงสัย	ชอบซักถ�ม	ชอบคิด	พิจ�รณ�ด้วย
เหตผุลอย�่งลกึซึง้	ชอบใช้ปญัญ�พิจ�รณ�ต�มคว�ม
เป็นจริง	ไม่เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลรองรับ

สื่อส�รรวดเร็ว	 ชัดเจน	 ตรงประเด็น	 ไม่อ้อมค้อม	
กระชับ	ไม่ขย�ยร�ยละเอียดม�กจนเกินไป

ตอ้งกระตุน้ใหต้ืน่ตวั	กระตุน้ให้กระฉบักระเฉง	สร�้ง
คว�มสนุกสน�นและท้�ท�ย

อธิบ�ยให้เหตุผล	 ยกตัวอย่�งสนับสนุน	 แสดง
ตัวอย่�งประกอบให้เห็นจริง	 ชี้นำ�ให้เกิดก�รปฏิบัติ	
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์

ให้กำ�ลังใจ	เสริมแรงท�งบวก	ชมเชย	กระตุ้นให้เกิด
ก�รตัดสินใจ	ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล
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 ๒.  เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
				 	 ในปัจจุบัน	หน่วยง�นหรือองค์ก�รต่�งๆ	ได้ให้คว�มสำ�คัญ	เรื่อง	Generation	ม�กขึ้น	
ก�รแบง่กลุม่คนต�มชว่งอ�ย	ุต�ม	Generation	จะเปน็ก�รอธบิ�ยว�่	Generation	คอือะไร	มพีฤติกรรม
และคว�มสนใจในสิ่งใดบ้�ง	เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รโค้ชในก�รทำ�คว�มเข้�ใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหม�ะสมกับผู้เรียน
 Generation
 Generation	คือ	ยุคสมัยของกลุ่มคนต�มช่วงอ�ยุ	ซึ่งหม�ยถึงช่วงเวล�เฉลี่ยระหว่�งก�รมี
ลูกคนแรกของแม่กับก�รมีลูกคนแรกของลูก	ดังนั้นในแต่ละ	Generation	ก็จะห่�งกันประม�ณ	๒๐	กว่�ปี	
ซึ่งในเรื่อง	 Generation	นี้มีคนศึกษ�กันม�กม�ยโดยเฉพ�ะส�ยท�งด้�นสังคมศ�สตร์	 ที่จะศึกษ�ทั้งใน
ด้�นพฤติกรรม	สังคม	ก�รใช้ชีวิต	คว�มคิดต่�งๆ	ฯลฯ	หรือแม้แต่ในด้�นก�รตล�ดเองก็ให้คว�มสนใจกับ
เรื่องนี้ไม่น้อย	เนื่องจ�กพฤติกรรมต่�งๆ	ส่งผลต่อก�รบริโภคอย่�งเห็นได้ชัด
															ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้แบ่ง	Generation	ไว้ถึง	๗	Generation	ด้วยกัน	คือ
	 	 ๑)	Lost	Generation
	 	 ๒)	Greatest	Generation
	 	 ๓)	Baby	Boomers
	 	 ๔)	Generation	Jones
	 	 ๕)	Generation	X
	 	 ๖)	Generation	Y
	 	 ๗)	New	Silent	Generation
														อย่�งไรก็ต�ม	ก�รแบ่งโดยทั่วไปจะมีเพียง	๔	Generation	คือ	Baby	Boomer,	Generation	
X,	Generation	Y	และ	Generation	Z
														ในแต่ละกลุ่มของ	Generation	มีคว�มแตกต่�งกันหล�ยด้�น	ทั้งในด้�นคว�มคิด	ค่�นิยม	
ลักษณะนิสัย	ตลอดจนพฤติกรรมต่�งๆ	ที่แสดงออกม�ได้อย่�งชัดเจน	ส�เหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีคว�มคิด
และพฤติกรรมต่�งกันเป็นเพร�ะว่�สภ�พสังคมในช่วงนั้นๆ	 เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมคว�มคิดและทำ�ให้
เกดิพฤตกิรรมเหล่�นัน้ข้ึนม�	เชน่	ในสมยักอ่นมคี�่นยิมว�่คนทีร่บัร�ชก�รจะดดู	ีเปน็อ�ชพีทีม่เีกียรต	ิจงึสง่ผล
ให้ปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่มักสนับสนุนให้ลูกรับร�ชก�ร	 ทั้งๆ	 ที่ในปัจจุบันมีอ�ชีพที่สร้�งคว�มมั่นคงได้อีก
หล�ยอ�ชีพ
 Baby Boomers หรือ Gen B
	 กลุ่ม	Baby	Boomer	คอื	กลุม่คนทีเ่กดิระหว�่งป	ีพ.ศ.	๒๔๘๙	–	๒๕๐๗	โดยมอี�ยปุระม�ณ	
๔๙	ปีขึ้นไป	ห�กนับจ�กอ�ยุแล้วก็จะเห็นได้ว่�เป็นกลุ่มที่เริ่มเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุแล้วนั่นเอง

ผู้เรียน บทบาทโค้ช

ลิง
(วิตกจริต)

นกยูง
(ร�คะจริต)

ลังเล	คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที	เปลี่ยนไปเปลี่ยนม�	ไม่
ส�ม�รถยึดเก�ะกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงได้น�นๆ	 ไม่
ตัดสินใจ

ชอบคว�มสวยง�ม	คว�มสภุ�พออ่นหว�น	เรยีบรอ้ย	
มองภ�พรวม	

ให้กำ�ลังใจ	เสริมแรงท�งบวก	ชมเชย	กระตุ้นให้เกิด
ก�รตัดสินใจ	ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล

ใช้ภ�ษ�สุภ�พ	ให้คว�มสำ�คัญกับอ�รมณ์และคว�ม
รู้สึก
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											 ส�เหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่�	Baby	Boomers	นั้นมีผลม�จ�กช่วงสงคร�มโลกครั้งที่	๒	ผู้ช�ย
ต้องถูกไปเกณฑ์ทห�ร	พอสงคร�มจบลงก็กลับม�แต่งง�นและมีลูกกันเป็นจำ�นวนม�ก	ดังนั้นคน	Gen	B	
ส่วนใหญ่จึงเกิดม�ภ�ยหลังช่วงสงคร�มโลกครั้งที่	๒	สงบลงนั่นเอง	ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่�	Boom	เพร�ะ
เดก็เกิดใหม่มีจำ�นวนม�ก	พอ่แมข่องคนกลุม่นีเ้จอแตเ่ร่ืองลำ�บ�กทัง้เรือ่งสงคร�ม	ก�รเมอืงและเศรษฐกจิ	
ทำ�ให้ครอบครัวใชช้วีติกนัอย�่งแรน้แค้น	ดว้ยเหตนุีค้นกลุม่	Gen	B	จงึมลีกัษณะนสิยัอดทน	จรงิจงั	เพร�ะ
อยู่ทันช่วงที่ได้เห็นคว�มลำ�บ�กของพ่อแม่
											 ในด้�นก�รทำ�ง�นกลุ่ม	Gen	B	ถือว่�เป็นคนที่สู้ง�นม�กที่สุด	มีคว�มจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ	มีคว�มอดทน	 ให้คว�มสำ�คัญกับง�น	มุ่งมั่นทำ�จนกว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จ	ชอบ
พิสูจน์คว�มส�ม�รถของตนเอง	เนื่องจ�กเป็น	Generation	ที่จำ�นวนประช�กรเยอะ	ต้องแข่งขัน
กนัทำ�ง�น	ห�ง�นทำ�	จึงจะเห็นได้ว่�คน	Gen	B	ยอมทำ�ง�นหนักเพื่อได้เห็นตัวเองประสบคว�มสำ�เร็จ 
ว�งร�กฐ�นใหกั้บครอบครวัในอน�คต	โดยอ�จค�ดหวงัว�่ไมอ่ย�กให้คนรุ่นต่อไปย�กลำ�บ�กเหมือนตัวเอง	
และข้อดีของคน	Gen	B	ที่ผู้บริห�รในองค์กรชอบม�กที่สุดคือ	ไม่ค่อยเปลี่ยนง�น	ในส่วนของพฤติกรรม
ก�รใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่�งเรียบง่�ย	ไม่หวือหว�	รักครอบครัว
 Generation X หรือ Gen X
																Gen	X	คือ	กลุ่มคนที่มีอ�ยุลดหลั่นลงม�อีกช่วงหนึ่ง	เกิดประม�ณปี	พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๒	
อ�ยุ	๓๔-๔๘	ปี	คนกลุ่มนี้เกิดม�ในช่วงที่ไม่ลำ�บ�กเท่�รุ่น	Baby	boomers	และยังเป็นช่วงของสันติภ�พ	
สภ�วะโลกสงบเรยีบรอ้ย	หล�ยๆ	ประเทศเริม่มคีว�มมัง่คัง่	ดังนัน้ก�รใชช้วีติของคนรุ่นนีจึ้งเร่ิมมเีทคโนโลยี
เข้�ม�เกี่ยวข้องบ้�งเล็กน้อย	เช่น	คอมพิวเตอร์	วิดีโอเกม	วอล์คแมน	เป็นต้น
																ในด้�นก�รทำ�ง�น	ยุคนี้เริ่มมีทัศนคติในก�รทำ�ง�นเปลี่ยนไป	โดยมองว่�ง�นไม่ใช่ทุกอย่�ง
ของชีวติ	คน	Gen	X	มคีว�มทะเยอทะย�นก็จรงิ	แตก่ร็ูส้กึว�่ชวิีตควรอสิระ	ดงันัน้ก�รทำ�ง�นจึงทำ�ไปต�ม
หน้�ที่	ห�กทำ�แล้วไม่ก้�วหน้�ก็เปลี่ยนง�น	ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน	แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของ
คนกลุ่มนี้คือ	หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับครอบครัวม�กขึ้น	มองว่�ครอบครัวสำ�คัญที่สุด	จะเห็นได้ว่�คนรุ่น
พ่อแม่หรือญ�ติผู้ใหญ่มักจะรักคนในครอบครัว	ทำ�อะไรก็คิดถึงครอบครัว	ห่วงลูกหล�น	นอกจ�กนี้สิ่งที่
แตกต่�งอีกอย่�งของคน	Gen	X	คือรู้จักก�รพักผ่อน	ห�คว�มสุขให้ตัวเองม�กขึ้น
																อย่�งไรก็ต�ม	แม้ว่�คนรุ่นนี้จะเติบโตม�ในยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยี	แต่ก็พบว่�พฤติกรรม
ก�รใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พรำ่�เพรื่อ	หรือเน้นคว�มสนุก	แต่เข�เน้นใช้เพื่อก�รทำ�ง�น	ในท�งที่มีประโยชน์	
ใช้อย่�งเหม�ะสมพอดีกับคว�มจำ�เป็น	 อ�จเป็นไปได้ว่�สมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ได้เข้�ถึงทุกครัวเรือน
เหมือนปัจจุบันนี้
 Generation Y หรือ Gen Y
	 ปัจจุบันเป็นยุคของคนเจน	 Y	 หรือคนรุ่นใหม่นั่นเอง	 โดยคนเจน	 Y	 คือคนที่เกิดระหว่�งปี	
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๓	หรือมีอ�ยุประม�ณ	๑๓-๓๓	ปี	ห�กนับดูอ�ยุแล้วก็พบว่�คนกลุ่มนี้เป็นลูกของคนที่
เกิด	Gen	X
	 ชว่ง	พ.ศ.นี	้คอืชว่งทีว่วิฒัน�ก�รด้�นเทคโนโลยเีริม่เข้�ม�	และพฒัน�ขึน้เรือ่ยๆ	จ�กรุน่แรกๆ	
คอมพิวเตอร์มีร�ค�สูงถึง	๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐	บ�ทต่อเครื่อง	บ้�นใครมีคอมพิวเตอร์ใช้ถือว่�มีฐ�นะ
ท�งบ�้นดีทเีดยีว	แตเ่มือ่เวล�ผ�่นไปเทคโนโลยมีมี�กขึน้	ทำ�ให้ร�ค�เริม่ถกูลงจนปัจจุบันใครๆ	ต่�งก็ครอบครอง
คอมพิวเตอร์	ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือถือ	สม�ร์ทโฟน	โทรทัศน์แอลซีดี	ไอแพด	เกมส์	ฯลฯ	
ได้อย่�งง่�ยด�ยขึ้น	ดังนั้นคน	Gen	Y	จึงเกิดม�พร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ไอทีและ
อินเทอร์เน็ต	เข้�ถึงข้อมูลต่�งๆ	ได้ง่�ยและรวดเร็ว



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต26

 ดว้ยสภ�พแวดล้อมทีเ่กดิม�ท่�มกล�งเทคโนโลยี	ทำ�ใหค้นรุน่	Generation	Y	มคีว�มส�ม�รถ
ด�้นก�รใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือจะใชท้ำ�ง�น	ตดิตอ่สือ่ส�ร	แตใ่นขณะเดยีวกนัก�รใหค้ว�มสำ�คัญกบัสงัคมรอบข้�ง
ก็น้อยลง	โดยไปเพิ่มคว�มสำ�คัญในโลกไซเบอร์แทน	นอกจ�กนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน 
กล้�แสดงออก	กล้�แสดงคว�มคิดเห็น	มีคว�มคิดเป็นตัวของตัวเอง	ชอบคว�มท้�ท�ย	ไม่ชอบก�รขู่เข็ญ
บังคับ	 ห�กเจอพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ท่ีชอบบังคับหรือไม่เข้�ใจในตัวตนก็มักจะมีอ�ก�รไม่พอใจ	 มีค่�นิยมที่
ต่�งจ�กคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องก�รดำ�เนินชีวิตและก�รทำ�ง�น
	 ในด้�นก�รทำ�ง�นคน	Gen	Y	ถือว่�เป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กรยุคใหม่เลยก็ว่�ได้	เพร�ะ
คนกลุ่มนี้เน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก	ใช้ทักษะท�งคว�มคิด	มีระบบก�รจัดก�รที่ดีในแบบฉบับของคน	Gen	Y
แม้นิสัยจะไม่ชอบง�นหนักแต่รับรองเถอะว่�ก�รใช้คว�มคิดบวกกับก�รต่อสู้กับคว�มท้�ท�ย	 มีคว�ม
ส�ม�รถในก�รสืบค้นข้อมูลและนำ�เสนอข้อมูล	ทำ�ให้ผลง�นของคน		Gen	Y	เข้�ต�ไม่ม�กก็น้อย	แต่ใน
เรื่องคว�มภักดีต่อองค์กรอ�จสู้คนรุ่น	 Baby	 Boomer	 ไม่ได้	 เพร�ะคนรุ่นใหม่ยิ่งทำ�ง�นเก่งยิ่งต้องก�ร
คว�มก�้วหน�้	ห�กทีเ่ดมิทำ�แลว้รูส้กึไมข่ยบัไปไหนหรือไมม่คีนเปดิโอก�สใหแ้สดงคว�มคดิเหน็	คน	Gen	
Y	ก็พร้อมที่จะห�ที่ทำ�ง�นใหม่ทันที
 Generation Z หรือ Gen Z
	 Gen	Z	หรอื	Silent	Generation	ก�รสือ่ส�รระหว�่งคนกลุม่นีส้ว่นใหญเ่ปน็ก�รสือ่ส�รผ�่น
ข้อคว�มบนหน้�จอมือถือ	หรือคอมพิวเตอร์แทนก�รพูด	สม�ร์ทโฟนเป็นอวัยวะของช�ว	Gen	Z	โทรศพัท์มือถือ
ทั้งกลุ่มสม�ร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตถือว่�เป็นอวัยวะที่	๓๓	โดยได้มีก�รให้ลักษณะของ	Gen	Z	ว่�	Digital	
in	their	DNA	โลกดิจิทัลสำ�หรับคนรุ่นนี้จึงสำ�คัญยิ่งกว่�ตัวเงิน	Gen	Z	รับข้อมูลข่�วส�รม�กม�ย
อย่�งรวดเร็ว	ทั้งข่�วทันโลก	และวิเคร�ะห์สถิติเรื่องต่�งๆ	เพื่อค�ดก�รณ์อน�คต	เป็นผลให้ตัดสินใจ
ทำ�อะไรอย�่งรวดเรว็	ไมช่อบรอคอย	แตก่เ็ป็นคนทีก่ลวัอน�คตด้วย	เรยีนอะไรดไีมต่กง�น	อ�ชพีอะไรมัน่คง	
	 คน	Gen	Z	เปิดกว้�งท�งคว�มคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่�งม�กขึ้น	เพร�ะเพียงลัดนิ้วเดียว	
กส็�ม�รถคยุกบัเพือ่นต�่งช�ตทิีม่จี�กอกีซกีโลกได	้แมว้�่จะต่�งพ้ืนฐ�นวฒันธรรมกอ็�จมคีว�มชอบคว�ม
บันเทิงเดียวกัน	ซึ่งก�รเชื่อมโลกแบบนี้	ทำ�ให้	Gen	Z	มีคว�มรู้สึกเปิดกว้�งในก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
ได้ง่�ยม�กขึ้น	มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี	ไม่แบ่งแยกชนชั้น	สีผิว	ศ�สน�	หรือประเพณีที่แตกต่�ง	
แต่ก็อ�จจะยิ่งเทิดทูนคว�มเป็นทุนนิยมม�กขึ้น
	 ด้วยชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำ�ให้เด็กรุ่น	Gen	Z	มีคว�มอดทนรอคอยตำ่�	ชอบทำ�ง�นหล�ยๆ	
อย่�งพร้อมกัน		ต้องก�รคำ�อธิบ�ยม�กขึ้น	ต้องมีเหตุผล	ต้องรู้สึกว่�ได้เข้�ใจกับทุกเรื่องในชีวิต	อย�กมี
ส่วนร่วมในครอบครัว	 ต้องก�รตัดสินใจชีวิตตัวเอง	 ดังนั้นจึงกล้�คิดและกล้�ถ�มม�กข้ึนกว่�คนรุ่นก่อน	
หมดยุคของก�รที่วัยรุ่น	Gen	Z	(และ	Gen	Y	ตอนปล�ย)	จะยอมรับเหตุผลแค่ว่�	“ไม่ต้องยุ่งหรอก 
เรือ่งของผู้ใหญ่”	แลว้	ผูใ้หญจ่งึควรเปิดโอก�สให้	Gen	Z	คดิ	และแสดงคว�มคดิเหน็เร่ืองในครอบครัวดว้ย
ห�กกดีกนัหรอืไมอ่ธบิ�ยอะไรจะระเบดิไดง้�่ยๆ	หรอืห�กไมพ่อใจคำ�อธบิ�ย	เข�กจ็ะไปห�คำ�อธบิ�ยจ�ก
อินเทอร์เน็ต	 ซึ่งอ�จจะมีทั้งดีและร้�ยปะปนกันไป	 ดังนั้นควรเปิดโอก�สให้ได้คิด	 สอนก�รแสดงเหตุผล
อย่�งถูกต้อง	อธิบ�ยอย่�งตรงไปตรงม�ดีกว่�
	 ก�รเรียนรู้ของ	Gen	Z	เน้นผ่�นเทคโนโลยีสมัยใหม่ม�กขึ้น	ถ้�ส�ม�รถจัดห้องเรียนโดย
นำ�เอ�เทคโนโลยีม�เสรมิกบักิจกรรม	ใหแ้รงจงูใจ	มกี�รแขง่ขนั	มรี�งวลั	จะชว่ยใหช้�ว	Gen	Z	กระตอืรอืรน้
ในก�รเรียนรู้ม�กขึ้น		Gen	Z	ไม่เหม�ะกับก�รเรียนแบบบรรย�ยม�กๆ	แต่สนใจในข้อมูลแนวกร�ฟ	ภ�พ	
สถิติชัดเจน	เน้นข้อมูลสั้นๆ	ที่เข้�ใจง่�ยๆ	เพร�ะมีแนวโน้มว่�ช�ว	Gen	Z	จะเริ่มต้นจดจำ�ข้อมูลได้ดีจ�ก
ข้อมูลสั้นๆ	เหล่�นี้	ต�มแบบฉบับโลกออนไลน์ที่ข้อมูลไหลเร็ว
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๔  เรื่อง	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช      เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : เทคนิคสำาคัญในการโค้ช

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.		 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูส้อนเก่ียวกบับทบ�ทในก�รเป็นโคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
						 แนวคดิหลกัก�รโคช้เพือ่ก�รรูค้ดิเพือ่ก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ประกอบดว้ยร�ยละเอยีดเนือ้ห�
หลัก	๕	ประก�ร	ดังนี้
 ๑.  การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
									 	 ก�รใช้ก�รสื่อส�รเชิงบวก	ในระหว่�งก�รสะท้อนผลก�รประเมินไปสู่ผู้เรียน	เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันด�ลใจ	และคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ตนเอง	
 ๒.  คำาถามที่ทรงพลัง (power questions)
	 	 คำ�ถ�มที่ทรงพลัง	 เป็นคำ�ถ�มกระตุ้นก�รคิด	 และนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	 เป็นคำ�ถ�มท่ี
สอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยของก�รเรียนรู้	เป็นคำ�ถ�มแบบเปิด	ก�รตั้งใจฟัง	เปิดโอก�สรับฟัง	รอคอยก�ร
รับฟังอย่�งจริงจัง	
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 ๓. การสะท้อนคิด (reflection)
	 	 ก�รสะท้อนคิด	 หม�ยถึง	 ก�รให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง	 ทบทวน	 (reflective	 thinking)	
พิจ�รณ�สิ่งต่�งๆ	อย่�งรอบคอบมีเหตุผล	ด้วยสติและปัญญ�	เป็นวิธีก�รทบทวนประสบก�รณ์จ�กก�ร
ปฏิบัติของตนเอง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	ก�รสร้�งคว�มรู้	ก�รค้นพบจุดเด่น	และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
 ๔.  การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำานวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
	 	 นวัตกรรม	 (innovation)	 เป็นก�รนำ�คว�มเปล่ียนแปลงใหม่ๆ	 ซ่ึงอ�จจะเป็นแนวคิด	
แนวท�ง	ระบบ	รูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�รสื่อและเทคนิคต่�งๆ	ที่นำ�ม�ใช้	เพื่อเป็นตัวกล�งหรือช่องท�ง
ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ทักษะ	และประสบก�รณ์จ�กแหล่งคว�มรู้ไปสู่ผู้เรียน	ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้
คว�มเข�้ใจในเรือ่งทีเ่รียนได้กระจ�่งชดัเจนย่ิงขึน้	อนัจะนำ�ไปสูก่�รเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและเกดิ
ค�่นิยมต�้นทจุรติ	อ�ทิ	ชดุก�รเรียนก�รสอน	ชดุฝึกทกัษะก�รเรยีนรู	้บทเรยีนสำ�เรจ็รปูแบบส่ือผสม	เกมส	์
ก�ร์ตูน	นิท�น	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม
 ๕.  การถอดบทเรียน (lesson - learned) 
	 	 ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	เป็นวิธีก�รหนึ่งของก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยเป็น
กระบวนก�รดงึเอ�คว�มรูจ้�กก�รทำ�ง�นออกม�ใชเ้ปน็ทนุในก�รทำ�ง�นเพ่ือยกระดบัใหดี้ยิง่ขึน้ก�รถอด
บทเรียนจึงเป็นก�รสกัดคว�มรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกม�เป็นบทเรียน	และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วม
กระบวนก�ร	ซึ่งผลที่ได้จ�กก�รถอดบทเรียน	ทำ�ให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดคว�มรู้ที่เป็นรูปธรรม	และ
เกดิก�รเรยีนรูร้ว่มกนัของผูเ้ข�้รว่มกระบวนก�รอนันำ�ม�ซ่ึงก�รปรับวธิคีดิและเปลีย่นแปลงวธิกี�รทำ�ง�น
ที่สร้�งสรรค์มีพลังและมีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๓.		ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	

สื่อการเรียนรู้
	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย	ชุดฝึกทักษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม	เกมส์	
ก�ร์ตูน	นิท�น	ฯลฯ

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	ร้อยละผลก�รทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.	ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.	ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๑.๔  เรื่อง	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช      เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 
						 เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช	ประกอบด้วย	๕	ประก�ร	ดังนี้

๑. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
	 ก�รใช้ก�รสื่อส�รเชิงบวก	 ในระหว่�งก�รสะท้อนผลก�รประเมินไปสู่ผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดแรงบันด�ลใจ	และคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ตนเอง	ดังนี้

๑)	 ใหค้ว�มเอ�ใจใสต่อ่ผูเ้รยีน	ใหค้ว�มสำ�คญักบัผู้เรียนในฐ�นะทีเ่ป็นมนษุย	์มเีกยีรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้คว�มเค�รพ	ให้คว�มสำ�คัญกับมิติท�งด้�นจิตใจ

๒)		 ใช้ภ�ษ�ก�ยที่มีประสิทธิภ�พ	 ในก�รสื่อส�รอ�รมณ์คว�มรู้สึก	 ถึงคว�มห่วงใย	
คว�มรักและคว�มปร�รถน�ดีต่อผู้เรียน

๓)		 ใช้ภ�ษ�เชิงบวก	หลีกเลี่ยงคำ�ตำ�หนิ
๔)		 ก�รสื่อส�รในแนวร�บ	เป็นก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�ที่มีคว�มเท่�เทียมกันระหว่�ง
	 ผูโ้คช้และผูเ้รยีน	ทำ�ใหผู้เ้รยีนไมม่คีว�มหว�ดกลวั	และพรอ้มทีจ่ะไดรั้บคำ�แนะนำ�

จ�กผู้โค้ช
๕)		 ก�รชื่นชมเห็นคุณค่�	 (appreciation	 skills)	 เป็นทักษะสำ�คัญของผู้โค้ชที่ทำ�

หน้�ที่โค้ช	 ก�รชื่นชมและเห็นคุณค่�เป็นก�รสื่อส�รระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียน
อย�่งสร�้งสรรค	์ทำ�ให้ก�รโคช้มปีระสิทธภิ�พม�กยิง่ข้ึน	ท้ังยงัเปน็ก�รเสริมสร้�ง
สัมพันธภ�พที่ดี

๖)		 ก�รตดิต�มพฒัน�ก�รของผูเ้รยีน	โคช้ใหค้ว�มเอ�ใจใสพ่ฒัน�ก�รก�รเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน	ทำ�ใหผู้เ้รยีนเกดิคว�มรู้สกึว่�ตนเองเปน็บคุคลทีม่คีณุค�่เป็นคว�มหวงัของ
ผู้โค้ช	เป็นก�รเสริมแรงท�งบวกให้กับผู้เรียนอย่�งสมำ่�เสมอ

๒. คำาถามที่ทรงพลัง (power questions)
	 คำ�ถ�มทีท่รงพลงั	เปน็คำ�ถ�มกระตุน้ก�รคดิ	และนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	เปน็คำ�ถ�มทีส่อดคล้อง
กับจุดมุ่งหม�ยของก�รเรียนรู้	เป็นคำ�ถ�มแบบเปิด	ก�รตั้งใจฟัง	เปิดโอก�สรับฟัง	รอคอยก�รรับฟังอย่�ง
จริงจัง	โดยโค้ชต้องมีกลยุทธ์ก�รตั้งคำ�ถ�มที่ทรงพลัง	และมีกลยุทธ์ก�รตอบสนองต่อคำ�ตอบของผู้เรียน	
ดังนี้



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต30

ทั้งนี้	คำ�ถ�มที่ทรงพลังมี	๕	ประเภท	ดังนี้
	 ๑.		คำ�ถ�มกระตุ้นให้มีจุดหม�ยในก�รคิด	(focus	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ใช้ถ�มเพื่อให้
ผูเ้รยีนกำ�หนดจดุมุง่หม�ยในก�รคดิอย�่งเฉพ�ะเจ�ะจง	ซ่ึงก�รกำ�หนดจุดมุง่หม�ยในก�รคดิเปน็ส่ิงสำ�คญั
ของกระบวนก�รใช้คว�มคิด	
	 ๒.		คำ�ถ�มกระตุน้คว�มปร�รถน�	(passion	questions)	เปน็คำ�ถ�มทีท่ำ�ใหผู้เ้รยีนกำ�หนด
เป้�หม�ยท�งก�รเรียนรู้ของตนเอง	หรือคว�มปร�รถน�ที่จะเรียนรู้	
	 ๓.		คำ�ถ�มที่เสริมพลัง	(empowerment	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�ม
เชื่อมั่นในศักยภ�พของตนเอง	ทั้งด้�นก�รคิด	ก�รกระทำ�	และก�รตัดสินใจ 

กลยุทธ์การตั้งคำาถามที่ทรงพลัง

๑.	 ว�งแผนก�รตั้งคำ�ถ�มล่วงหน้�	 โดยเป็นคำ�ถ�มที่ตอบ
สนองจุดประสงค์ก�รเรียนรู้	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รถ�ม
ในเชิงวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ประเมินค่�	คิดวิจ�รณญ�ณ	
คิดเป็นระบบ	คิดแก้ปัญห�	และคิดสร้�งสรรค์

๒.	 หลีกเล่ียงก�รใช้คำ�ถ�มที่ชี้นำ�คำ�ตอบ	 (leading	 ques-
tions)	เพร�ะจะทำ�ให้ผู้เรียนไม่ต้องใช้คว�มคิด

	๓.	เว้นระยะเวล�ให้ผู้เรียนคิดห�คำ�ตอบ	โดยก�รตั้งคำ�ถ�ม
แตล่ะคำ�ถ�มจะตอ้งเวน้ชว่งระยะเวล�ทีเ่หม�ะสม	เพือ่ให้
ผู้เรียนได้คิดแสวงห�คำ�ตอบ

๔.	ไมย่้ำ�คำ�ถ�ม	ก�รย้ำ�คำ�ถ�มหรอืก�รถ�มซ้ำ�จะทำ�ใหผู้เ้รยีน
ข�ดคว�มสนใจในคำ�ถ�มของผู้โค้ช	 เพร�ะเกิดก�รเรียน
รู้ว่�ผู้โค้ชจะต้องถ�มซ้ำ�ๆ	 ดังน้ันจึงไม่จำ�เป็นต้องสนใจ
คำ�ถ�มของผู้โค้ช

๕.	 ถ�มด้วยคำ�ถ�มท่ีชัดเจน	 (clear)	 มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง	
(specific)

๖.	ถ�มทีละหนึ่งคำ�ถ�ม	ไม่ถ�มหล�ยคำ�ถ�มในครั้งเดียวกัน	
เพร�ะทำ�ใหค้ำ�ถ�มลดคว�มสำ�คญัลง	และยงัทำ�ใหผู้เ้รยีน
เกิดคว�มสับสนอีกด้วย

๗.	 ใช้คำ�ถ�มที่หล�กหล�ย	 ได้แก่	 คำ�ถ�มปล�ยปิดคำ�ถ�ม
ปล�ยเปดิ	ตลอดจนก�รเชือ่มโยงส�ระทีถ่�มใหส้อดคลอ้ง
กับสถ�นก�รณ์ในชีวิตจริง	 เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน	ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผู้เรียนให้คว�มสนใจคำ�ถ�มม�กยิ่งขึ้น

๑.	ผู้โค้ชตั้งข้อตกลงเบื้องต้นกับตนเองว่�	คำ�ตอบของ
ผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่�	 ไม่ว่�จะเป็นคำ�ตอบที่ถูกหรือผิด	 ผู้

โค้ชจะให้คว�มสนใจกับทุกคำ�ตอบ

๒.	 ไม่ขัดจังหวะก�รตอบคำ�ถ�มของผู้เรียนโดยไม่จำ�เป็น	
โดยเปิดโอก�สให้ตอบคำ�ถ�มได้อย่�งเต็มที่	 และถ้�สิ่งที่
ผู้เรียนตอบนั้นมีประเด็นที่น่�สนใจ	 ผู้โค้ชอ�จตั้งคำ�ถ�ม
ต่อเนื่องไปได้

๓.	 แสดงท่�ท�งให้คว�มสนใจกับคำ�ตอบของผู้เรียน	 ไม่ว่�
คำ�ตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ต�ม	 ก�รแสดงท่�ท�งให้
คว�มสนใจดงักล�่ว	เปน็ก�รใหแ้รงเสรมิกบัผูเ้รยีนใหต้อบ
คำ�ถ�มได้ม�กๆ

๔.	 ไม่ด่วนสรุปตัดสินคำ�ตอบของผู้เรียน	 ว่�เป็นคำ�ตอบที่ไม่
ถูกต้อง	 หรือเป็นคำ�ตอบที่ไม่เข้�ท่�	 แต่ผู้โค้ชควรให้คำ�
แนะนำ�หรือแสดงคว�มคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม	 เพื่อ
ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง

๕.	 ถ้�ผู้เรียนไม่ตอบคำ�ถ�มใดๆ	 ผู้โค้ชควรตั้งคำ�ถ�มใหม่ท่ี
ง่�ยกว่�คำ�ถ�มเดิม	 และเมื่อผู้เรียนตอบคำ�ถ�มที่ง่�ยนั้น
ได้แล้วจึงกลับม�ถ�มคำ�ถ�มเดิมที่ผู้เรียนไม่ตอบอีกครั้ง

กลยุทธ์การตอบสนองต่อคำาตอบของผู้เรียน
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 ๔.		 คำ�ถ�มกระตุ้นแรงบันด�ลใจ	(inspiration	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันด�ลใจในก�รที่จะคิด	และกระทำ�สิ่งต่�งๆ	ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	โดยไม่ต้องอ�ศัยแรงจูงใจ
จ�กภ�ยนอก  
	 ๕.		คำ�ถ�มเชิงลึก	(depth	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนใช้คว�มคิดวิเคร�ะห์	คิด
วิพ�กษ์คิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	คิดอย่�งเป็นระบบ	คิดแก้ปัญห�	รวมทั้ง	ก�รสะท้อนคิด	(reflection)

๓. การสะท้อนคิด (reflection)
	 ก�รสะท้อนคดิ	หม�ยถึง	ก�รให้ผูเ้รียนคดิไตรต่รอง	ทบทวน	(reflective	thinking)	พจิ�รณ�
สิง่ต�่งๆ	อย�่งรอบคอบมเีหตผุล	ดว้ยสตแิละปญัญ�	เปน็วธิกี�รทบทวนประสบก�รณจ์�กก�รปฏบิติัของ
ตนเอง	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	 ก�รสร้�งคว�มรู้	 ก�รค้นพบจุดเด่น	และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	 เกิดก�ร
พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
	 ก�รสะท้อนคิด	 เป็นกระบวนก�รช่วยให้เกิดก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�ร	 คิดผ่�น
ประสบก�รณ์ที่มีผลต่ออ�รมณ์และคว�มรู้สึก	 ช่วยให้เกิดก�รหยั่งรู้และค้นพบตนเอง	 ก�รเขียนบันทึก
ก�รสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำ�ไปสู่ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ
	 ก�รสะท้อนคิดมีประโยชน์ช่วยพัฒน�ก�รเรียนรู้	๖	ขั้นดังต่อไปนี้

	 ๑)	สร้�งคว�มตระหนัก	ใช้สถ�นก�รณ์กระตุ้นคว�มรู้สึกและคว�มคิด
	 ๒)	ทบทวนและตระหนักถึงคว�มรู้สึก	บันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๓)	ทบทวนข้อเท็จจริง	เขียนบันทึก	และนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๔)	ห�ข้อมูล	วิเคร�ะห์	เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเหตุก�รณ์นั้น
	 ๕)	ปรับเปลี่ยนก�รเรียนรู้	ปรับมุมมอง	คว�มคิดซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเรียนรู้
	 ๖)	ก�รนำ�คว�มรู้จ�กก�รสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ใหม่

	 ก�รสะทอ้นคดิเปน็กระบวนก�รประมวลผลท�งสมองเรยีกว�่	Mental	Model	เริม่จ�กก�ร
รับข้อมูลผ่�นประส�ทสัมผัสต่�งๆ	นำ�ไปสู่ก�รสังเกตข้อมูลและประสบก�รณ์	ก�รเลือกข้อมูล	ก�รแปล
ระบบคว�มหม�ยประมวลผลข้อมูล	 ก�รกำ�หนดสมมติฐ�นก�รสรุปและเกิดก�รยอมรับและคว�มเชื่อ	
นอกจ�กนีก้�รสะทอ้นคดิยงัชว่ยให้เกดิก�รคดิทีเ่ปน็ระบบ	ทีม่องเห็นคว�มเปน็องคร์วมซึง่ถอืว�่เปน็ระบบ
ใหญ่	และส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่�งๆ	คือระบบย่อย	มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	กระบวนก�รสะท้อน
คิดของ	Mental	Model	แสดงได้ดังแผนภ�พต่อไปนี้
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๔. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำานวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
	 นวัตกรรม	(innovation)	เป็นก�รนำ�คว�มเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 	ซ่ึงอ�จจะเปน็แนวคดิ	แนวท�ง	
ระบบ	รูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�รสื่อและเทคนิคต่�งๆ	ที่นำ�ม�ใช้	เพื่อเป็นตัวกล�งหรือช่องท�งในก�ร
ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ทักษะ	และประสบก�รณ์จ�กแหล่งคว�มรู้ไปสู่ผู้เรียน	ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้
คว�มเข้�ใจในเรื่องที่เรียนได้กระจ่�งชัดเจนยิ่งขึ้น	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	อ�ทิ	ชุดก�รเรียนก�รสอน	ชุดฝึกทักษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม	
เกมส์	ก�ร์ตูน	นิท�น	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม

๕. การถอดบทเรียน (lesson - learned) 
	 ก�รถอดบทเรยีน	เปน็วธิกี�รหนึง่ของก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยเปน็กระบวนก�รดึงเอ�คว�มรู้
จ�กก�รทำ�ง�นออกม�ใช้เป็นทุนในก�รทำ�ง�นเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น	ก�รถอดบทเรียน	จึงเป็นก�รสกัด
คว�มรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกม�เป็นบทเรียน	 และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนก�ร	 ซึ่งผลที่ได้
จ�กก�รถอดบทเรยีน	ทำ�ให้ไดบ้ทเรยีนในรปูแบบชดุคว�มรูท้ีเ่ปน็รปูธรรม	และเกดิก�รเรยีนรูร้ว่มกนัของ
ผู้เข้�ร่วมกระบวนก�รอันนำ�ม�ซึ่งก�รปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีก�รทำ�ง�นที่สร้�งสรรค์มีพลังและมี
คุณภ�พม�กยิ่งขึ้น	โดยวิธีก�รถอดบทเรียน	ประกอบด้วย

๑)		 ก�รถอดบทเรียนด้วยก�รเรียนรู้จ�กเพื่อน	(	Peer	Assist	-	PA)	
	 เป็นก�รเรียนรู้ก่อนก�รทำ�กิจกรรมโดยเป็นก�รเรียนรู้จ�กเข�	เข�เรียนรู้จ�กเร�	

ทั้งเร�และเข�เรียนรู้ร่วมกัน	 และสิ่งที่เร�ร่วมกันสร้�ง	 (เกิดคว�มรู้ใหม่)	 โดยมี
ลักษณะเป็นก�รประชุม	/ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

๒)		 ก�รถอดบทเรียนแบบเล่�เรื่อง	(Story	Telling)	
	 เป็นก�รเรียนรู้ก่อนหรือระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม	 ด้วยก�รให้ผู้มีคว�มรู้จ�กก�ร

ปฏิบัติปลดปล่อยคว�มรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนออกม�แลกเปลี่ยนคว�มรู้	โดย
	 ผูเ้ล�่จะเล�่คว�มรู้สกึทีฝ่งัลกึอยูใ่นตวัทีเ่กดิจ�กก�รปฏบิตั	ิซึง่ผูฟ้งัส�ม�รถตคีว�ม

ไดโ้ดยอสิระ	และเมือ่เกดิก�รเปลีย่นแปลงผลก�รตคีว�มแลว้	จะทำ�ใหไ้ดค้ว�มรูท้ี่
ส�ม�รถบันทึกไวเ้ป็นชดุคว�มรู	้ซ่ึงก�รถอดบทเรยีนในลกัษณะนีจ้ะเปน็ก�รสกัด
คว�มรูจ้�กเรือ่งทีเ่ล�่ออกม�ว�่มคีณุค�่และส�ม�รถนำ�ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย�่งไร	

๓)		 ก�รถอดบทเรียนหลังปฏิบัติก�ร	(After	Action	Review:	AAR)
	 AAR	 เป็นก�รจับคว�มรู้ที่เกิดข้ึนส้ันๆ	 ภ�ยหลังก�รทำ�กิจกรรมแล้วนำ�ไปสู่ก�ร

ว�งแผนในครั้งต่อไป	ทำ�ให้คนรู้สึกตื่นตัวและมีคว�มรู้สึกผูกพันกับง�น	ซึ่ง	AAR	
ส�ม�รถดำ�เนนิก�รไดท้ัง้ระหว�่งก�รทำ�กจิกรรมเพือ่ปรบัปรงุ/แกไ้ขระหว�่งก�ร
ทำ�ง�นหรือ	“ก�รทำ�ไป	คิดไป	แก้ไขไป”	และภ�ยหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม

	 เพื่อนำ�ไปว�งแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๕  เรื่อง	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง	:	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต

ส�ระสำ�คัญ
	 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	 โดยข้อมูลที่ได้จ�กก�รประเมินผลที่ดีจะทำ�ให้ผู้สอนส�ม�รถ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลงและปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รเรียนรู้ที่ดีข้ึน	 อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมและเกิดค�่นยิมต�้นทจุรติ	“ชว่ยกนัสร�้งชุมชน/สงัคมดใีหก้บับ�้นเมอืงสง่ตอ่อน�คตทีด่ใีห้
ลูกหล�นอย่�งยั่งยืน”

วัตถุประสงค์	
	 ๑.		 เพื่อวัดและประเมินโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.		 เพื่อนำ�ผลก�รประเมินม�พัฒน�ศักยภ�พของผู้สอน
 
ขอบเขตเนื้อห�	
	 หลักก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต	 คือ	 วิธีก�รวัด	 และประเมินผลต�ม
สภ�พจริง	(authentic		assessment)		มีหลักก�ร	๔	ข้อ	ดังนี้
	 	 ๑)		 ใช้ผู้ประเมินหล�ยๆ	ฝ่�ย		เช่น	ผู้เรียน	เพื่อน	ตนเอง	ผู้ปกครอง	ผู้เกี่ยวข้อง
	 	 ๒)	 ใช้วิธีก�รและเครื่องมือหล�ยๆ	ชนิด	เช่น	ก�รสังเกต	ก�รปฏิบัติจริง	ก�รทดสอบ	
	 	 ๓)	 วัดและประเมินหล�ยๆ	 ครั้ง	 ในช่วงเวล�ก�รเรียนรู้	 ได้แก่	 ก่อนเรียน	 ระหว่�ง
เรียน	
	 	 	 หลังเรียน		ติดต�มผล
	 	 ๔)	 สะท้อนผลก�รประเมนิสูก่�รปรบัปรงุและพฒัน�	ผูเ้รยีน		รวมทัง้ก�รจดัก�รเรยีน
	 	 	 ก�รสอนอย่�งต่อเนื่อง			

วิธีก�รฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รยกตัวอย่�งและวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	
	 ๓.		ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม
	 ๔.		ก�รอภิปร�ยกลุ่ม



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต34

	 ๕.		ก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
สื่อก�รเรียนรู้
	 ๑.		 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย
	 ๒.		สื่อก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
	 ๓.		วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ		และปร�ชญ์ช�วบ้�นผู้นำ�ชุมชน

ก�รวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๑.๕  เรื่อง	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลังต้�นทุจริต	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

ร�ยละเอียดเนื้อห�	
	 หลักก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลัง	 คือ	 วิธีก�รวัด	 และประเมินผลต�มสภ�พจริง	
(authentic		assessment)		มีหลักก�ร	๔	ข้อ	ดังนี้
	 ๑)			ใช้ผู้ประเมินหล�ยๆ		ฝ่�ย		เช่น	ผู้เรียน		เพื่อน		ตนเอง		ผู้ปกครอง		ผู้เกี่ยวข้อง
	 ๒)			ใช้วิธีก�รและเครื่องมือหล�ยๆ	ชนิด	เช่น	ก�รสังเกต		ก�รปฏิบัติจริง		ก�รทดสอบ		
	 ๓)			วัดและประเมินหล�ยๆ		ครั้ง		ในช่วงเวล�ก�รเรียนรู้	ได้แก่	ก่อนเรียน		ระหว่�งเรียน		
หลังเรียน	ติดต�มผล
	 ๔)		สะท้อนผลก�รประเมินสู่ก�รปรับปรุงและพัฒน�	ผู้เรียน		รวมทั้งก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนอย่�งต่อเนื่อง			
	 จ�กหลักก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลัง	 ทั้ง	 	 ๔	 	 ข้อ	 ดังกล่�ว	 ส�ม�รถสรุปได้ดัง
แผนภ�พต่อไปนี้

แผนภ�พ	๘	รูปแบบก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ที่เสริมพลัง	

การประเมินในศตวรรษที่ ๒๑
	 กระบวนทัศน์ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	เป็นแนวคว�มคิดในก�รประเมิน
ผลก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รประเมินเพื่อก�รปรับปรุงและพัฒน�	(assessment		for		improvement)	โดย
แบ่งแนวท�งก�รประเมินออกเป็น	๓	แนวท�ง	ได้แก่		

  ๑)		 ก�รประเมินเพื่อก�รเรียนรู้	(assessment	for	learning)		
	 	 ๒)		 ก�รประเมินขณะเรียนรู้	(assessment	as	learning)	และ		

	 	 ๓)		 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	(assessment	of	learning) 
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๑) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning)
	 กระบวนก�รรวบรวมหลกัฐ�นขอ้มลูเชงิประจกัษต์�่งๆ	ต�มสภ�พจรงิเก่ียวกบัก�รเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน	เพือ่ระบแุละวนิจิฉยัปญัห�ก�รเรยีนรู	้และใหข้อ้ติชมทีม่คีณุภ�พแกผู้่เรียน	เพ่ือปรับปรุงก�รเรียน
รู้ให้ดีขึ้น	 โดยใช้วิธีก�รประเมินที่หล�กหล�ย	 และเพ่ือให้เข้�ใจกระบวนก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งรอบ
ด้�น	อันจะนำ�ไปสู่ก�รปรับก�รเรียนและเปลี่ยนก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึนก�รประเมินเพื่อพัฒน�
ก�รเรียนรู้	 ผู้สอนและผู้เรียนใช้ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ	 เพ่ือก�รวินิจฉัย
ปัญห�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 ก�รปรับปรุงวิธีก�รเรียนรู้หรือวิธีก�รทำ�ง�นของผู้เรียน	 และพัฒน�ผู้เรียน
เป็นร�ยบุคคลที่ควบคุมกำ�กับและปรับปรุงวิธีก�รเรียนรู้	 ว�งแผนก�รเรียนในขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผล
สำ�เรจ็	และคน้ห�ก�รปรบัปรงุวิธกี�รเรยีนรูเ้พือ่ไปสูเ่ป�้หม�ยก�รเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	ซึง่ผูส้อนทำ�หน�้ที่
ให้ข้อมูลทีม่ีคุณค่�ต่อก�รเรียนรู้แก่ผู้เรียน	ประกอบด้วยก�รให้ข้อมูลกระตุ้นก�รเรียนรู้	(feed	-	up)	
ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ	(feedback)	และก�รให้ข้อมูลเพื่อก�รเรียนรู้ต่อยอด	(feed	-	forward)	
ก�รให้ข้อมูลกระตุ้นก�รเรยีนรู้	 (feed	-	up)	เป็นก�รให้ข้อมูลพื้นฐ�นของก�รเรียนรู้	ได้แก่	จุดประสงค์
ก�รเรียนรู้	วิธีก�รเรียนรู้	กระบวนก�รเรียนรู้	สื่อก�รเรียนรู้	แหล่งก�รเรียนรู้ภ�ระง�น	(job	and	task)	
ตลอดจนวธิกี�รวดัและเกณฑก์�รประเมนิผลทีผู่ส้อนต้องแจง้ใหผู้้เรยีนทร�บกอ่นที	่จะเริม่ก�รเรยีนก�รสอน 
นอกจ�กนี้ผู้สอนยังต้องสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้ที่เน้นแรงจูงใจภ�ยใน	(inner	motivation)	ชี้แจงให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่�ในสิ่งที่จะเรียน	ก�รให้ข้อมูลกระตุ้นก�รเรียนรู้มีคว�มสำ�คัญม�ก	เพร�ะผู้เรียนไดท้ร�บ
ข้อมูลที่สำ�คัญก่อนที่จะเริ่มเรียน	มีแรงจูงใจและอย�กเรียนรู้	เห็นเป้�หม�ยก�รเรียนรู้	และภ�ระง�น
ที่ต้องปฏิบัติ	 ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (feedback)	 เป็นก�รให้ข้อมูลในระหว่�งและภ�ยหลังที่ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้	 หรือก�รทำ�ง�นต่�งๆ	 เกี่ยวกับผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 คุณภ�พของผลง�น	
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม	และค่�นิยมอันพึงประสงค์	มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้ผู้เรียนทร�บจุดแข็งและ
จดุทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขของตนเอง	ก�รใหข้อ้มลูยอ้นกลับทีด่	ีผูส้อนควรใชก้�รสือ่ส�รเชงิบวก	(positive	
communication)	ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้	ปรับปรุงแก้ไขและพัฒน�ตนเอง	มีแรงบันด�ลใจ
ในก�รเรียนรู้	ก�รให้ข้อมูลเพื่อก�รเรียนรู้ต่อยอด	(feed	-	forward)	เป็นก�รให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียน
รู้ด้วยตนเอง	(self	-	learning)	เพิ่มเติมภ�ยหลังก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	มุ่งเน้นก�รชี้แนะแนวท�งและ
วิธีก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับผู้เรียนร�ยบุคคล	 เพิ่มแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้	 ให้กำ�ลังใจผู้เรียน	 และ
เสริมพลังของก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ก�รเรียนรู้ต่อไป
๒) การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning)
	 กระบวนก�รรวบรวมหลักฐ�นข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียน
รู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในก�รเรียนรู้ของตน	 ส�ม�รถว�งแผนก�รเรียนรู้	 กำ�กับก�รเรียนรู้	 วินิจฉัย	
ประเมิน	และปรับปรุงก�รเรียนรู้ของตน	ก�รให้ผู้เรียนออกแบบแผนก�รเรียนรู้	ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวน
เกี่ยวกับก�รเรียนรู้	และกลยุทธ์ในก�รเรียนรู้	จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒน�ก�รเรียนรู้ของตนเองอย่�งต่อเนื่อง
	 ก�รประเมินลักษณะน้ี	 มีจุดเน้นคือก�รให้ผู้เรียนได้ใช้ก�รประเมินตนเองและก�รประเมิน
เพื่อน	เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ชนิดหนึ่ง		ก�รประเมินที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ	ในระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม
ก�รเรยีนรู	้ผูเ้รยีนจะไดป้ระเมนิตนเองและแสวงห�แนวท�งพฒัน�ตนเองอย�่งตอ่เนือ่ง	อกีทัง้ยงัมโีอก�ส
ก�รประเมินเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้	 ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหล�ย
ประก�ร	ไดแ้ก่	๑)	กระตุน้คณุลกัษณะคว�มรบัผดิชอบในก�รเรยีนรูข้องตนเอง		๒)	ไดเ้รยีนรูว้ธิกี�รประเมนิ
ตนเอง	ก�รประเมนิเพือ่น	ก�รรบัฟงัคว�มคิดเหน็ของผูอ้ืน่	และก�รใหข้้อเสนอแนะเกีย่วกบัก�รเรยีนรู	้	
๓)	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รเรียนรู้ของตนเอง	และพย�ย�มตอบคำ�ถ�มนั้นด้วยตนเอง		
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๔)	ผู้เรียนได้ใช้ผลก�รประเมินตนเองทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�รในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รเรียนรู้
สำ�หรับตนเอง		๕)		กระตุ้นผู้เรียนให้สะท้อนผลก�รเรียนรู้ให้กับตนเอง	(self	-	reflection)	สำ�หรับก�ร
ประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น	ผู้เรียนควรตั้งคำ�ถ�มตรวจสอบก�รเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้		๑)	จุดมุ่งหม�ย
ของก�รเรียนรู้ของเร�คืออะไร		๒)	เร�ได้คว�มรู้อะไรบ้�งจ�กก�รเรียนรู้ในครั้งนี้		๓)	มีวิธีก�รเรียนรู้ในเรื่องนี้
อย่�งไร		๔)	มีคว�มเข้�ใจส�ระสำ�คัญที่เรียนนี้ว่�อย่�งไร		๕)	มีเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ของเร�อย่�งไร	
และประสบคว�มสำ�เร็จต�มเกณฑน์ัน้หรือไม่		๖)	จะมวีธิกี�รยกระดบัผลก�รเรยีนรูข้องเร�ในก�รเรียนครัง้ตอ่ไป
อย่�งไร	ซึ่งคำ�ถ�มทั้ง	๖	ประก�รนี้	ส�ม�รถปรับใช้กับก�รประเมินโดยเพื่อนได้ด้วย 
	 ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มส�ม�รถในก�รประเมินตนเองและก�รประเมินเพื่อน
ขณะเรียนรู้	ผู้สอนควรเปิดโอก�สให้ผู้เรียนร่วมอภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับผลก�รเรียนรู้	
(learning	outcomes)	ทีผู่ส้อนกำ�หนดไว	้ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในก�รกำ�หนดเกณฑก์�รประเมนิผลก�รเรยีนรู	้	
ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ	 ต่อผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง	 ตลอดจนก�รต้ังคำ�ถ�มชี้แนะท�งปัญญ�	 (cognitive	
guided	questions)	เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนก�รคิดต่�งๆ	ในก�รประเมินตนเองและแสวงห�แนวท�ง
ก�รพัฒน�ตนเอง	ซึ่งเป็นก�รส่งเสริมคุณลักษณะก�รเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย
๓) การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)
	 กระบวนก�รรวบรวมหลักฐ�นข้อมูลเชิงประจักษ์ต่�งๆ		เมื่อสิ้นสุดกระบวนก�รเรียนรู้
เพือ่ตดัสนิคณุค�่ในก�รบรรลวุตัถปุระสงคห์รอืผลลพัธก์�รเรยีนรู	้เปน็ก�รประเมนิผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีน
ซึ่งแสดงถึงม�ตรฐ�นท�งวิช�ก�รในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ส�รสนเทศดังกล่�ว
นำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดระดับคะแนนให้ผู้เรียน	รวมทั้งใช้ในก�รปรับปรุงหลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน
	 ก�รประเมนิผลก�รเรียนรู้มวีตัถปุระสงคส์ำ�คญัเพ่ือตัดสินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	โดยผู้สอน
เป็นผูท้ีมี่บทบ�ทหลกัในก�รประเมนิ	โดยก�รประเมนิจะมลีกัษณะเปน็ก�รประเมนิรวบยอด	(summative		
assessment)	ที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ก�รเรียนรู้เป็นม�ตรฐ�นก�รประเมิน	ตลอดจนใช้วิธีก�ร
และเครื่องมือประเมินที่มีคุณภ�พเชื่อถือได้	มีคว�มเป็นท�งก�รม�กกว่�ก�รประเมินเพื่อก�รเรียนรู้	
(assessment	for	learning)	และก�รประเมินขณะเรียนรู้	(assessment	as	learning)	
	 บทบ�ทของผูส้อนในก�รประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ประกอบดว้ย	๑)	เปน็พ่ีเลีย้งโดยก�รใหข้อ้มลู
ย้อนกลับเชิงสร้�งสรรค์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒน�ผลก�รเรียนรู้		๒)	เป็นผู้ชี้แนะโดยก�รวินิจฉัยจุดบกพร่อง
ในก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและนำ�ม�สูก่�รดแูลชว่ยเหลอืใหเ้กิดก�รเรยีนรู้		๓)	บนัทกึผลก�รประเมนิทีส่ะทอ้น
คว�มก้�วหน้�ท�งก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งเป็นระบบ		๔)	สื่อส�รผลก�รประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย 
เช่น	ผู้เรียน	ผู้บริห�ร	ผู้ปกครอง	เป็นต้น	และ	๕)	เป็นผู้จัดก�รคุณภ�พ	โดยนำ�ผลก�รประเมินม�ปรับปรุง
และพัฒน�ประสิทธิภ�พของก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ซึ่งผู้สอนควรใช้ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	
ควบคูกั่บก�รประเมนิเพือ่ก�รเรยีนรู	้และก�รประเมนิขณะก�รเรยีนรู	้เพือ่ใหม้ผีลก�รประเมนิทีห่ล�กหล�ย 
ส�ม�รถใช้พัฒน�ผู้เรียนได้อย่�งต่อเนื่อง	รวมทั้งใช้เป็นส�รสนเทศจ�กก�รประเมินเป็นแนวท�ง
ในก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนของผู้สอนอย่�งต่อเนื่อง
การประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นโค้ช
	 ผูส้อนส�ม�รถประเมนิตนเองเกีย่วกบัคว�มพรอ้มทีจ่ะเปน็ผูโ้ค้ชไดจ้�กประเด็นก�รประเมนิ	
๕	ระดับ	ดังต่อไปนี้
	 ระดับที่	๑		 ไม่สนใจ		ไม่ใส่ใจ		คนเร�ก็เหมือนๆ	กัน
	 ระดับที่	๒		 สนใจ		แต่ไม่ยอมรับ		ยังเชื่อว่�วิธีคิดของตนเองดีกว่�
	 ระดับที่	๓		 สนใจและยอมรับในคว�มแตกต่�ง		แต่ยังไม่อย�กทำ�
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	 ระดับที่	๔		 สนใจและอย�กเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง	วิธีคิดก�รติดต่อสื่อส�รให้เข้�กับ
	 	 	 	 สังคมวัฒนธรรมนั้น
	 ระดับที่	๕		 สนใจอย�กเรียนรู้	มองเชิงรุก	และส�ม�รถนำ�คว�มแตกต่�งม�สร้�งพลังร่วม	
	 	 	 	 (synergy)

แบบประเมินความมีวินัย
คำาชี้แจง		 ๑.	แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน	๓	ฝ่�ย	คือ		ตนเอง	เพื่อน	และครู	ข้อมูลก�รประเมินม�จ�ก	
๓		ฝ่�ย	เพื่อพิจ�รณ�ในก�รตัดสินผลก�รประเมิน
	 ๒.		จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลก�รประเมิน		ดังนี้

๑		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับคำ�สั่ง
๒		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับก�รกระตุ้น
๓		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง

แบบประเมินจิตอาสา

คำาชี้แจง		 ๑.		แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน	๓	ฝ่�ย	คือ	ตนเอง	เพื่อน	และครู	ข้อมูลก�รประเมินม�จ�ก	
๓		ฝ่�ย	เพื่อพิจ�รณ�ในก�รตัดสินผลก�รประเมิน
	 ๒.		จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลก�รประเมิน	ดังนี้
	 	 	 ๑		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับก�รร้องขอ
	 	 	 ๒		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับก�รกระตุ้น
	 	 	 ๓		คะแนน				หม�ยถึง				แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง
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แบบประเมินการแก้ปัญหา
กลุ่มที่.......ชื่อผู้เรียน			
๑.	……………………………………………........................................................
๒.	…………………………………………...........................................................
๓.	……………………………………………........................................................
๔.	…………………………………………….....................	...................................
คำ�ชี้แจง	 	 	 บันทึกก�รปฏิบัติง�นของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มต�มเกณฑ์ที่ระบุ	 โดยเขียนเลขระบุระดับ
คุณภ�พ

๑		คะแนน				หม�ยถึง		ลงมือปฏิบัติได้เมื่อมีตัวอย่�ง
๒		คะแนน				หม�ยถึง		ลงมือปฏิบัติได้เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�
๓		คะแนน				หม�ยถึง		ลงมือปฏิบัติอย่�งเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
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งานวัด
	 ร้�นเล่นเกมแห่งหนึ่งในง�นวัด	ก�รเล่นเกมนี้เริ่มด้วยหมุนวงล้อ	ถ้�วงล้อหยุดที่เลขคู่	ผู้เล่น
จะได้หยิบลูกหินในถุง	วงล้อและลูกหินในถุง	แสดงได้ดังรูปข้�งล่�งนี้

	 ผู้เล่นจะได้รับร�งวัลเมื่อหยิบได้ลูกหินสีดำ�	ถ้�สมพรเล่นเกม	๑		ครั้ง	คว�มเป็นไปได้ที่สมพร
จะได้รับร�งวัล		เป็นอย่�งไร

ก.		เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับร�งวัล	
ข.		เป็นไปได้น้อยม�กที่จะได้รับร�งวัล
ค.		จะได้รับร�งวัลประม�ณ		๕๐%
ง.		เป็นไปได้ม�กที่จะได้รับร�งวัล
จ.		ได้รับร�งวัลแน่นอน
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บรรณานุกรม

รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	วงษ์ใหญ่	และอ�จ�รย์	ดร.ม�รุต	พัฒผล	๒๕๕๗.	การโค้ชเพื่อการรู้คิด
       (Cognitive Coaching)	บริษัทจรัลสนิทวงศ์ก�รพิมพ์	จำ�กัด.
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ส่วนที่ ๒ 
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาด้านการป้องกันการทุจริต

ที่

๑

๒

ก � ร คิ ด แ ย ก แ ย ะ
ระหว่ � งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม

คว�มอ�ยและคว�มไม่
ทนต่อก�รทุจริต

๑.๑	ส�เหตุของก�รทุจริตฯ
๑.๒	คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผล
	 		ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์	
	 		ส่วนรวม	รูปแบบของก�รขัดกัน				

		ระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผล	
		ประโยชน์ส่วนรวม	

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�นท�งจริยธรรมของ
	 			เจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	
๑.๖	กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะ
	 			ระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและ	

		ประโยชน์ส่วนรวม

๒.๑	ก�รทุจริต
-	คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	
-	ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต
-	สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตใน
		ประเทศไทย
-	ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�ร
		พัฒน�ประเทศ
-	ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�ม
		ก�รทุจริต
-	กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

๒.๒	คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต
-	คว�มเป็นพลเมือง
-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�ร
		ทุจริต

๒.๓	คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต
-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�ร
		ทุจริต

๒.๔	ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อ		
		ก�รทุจริต	ก�รแสดงออกถึงก�รไม่

						ทนต่อก�รทุจริต

๖

๓

สอบเนื้อห�	
(๒๐	คะแนน)

สอบเนื้อห�	
(๒๐	คะแนน)

ก�รบรรย�ย		
ก�รคิดวิ เคร�ะห์
กรณีศึกษ�	
ก�รทำ � กิจกรรม
กลุ่ม		ก�รอภิปร�ย
กลุ่ม

ก�รบรรย�ย	 ก�ร
คิดวิเคร�ะห์กรณี
ศึกษ�	
ก�รทำ � กิจกรรม
กลุ่ม		ก�รอภิปร�ย
กลุ่ม

เรื่อง ชั่วโมง
วัด/

ประเมิน
กระบวนการเนื้อหา
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๓

๔

ก�รประยุกต์หลัก
คว�มพอเพียงด้วย
โมเดล	STRONG	:	
จิตพอเพียงต้�นทุจริต

ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็น
วิทย�กร

๒.๕	ลงโทษท�งสังคม
๒.๖	ช่องท�งและวิธีก�รร้องเรียนก�ร
	 		ทุจริต
๒.๗	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น
	 		และก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่
	 		ดำ�เนินคดี

-	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น
-	ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่
		ดำ�เนินคดี
-	กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
		ก�รก�รให้บำ�เหน็จคว�มชอบ	ก�ร
		กันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	และ
  ก�รให้คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓

๓.๑	ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�	 	
						เศรษฐกิจพอเพียง)	
๓.๒	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียง
						ต้�นทุจริต	

ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่
กำ�หนดได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	

-	คว�มหม�ยของวิทย�กร
-	บทบ�ทและหน้�ที่ของวิทย�กร
-	คุณสมบัติของวิทย�กรที่ดี
-	ก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
-	เทคนิคก�รเตรียมตัวที่ดีของวิทย�กร

๓

๖

สอบเนื้อห�	
(๒๐	คะแนน)

ก�รประเมิน
ฝึกปฏิบัติ
ก�รเป็น
วิทย�กร	
(๔๐	คะแนน)

ก�รอภิปร�ย	
กรณีโครงก�ร	
STRONG	จิตพอ
เพียงต้�นทุจริต
ก�รบรรย�ย

-	๓	ชั่วโมงแรก	
ให้ผู้เข้�ร่วมทุกคน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ก�รเป็นวิทย�กร
โดยสุ่มหัวข้อ
วิช�ก�รบรรย�ย
จ�ก	๓	วิช�	โดยให้
วิทย�กรประเมิน	
-	๓	ชั่วโมงหลัง	
วิทย�กรให้ข้อเสนอ
แนะกระบวนก�ร
หล�กหล�ย

ที่ เรื่อง ชั่วโมง
วัด/

ประเมิน
กระบวนการเนื้อหา
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๑  เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและ	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง
   ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง    การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ปน็ก�รเรียนรูเ้ก่ียวกบัก�รขดักนัระหว่�งผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	แนวคิดเกี่ยวกับก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพือ่ใหผู้เ้รยีนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย�่งถูกตอ้งและนำ�ไปปรบัใชไ้ดอ้ย�่งเหม�ะสมกบัผูเ้ข�้รบั
ก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ
เกี่ยวกับก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	
	 ๒.		 เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ส�เหตุของก�รทุจริตฯ
	 ๒.		คว�มหม�ยของก�รขัดกนัระหว่�งผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม	รปูแบบ
ของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	
	 ๓.		กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ
	 ๔.		วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)	/	Digital	thinking	(ฐ�น	๒)
	 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)
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๑  เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและ	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง
   ผลประโยชน์ส่วนรวม

รายละเอียดเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในประเดน็ทีท่ัว่โลกแสดงคว�มกงัวล	อนัเนือ่งม�จ�กเปน็ปญัห�ท่ีมคีว�ม
ซบัซอ้น	ย�กตอ่ก�รจัดก�รและเกีย่วขอ้งกบัทกุภ�คส่วน	เปน็ท่ียอมรบักันว�่ก�รทจุรตินัน้มคีว�มเปน็ส�กล
เพร�ะมีก�รทจุรติเกดิขึน้ในทกุประเทศ	ไมว่�่จะเปน็ประเทศทีพ่ฒัน�แลว้หรอืประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�	
ก�รทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภ�ครัฐและภ�คเอกชน	หรือแม้กระท่ังในองค์กรท่ีไม่แสวงห�ผลกำ�ไรหรือองค์กร
เพ่ือก�รกุศล	 ในปัจจุบันก�รกล่�วห�และก�รฟ้องร้องคดีก�รทุจริตยังมีบทบ�ทสำ�คัญในด้�นก�รเมือง
ม�กกว�่ช่วงทีผ่�่นม�	รฐับ�ลในหล�ยประเทศมผีลก�รปฏบิตังิ�นทีไ่มโ่ปรง่ใสเท�่ทีค่วร	องคก์รระดบัโลก
หล�ยองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง	เนื่องม�จ�กเหตุผลด้�นคว�มโปรง่ใส	สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอ
ทีจ่ะได้นำ�เสนอข่�วอือ้ฉ�วและก�รประพฤตผิดิจรยิธรรมด้�นก�รทจุริต	โดยเฉพ�ะบคุคลซ่ึงดำ�รงตำ�แหนง่
ระดบัสงูต่�งถกูเฝ�้จบัจ้องว่�จะถกูสอบสวนเม่ือใด	อ�จกล�่วไดว่้�ก�รทุจรติเปน็หนึง่ในปญัห�ใหญ่
ท่ีจะขดัขว�งก�รพฒัน�ประเทศใหเ้ปน็รฐัสมยัใหม	่ซึง่ต�่งเปน็ทีท่ร�บกนัดวี�่ก�รทจุรติควรเปน็ประเดน็แรกๆ 
ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	
 เห็นได้ชดัว�่ก�รทจุรติสง่ผลกระทบอย�่งม�กกบัก�รพฒัน�ประเทศ	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่
ในประเทศท่ีกำ�ลงัพฒัน�	เชน่เดยีวกนักบักลุม่ประเทศในภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิก็มคีว�มกงัวลในปญัห�
ก�รทุจริตดว้ยเช่นเดียวกนั	โดยเห็นพอ้งต้องกนัว�่ก�รทจุรติเปน็ปญัห�ใหญท่ี่กำ�ลงัขดัขว�งก�รพฒัน�เศรษฐกิจ	
ก�รเมือง	และสังคม	ให้ก้�วไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญห�ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
	 ก�รทุจริตนั้นอ�จเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถ�นก�รณ์	ดังต่อไปนี้	๑)	มีกฎหม�ย	ระเบียบ	
หรือข้อกำ�หนดจำ�นวนม�กที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจ	ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล
หรือมูลค่�เพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกนิท�งเศรษฐกิจ	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนด
ดังกล่�วมีคว�มซับซ้อน	คลุมเครือ	เลือกปฏิบัติ	เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	๒)	เจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จ
มีสิทธิข์�ดในก�รใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งให้อิสระในก�รเลือกปฏิบัติเป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	กับใครก็ได้	
๓)	ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พหรือองค์กรที่มีหน้�ที่ควบคุมดูแลและจัดก�รต่อก�รกระทำ�ใดๆ	ของ
เจ้�หน้�ที่ที่มีอำ�น�จ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศที่กำ�ลังพัฒน�	ทำ�ให้ก�รทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
อย�่งม�ก	โดยไมใ่ชเ่พยีงเพร�ะว�่ลกัษณะประช�กรนัน้แตกต่�งจ�กภมูภิ�คอืน่ทีพั่ฒน�แล้ว	ห�กแต่เปน็
เพร�ะกลุม่ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�นัน้มีปัจจยัภ�ยในต�่ง	ๆ 	ทีเ่อ้ือหรอืสนับสนนุตอ่ก�รเกดิก�รทจุรติ	อ�ท	ิ
๑)	 แรงขับเคลื่อนท่ีอย�กมีร�ยได้	 เป็นจำ�นวนม�กอันเป็นผลเนื่องม�จ�กคว�มจน	 ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	
หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	หรือก�รว่�งง�น	๒)	มีสถ�นก�รณ์
หรือโอก�สที่อ�จก่อให้เกิดก�รทุจริตได้เป็นจำ�นวนม�ก	และมีกฎระเบียบต่�ง	ๆ	ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	
๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	๔)	กฎหม�ยและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับ
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ก�รพฒัน�ให้ทนัสมยั	๕)	ประช�กรในประเทศยงัคงจำ�เปน็ตอ้งพึง่พ�ทรพัย�กรธรรมช�ตอิยูเ่ปน็จำ�นวนม�ก 
๖)	คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัยต่�ง	ๆ	ดังกล่�ว	จะ
นำ�ไปสู่ก�รทุจริต	ไม่ว่�จะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่�งก็ต�ม	ซึ่งผลที่ต�มม�อย่�งเห็นได้ชัดเจน
มีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริตทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง 
ก�รลงทุนในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กนักลงทุนต่�งช�ติลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	 หรือก�รทุจริตทำ�ให้เกิดช่องว่�งของคว�มไม่เท่�เทียมที่กว้�งขึ้น
ของประช�กรในประเทศหรืออกีนยัหนึง่คอื	ระดบัคว�มจนนัน้เพ่ิมสูงขึน้	ในขณะทีก่ลุ่มคนรวยกระจุกตัว
อยู่เพียงกลุ่มเล็ก	ๆ	กลุ่มเดียว	นอกจ�กนี้	ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	
ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้�นปริม�ณและคุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงิน
ที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	
 การเปลี่ยนแปลงวธิีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างมาก	ต่อก�รดำ�เนินง�น
ด�้นก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ต�มคำ�ปร�ศรยัของประธ�นท่ีไดก้ล�่วตอ่ท่ีประชุมองคก์�รสหประช�ช�ต	ิ
ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริก�	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ว่�	“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความ
สำาคัญมากในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้นำาโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่
มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำาทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ 
ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”	ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้นำ�โลกเท่�นั้นที่ต้องจริงจังม�กขึ้นกับก�รต่อต้�นก�รทุจริต
เร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลกกม็คีว�มจำ�เป็นที่จะต้องเอ�จริงเอ�จงักบัก�รต่อต�้นก�รทุจรติ
เช่นเดียวกัน	โดยทั่วไปอ�จมองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	แต่แท้ที่จริงแล้วก�รทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
ในสังคมม�ก	 ก�รเปลี่ยนแปลงระบบวิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�มส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะ
ระหว่�งประโยชน์ส่วนตนออกจ�กประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นส่ิงจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม	
ต้องมีคว�มตระหนักได้ว่�ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รล่วงลำ้�ส�ธ�รณประโยชน์	 ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รกระทำ�
ที่อ�จเกิดก�รทับซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศช�ติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	
	 ก�รทจุรติในสงัคมไทยระหว่�งชว่งกว�่ทศวรรษทีผ่�่นม�สง่ผลเสยีตอ่ประเทศอย�่งมห�ศ�ล
และเปน็อปุสรรคสำ�คญัต่อก�รพฒัน�ประเทศในทกุมติ	ิรปูแบบก�รทจุรติจ�กเดมิทีเ่ปน็ก�รทจุรติท�งตรง
ไม่ซับซอ้น	อ�ท	ิก�รรบัสนิบน	ก�รจดัซือ้จดัจ�้ง	ในปจัจุบนัได้ปรบัเปลีย่นเปน็ก�รทจุริตทีซั่บซ้อนม�กขึน้	
ตัวอย่�งเช่น	ก�รทุจริตโดยก�รทำ�ล�ยระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	ก�รกระทำ�ที่เป็นก�รขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	และก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	
	 ประเทศไทยมคีว�มพย�ย�มแกไ้ขปัญห�ก�รทจุรติโดยหน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดร่้วมกนัสร้�ง
เคร่ืองมือกลไก	 และกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จนถึงปัจจุบัน	 ก�รดำ�เนินง�นได้สร้�งคว�มตื่นตัวและเข้�ม�มีส่วนร่วมใน
ก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติต�มบทบ�ทของแต่ละหนว่ยง�น	จงึมคีว�มจำ�เป็นอย�่งยิง่ทีจ่ะต้อง
ปรับฐ�นคว�มคิดและสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้ทุกภ�คส่วนของสังคม		
	 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซึ่งมีคว�ม
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และคว�มรุนแรง	รวมถึงก�รสร้�ง
คว�มตระหนักในก�รประพฤติปฏิบัติตนด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	ทั้งนี้	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	
ในฐ�นะองค์กรหลกัด�้นก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	และเปน็องคก์รทีต่อ้งบรูณ�ก�ร
ก�รทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตเข้�กับทุกภ�คส่วน	ดังนั้น	ส�ระสำ�คัญที่มีคว�มเชื่อมโยงกับทิศท�ง
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ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	มีดังนี้
	 ๑.		 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐
	 ๒.		ว�ระก�รปฏิรปูท่ี	๑	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติและประพฤติมชิอบของสภ�
ปฏิรูปแห่งช�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.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐	กำ�หนดในหมวดที่	๔	หน้�ที่
ของประช�ชนช�วไทยว�่“...บคุคลมหีน�้ที	่ไมร่ว่มมอืหรือสนบัสนนุก�รทุจริต	และประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ” 
ถือได้ว่�เป็นคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตเป็นหน้�ที่ของ
ประช�ชนช�วไทยทุกคน	 นอกจ�กนี้	 ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดท่ี	 ๕	 หน้�ท่ีของรัฐว่�	 “รัฐต้องส่งเสริม	
สนับสนุน	และให้คว�มรู้แก่ประช�ชนถึงอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภ�ครัฐและ
ภ�คเอกชน	และจัดใหม้มี�ตรก�รและกลไกทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่ปอ้งกนัและขจดัก�รทจุรติและประพฤติ
มิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกัน	 เพื่อมีส่วนร่วมในก�ร
รณรงคใ์หค้ว�มรู	้ต่อต�้นก�รทุจรติ	หรอืช้ีเบ�ะแส	โดยไดร้บัคว�มคุม้ครองจ�กรฐัต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตั”ิ	
ในก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิรฐัตอ้งเสรมิสร�้งให้ประช�ชนไดร้บับรกิ�รทีส่ะดวก	มปีระสทิธภิ�พทีส่ำ�คญั	
คือ	ไม่เลือกปฏิบัติต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี		ซึ่งก�รบริห�รง�นบุคคลของหน่วยง�นของ
รัฐต้องเป็นไปต�มระบบคุณธรรมต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ	โดยอย่�งน้อยต้องมีม�ตรก�รป้องกันมิให้ผู้ใด
ใชอ้ำ�น�จหรอืกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิติัหน�้ที	่หรอืกระบวนก�รแตง่ตัง้	หรอืก�รพจิ�รณ�
คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	และรัฐต้องจัดให้มีม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม	เพื่อให้หน่วยง�น
ใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น	 ซึ่งต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น
ท�งจริยธรรมดังกล่�ว	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พและ
ก�รบริห�รบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น	สืบเนื่องม�จ�กช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้เกิดปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รบริห�รบุคคล	มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ี
ของรฐัปฏบิตังิ�นโดยไมย่ดึมัน่ในหลกัผลประโยชนแ์หง่รัฐ	รวมถงึก�รมุง่เนน้ก�รแสวงห�ผลประโยชนใ์ห้
กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง	รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	จึงได้มีคว�มพย�ย�ม
ที่จะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ต้องก�รสร้�งประสิทธิภ�พในระบบก�รบริห�รง�นร�ชก�รแผ่นดินและ
เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ต้องยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และมีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้
 ๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติในฐ�นะองค์กรที่มีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิรูปกลไก	
และปฏิบตังิ�นด�้นก�รบริห�รร�ชก�รแผน่ดนิ	ไดม้ขีอ้เสนอเพือ่ปฏริปูด�้นก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�วให้เป็นระบบ	มีประสิทธิภ�พ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้	 สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลและบริบทของสังคมไทย	 โดยเสนอให้มียุทธศ�สตร์ก�รแก้ไข
ปัญห�	๓	 ยุทธศ�สตร์	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ยุทธศ�สตร์ก�รปลูกฝัง	 “คนไทย	 ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มี
จิตสำ�นกึ	สร�้งจติสำ�นกึทีต่วับคุคลรบัผดิชอบชัว่ด	ีอะไรควรทำ�	อะไรไมค่วรทำ�	มองว�่ก�รทจุริตเปน็เร่ือง
น่�รังเกียจเป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันด้วยก�รเสริมสร้�ง
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สังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพ่ือเป็นระบบป้องกันก�รทุจริต	 เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่ทุกภ�คส่วน
ในสังคม	(๓)	ยทุธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อกรณีก�รทุจริต
ให้มีประสิทธิภ�พ	ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มเกรงกลัวไม่กล้�
ที่จะกระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต
 ๓. ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	สภ�ขบัเคลือ่นก�รปฏริปูประเทศ
ได้กำ�หนดให้กฎหม�ยว่�ด้วยยุทธศ�สตร์ช�ติมีผลบังคับภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรือภ�ยในรัฐบ�ลนี้	และ
กำ�หนดให้หน่วยง�นของรฐัทกุหนว่ยง�นนำ�ยทุธศ�สตรช์�ต	ิยทุธศ�สตรด์�้นต�่ง	ๆ 	แผนพฒัน�ด�้นต�่งๆ	
ม�เป็นแผนแม่บทหลักในก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติก�รและแผนงบประม�ณ	ยุทธศ�สตร์ช�ติดังกล่�วเป็น
ยุทธศ�สตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งช�ติเป็นแม่บทหลัก	ทิศท�งด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ทุจริต	ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	ของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ทุกหน่วยง�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�
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	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�งศักยภ�พคน	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสังคม	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ก�รปรับสมดุลและพัฒน�	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	
	 ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๖	แนวท�ง	ประกอบด้วย	

(๑)		ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	
(๒)		ก�รพัฒน�ระบบ	ก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นภ�ครัฐ	
(๓)	ก�รปรับปรุงบทบ�ท	 ภ�รกิจ	 และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐให้มี

ขน�ดที่เหม�ะสม
(๔)	ก�รว�งระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบูรณ�ก�ร	
(๕)		ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจัดก�รกำ�ลังคนและพัฒน�บคุล�กรภ�ครัฐในก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร	
(๖)		ก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติและประพฤติมชิอบ	(๗)	ก�รปรบัปรงุแกไ้ขกฎหม�ย	

ระเบียบ	และข้อบังคบัใหม้คีว�มชดัเจน	ทนัสมยั	เปน็ธรรม	และสอดคลอ้ง
กบัข้อบังคบัส�กลหรอืขอ้ตกลงระหว�่งประเทศ	ตลอดจนพฒัน�หนว่ยง�น
ภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๔. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำ�หนด
ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ล
ในสังคมไทย	 ในยุทธศ�สตร์น้ี	 ได้กำ�หนดกรอบ	 แนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและ
คอร์รัปชัน	 มุ่งเน้นก�รส่งเสริม	 และพัฒน�ปลูกฝังค่�นิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมี
คว�มตระหนัก	 มีคว�มรู้เท่�ทันและมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	รวมทั้งสนับสนุนทุกภ�คส่วน	ในสังคมได้เข้�ม�
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มีสว่นรว่มในก�รปอ้งกนัและปร�บร�มก�รทจุรติ	และมุ่งเนน้ใหเ้กดิก�รส่งเสริมธรรม�ภบิ�ลในภ�คเอกชน	
เพือ่เป็นก�รตดัวงจรก�รทจุรติระหว�่งนกัก�รเมอืง	ข�้ร�ชก�ร	และนกัธุรกจิออกจ�กกนั	ท้ังน้ี	ก�รบรหิ�รง�น
ของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้
 ๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)	 เป็นโมเดลที่
น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	ถอดรหัสออกม�
เป็น	๒	ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ	คือ	

(๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	(Strength	from	Within)	และ	
(๒)	ก�รเชื่อมโยงกับประช�คมโลก

	 ในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐	เน้นก�รปรับเปลี่ยน	
๔	ทศิท�ง	และเนน้ก�รพฒัน�ทีส่มดลุใน	๔	มิต	ิมิตทิีห่ยบิยก	คอื	ก�รยกระดบัศกัยภ�พและคณุค�่ของมนษุย์
(Human	Wisdom)	ดว้ยก�รพฒัน�คนไทยใหเ้ปน็	“มนษุยท์ีส่มบรูณ”์	ผ่�นก�รปรับเปล่ียนระบบนเิวศน	์
ก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจบ่มเพ�ะคว�มคิดสร้�งสรรค์	 ปลูกฝังจิตส�ธ�รณะ	 ยึดประโยชน์
สว่นรวมเป็นท่ีตัง้มคีว�มซ่ือสตัย	์สจุรติ	มวีนิยั	มคีณุธรรมจรยิธรรม	มคีว�มรบัผดิชอบ	เนน้ก�รสร�้งคณุค�่รว่ม 
และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมท่ี
มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	
 ๖. ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยท้ังช�ติต้�นทุจริต”	 (Zero	 Tolerance	&	
Clean	Thailand)	กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศ�สตร์	ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ	คือ	ยุทธศ�สตร์
ที่	 ๑	 สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เป็นยุทธศ�สตร์ที่มุ่งเน้นก�รกระบวนก�รปรับสภ�พท�งสังคมให้
เกดิภ�วะ	“ไมท่นตอ่ก�รทจุรติ”	โดยเริม่ต้ังแตก่ระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวฒันธรรมต่อต้�น
ก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	มีวินัย	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีจิตส�ธ�รณะ	จิตอ�ส�	และคว�มเสียสละ
เพื่อส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคิดแบบดิจิทัล	(Digital	Thinking)	ให้ส�ม�รถคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต
	 ส�ระสำ�คญัทัง้	๖	ด�้นดงักล�่วจงึเป็นเครือ่งมอืชีน้ำ�ทศิท�งก�รปฏบิตังิ�นและก�รบรูณ�ก�ร
ด�้นตอ่ต�้นก�รทจุรติของประเทศ	โดยมสีำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	เปน็องคก์รหลกัในก�รบรูณ�ก�รง�นของภ�ค
ส่วนต่�ง	ๆ	เข้�ด้วยกัน	และเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน
๒. ทฤษฎ ีความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม
(Conflict of Interests)
	 คำ�ว่�	Conflict	of	Interests	มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	เช่น	“ก�รขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	 หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”	 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	 นั้นก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรม
จริยธรรม	กล่�วคือ	ก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ�	 แต่บุคคลแต่ละคน	 แต่ละกลุ่ม	 แต่ละสังคม	 อ�จเห็นว่�เร่ืองใด
เป็นก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมแตกต�่งกนัไป	หรอืเมือ่เหน็ว�่เปน็ก�ร
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ขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ�แตกต่�งกัน	 อ�จเห็นแตกต่�งกันว่�เร่ืองใดกระทำ�ได้กระทำ�
ไม่ไดแ้ตกต�่งกนัออกไปอกี	และในกรณทีีม่กี�รฝ�่ฝนืบ�งเรือ่งบ�งคนอ�จเหน็ว�่ไมเ่ปน็ไร	เปน็เรือ่งเลก็นอ้ย	
หรอือ�จเหน็เปน็เรือ่งใหญ	่ตอ้งถกูประณ�ม	ตำ�หน	ิตฉินิ	นินท�	ว�่กล�่ว	ฯลฯ	แตกต่�งกันต�มสภ�พของสงัคม
	 โดยพ้ืนฐ�นแล้ว	เรื่องก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นกฎ
ศลีธรรมประเภทหนึง่ทีบ่คุคลไมพ่งึละเมิดหรอืฝ�่ฝนื	แตเ่นือ่งจ�กมกี�รฝ�่ฝนืกนัม�กขึน้	และบคุคล
ผูฝ้�่ฝนืกไ็มม่คีว�มเกรงกลวัหรอืละอ�ยตอ่ก�รฝ�่ฝนืนัน้	สังคมกไ็มล่งโทษหรือลงโทษไมเ่พียงพอท่ีจะมผีล
เปน็ก�รห�้มก�รกระทำ�ดงักล�่ว	และในทีส่ดุเพือ่หยดุยัง้เร่ืองดังกล่�วนี	้จึงมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ม�กขึ้น	ๆ	และเป็นเรื่องที่สังคมให้คว�มสนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ	คู่มือ
ก�รปฏบิตัสิำ�หรบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐัเพือ่มใิหด้ำ�เนนิกิจก�รท่ีเปน็ก�รขัดกนัประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม	ได้ให้คว�มหม�ยไว้	ดังนี้
	 “ประโยชน์ส่วนตน	(Private	Interests)	คือ	ก�รที่บุคคลทั่วไปในสถ�นะเอกชนหรือ
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัในสถ�นะเอกชนได้ทำ�กจิกรรมหรอืได้กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ 	เพ่ือประโยชนส่์วนตน	ครอบครัว	
เครือญ�ติ	พวกพ้อง	หรือของกลุ่มในสังคมที่มีคว�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�รที่บุคคลใดๆ 
ในสถ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	ข้�ร�ชก�ร	พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	หรือ
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัในหน่วยง�นของรฐั)	ไดก้ระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน�้ทีห่รอืไดป้ฏบิตัหิน�้ทีอ่นัเปน็ก�รดำ�เนินก�ร
ในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกม�จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่ในสถ�นะของเอกชน	ก�รกระทำ�ก�รใดๆ 
ต�มหน�้ทีข่องเจ�้หน�้ท่ีของรัฐจงึมีวัตถุประสงคห์รอืมเีป�้หม�ยเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม	หรอื
ก�รรกัษ�ประโยชนส์ว่นรวมท่ีเป็นประโยชน์ของรฐัก�รทำ�หน�้ทีข่องเจ�้หน�้ทีข่องรฐัจึงมคีว�มเกีย่วเนือ่ง
เชื่อมโยงกับอำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยและจะมีรูปแบบของคว�มสัมพันธ์หรือมีก�รกระทำ�ในลักษณะ
ต่�ง	ๆ	กันที่เหมือนหรือคล้�ยกับก�รกระทำ�ของบุคคลในสถ�นะเอกชน	เพียงแต่ก�รกระทำ�ในสถ�นะที่
เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐกับก�รกระทำ�ในสถ�นะเอกชนจะมีคว�มแตกต่�งกันที่วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหรือ
ประโยชน์สุดท้�ยที่แตกต่�งกัน”
	 “ก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวมหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น	
(Conflict	of	Interests)	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐกระทำ�ก�รใดๆ	หรือดำ�เนินก�รในกิจก�รส�ธ�รณะ
ทีเ่ป็นก�รดำ�เนนิก�รต�มอำ�น�จหน�้ทีห่รอืคว�มรบัผดิชอบในกจิก�รของรฐัหรอืองค์กรของรฐั 
เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	แต่เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้�ไป
แอบแฝง	หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่�ง	ๆ 	หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตน
เข้�ม�มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่หรือดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�ร
กระทำ�ก�รใด	 ๆ	 หรือดำ�เนินก�รดังกล่�วนั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ในก�รท�งเงินหรือประโยชน์อื่นๆ	
สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง “การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม” “จรยิธรรม” และ 
“การทุจริต
	 “จริยธรรม”	เป็นกรอบใหญ่ท�งสังคมที่เป็นพื้นฐ�นของแนวคิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ก�รกระทำ�ใดที่ผิดต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขัดกัน
ระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ย่อมเป็นคว�มผิดจริยธรรมด้วย	
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 แตต่รงกนัข�้ม	ก�รกระทำ�ใดทีฝ่�่ฝนืจริยธรรม	อ�จไมเ่ปน็คว�มผิดเกีย่วกบัก�รขัดกนัระหว่�ง
ประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมและก�รทจุรติ	เชน่	มพีฤตกิรรมสว่นตวัไมเ่หม�ะสม	มพีฤตกิรรม
ชู้ส�ว	เป็นต้น

 

 

  

 “จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 เปรียบเสมือน
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ	

 “การขดักนัระหวา่งประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวม”	เปน็พฤตกิรรมทีอ่ยูร่ะหว�่ง
จริยธรรมกับก�รทุจริต	ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ซึ่งพฤติกรรม
บ�งประเภทมีก�รบัญญัติเป็นคว�มผิดท�งกฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มี
ก�รบัญญัติข้อห้�มไว้ในกฎหม�ย

 “การทุจริต”	เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	ถือเป็นคว�มผิดอย่�งชัดเจน	สังคม
ส่วนใหญ่จะมีก�รบัญญัติกฎหม�ยออกม�รองรับ	มีบทลงโทษชัดเจน	ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�
หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเข้าไปกระทำาการใด ๆ ที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความ
ชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

ก�รทุจริต
Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict	of	Interests

จริยธรรม
Ethics
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หล�ยรูปแบบไม่จำ�กัดอยู่
เฉพ�ะในรูปแบบของตัวเงิน	หรือทรัพย์สินเท่�นั้น	แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น	ๆ 	ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย	ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�ร
ขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ
 ๑)  การรับผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting benefits)	ซ่ึงผลประโยชนต่์�งๆ	ไมว่�่จะเปน็
ทรัพย์สิน	ของขวัญ	ก�รลดร�ค�	ก�รรับคว�มบันเทิง	ก�รรับบริก�ร	ก�รรับก�รฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันนี้	และผลจ�กก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	นั้น	ได้ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐในก�รดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่
 ๒)  การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)	เป็นก�รที่
เจ�้หน้�ทีข่องรฐั	โดยเฉพ�ะผูม้อีำ�น�จในก�รตัดสนิใจเข�้ไปมสีว่นไดเ้สยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหนว่ยง�นท่ีตน
สงักัด	โดยอ�จจะเปน็เจ�้ของบรษิทัทีท่ำ�สญัญ�เอง	หรอืเปน็ของเครอืญ�ต	ิสถ�นก�รณ์เชน่นีเ้กดิบทบ�ท
ที่ขัดแย้ง	หรือเรียกได้ว่�เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน
 ๓)  การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - 
employment)	เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐล�ออกจ�กหน่วยง�นของรัฐ	และไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชน
ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับหน่วยง�นเดิม	โดยใช้อิทธิพลหรือ
คว�มสมัพนัธจ์�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในหนว่ยง�นเดมินัน้	ห�ประโยชนจ์�กหนว่ยง�นให้กบับรษัิทและตนเอง
 ๔)  การทำางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting)	ในรูปแบบนี้มีได้
หล�ยลกัษณะ	ไมว่�่จะเปน็ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัตัง้บริษทัดำ�เนนิธรุกิจ	ทีเ่ป็นก�รแขง่ขนักบัหน่วยง�นหรอื
องค์ก�รส�ธ�รณะที่ตนสังกัด	หรือก�รรับจ้�งพิเศษเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�ร
สร�้งคว�มน�่เชือ่ถอืว�่โครงก�รของผูว้�่จ�้งจะไมม่ปัีญห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหนว่ยง�นท่ีท่ีปรึกษ�
สังกัดอยู่	
 ๕)  การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถ�นก�รณ์ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ใชป้ระโยชนจ์�กก�รทีต่นเองรบัรูข้อ้มลูภ�ยในหนว่ยง�น	และนำ�ข้อมลูนัน้ไปห�ผลประโยชนใ์หก้บัตนเอง
หรือพวกพ้อง	อ�จจะไปห�ประโยชน์โดยก�รข�ยข้อมูลหรือเข้�เอ�ประโยชน์เสียเอง
 ๖)  การใชท้รัพยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนธ์รุกจิสว่นตวั (Using your employer’s 
property for private advantage)	เป็นก�รทีเ่จ�้หน�้ท่ีของรัฐนำ�เอ�ทรัพยส์นิของร�ชก�รซึง่จะตอ้ง
ใช้เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเท่�นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	 หรือก�รใช้ให้ผู้ใต้
บังคับบัญช�ไปทำ�ง�นส่วนตัว
 ๗)  การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง (Pork - bar-
reling)	เป็นก�รที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือผู้บริห�รระดับสูงอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือ
บ้�นเกิดของตนเอง	หรือก�รใช้งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง
	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจ�รณ�	 “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจ�ก	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น
อีก	๒	กรณี	คือ
 ๘) การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
หรืออ�จจะเรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ที่ทำ�ให้
หน่วยง�นของตนเข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน
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 ๙)  การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ	หรือหน่วยง�นของรัฐอื่น	
(Influence)	เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง	โดยเจ้�หน�้ท่ีของรฐัใชต้ำ�แหนง่หน�้ทีข่ม่ขูผู่ใ้ต้
บังคับบัญช�ให้หยุดทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน

ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
	 	 ๑.๑	 น�ยสจุรติ	ข�้ร�ชก�รชัน้ผู้ใหญ	่ไดเ้ดินท�งไปปฏบิตัริ�ชก�รในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรีุ	
ซึ่งในวันดังกล่�ว	น�ยรวย	น�ยก	อบต.	แห่งหนึ่ง	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	น�ยสุจริต	เพื่อเป็น
ของที่ระลึก	
	 	 ๑.๒	 ก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เพื่อช่วยให้
บริษัทเอกชนร�ยนั้น	ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ
	 	 ๑.๓	 ก�รท่ีบรษิทัแหง่หนึง่ใหข้องขวญัเปน็ทองคำ�มลูค�่ม�กกว�่	๑๐	บ�ท	แกเ่จ�้หน�้ที่
ในปีที่ผ่�นม�	และปีนี้เจ้�หน้�ที่เร่งรัดคืนภ�ษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ 
เพร�ะค�ดว่�จะได้รับของขวัญอีก
	 	 ๑.๔	 ก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมก�รของบริษัทเอกชน	หรือรัฐวิส�หกิจ
และได้รับคว�มบันเทิงในรูปแบบต่�ง	ๆ 	จ�กบริษัทเหล่�นั้น	ซึ่งมีผลต่อก�รให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอ
แนะ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ
	 	 ๑.๕	 เจ�้หน้�ท่ีของรฐัไดร้บัชุดไม้กอลฟ์จ�กผู้บรหิ�รของบริษัทเอกชน	เม่ือต้องทำ�ง�น
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบับรษิทัเอกชนแหง่นัน้	กช็ว่ยเหลอืใหบ้ริษทันัน้ได้รับสัมปท�น	เนือ่งจ�กรู้สึกว�่ควรตอบแทน
ที่เคยได้รับของขวัญม�
๒. การทำาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
	 	 ๒.๑	 ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีใ่นกระบวนก�รจดัซ้ือจดัจ้�งทำ�สญัญ�ให้หนว่ยง�นตน้สงักดั
ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
	 	 ๒.๒	 ผูบ้ริห�รหนว่ยง�นทำ�สัญญ�เช�่รถไปสมัมน�และดงู�นกับบรษิทั	ซึง่เปน็ของ
เจ้�หน้�ที่หรือบริษัทที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่
	 	 ๒.๓	 ผู้บริห�รของหน่วยง�น	 ทำ�สัญญ�จ้�งบริษัทที่ภรรย�ของตนเองเป็นเจ้�ของม�
เป็นที่ปรึกษ�ของหน่วยง�น	
	 	 ๒.๔	 ผูบ้รหิ�รของหนว่ยง�น	ทำ�สญัญ�ใหห้นว่ยง�นจดัซือ้ทีด่นิของตนเองในก�ร
สร้�งสำ�นักง�นแห่งใหม่	
	 	 ๒.๕	 ภรรย�อดีตน�ยกรฐัมนตรี	ประมลูซือ้ทีด่นิย�่นถนนรชัด�ภเิษกใกลกั้บศนูยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทย	 จ�กกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินในก�รกำ�ดูแลของธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย	กระทรวงก�รคลัง	โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะเจ�้พนักง�นมหีน�้ทีด่แูลกจิก�รของกองทนุฯ	ไดล้งน�มยนิยอมในฐ�นะคูส่มรสใหภ้รรย�ประมลู
ซือ้ทีด่นิและทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยทีด่นิ	สง่ผลใหเ้ป็นคูส่ญัญ�หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญ�ซือ้ทีด่นิโฉนดแปลง
ดังกล่�ว	อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	เป็นก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ย
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 ๓. การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
	 	 ๓.๑	 อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�น
เปน็ทีป่รกึษ�ในบรษิทัผลติหรอืข�ยย�	โดยใชอ้ทิธิพลจ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในโรงพย�บ�ลดังกล�่ว	
ให้โรงพย�บ�ลซื้อย�จ�กบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	 พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยและ
ท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่น
เชื่อว่�ตนมีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น	
	 	 ๓.๒	 ก�รท่ีผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออกจ�ก
ร�ชก�รไปทำ�ง�นในบริษัทผลิตหรือข�ยย�
	 	 ๓.๓	 ก�รท่ีผูบ้รหิ�รหรอืเจ�้หน�้ทีข่องหนว่ยง�นทีเ่กษยีณแลว้ใชอ้ทิธพิลทีเ่คย
ดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นรัฐ	รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	โดยอ้�งว่�
จะได้ติดต่อกับหน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น
	 	 ๓.๔	 ก�รว�่จ�้งเจ�้หน�้ทีผู่เ้กษยีณม�ทำ�ง�นในตำ�แหนง่เดมิทีห่นว่ยง�นเดมิโดยไมคุ่ม้ค�่
กับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย
 ๔. การทำางานพิเศษ 
	 	 ๔.๑	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	๖	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค	ได้จัดตั้ง
บริษัทรับจ้�งทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับภ�ษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท	 โดยรับจ้�ง
ทำ�บัญชีและยื่นแบบแสดงร�ยก�รให้ผู้เสียภ�ษีในเขตจังหวัดที่รับร�ชก�รอยู่และจังหวัดใกล้เคียง	กลับมี
พฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสียภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�กผู้เสียภ�ษี
บ�งร�ยแล้ว	มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	เป็นก�ร
ไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๙	(๗)	(๘)	
และอ�ศยัตำ�แหนง่หน�้ท่ีร�ชก�รของตน	ห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง	เปน็คว�มผดิวินยัอย�่งไมร่�้ยแรงต�ม
ม�ตร�	๘๓	(๓)	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�รพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อกีทัง้เปน็ก�รปฏบิตัหิน�้ที่
ร�ชก�รโดยมิชอบ	เพือ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยแกท่�งร�ชก�รโดยร�้ยแรง	และปฏบิตัหิน�้ทีร่�ชก�รโดยทจุรติ	
และยังกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่�เป็นผู้ประพฤติชั่ว	อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	
๘๕	(๑)	และ	(๔)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๔.๒	 นิติกร	ฝ่�ยกฎหม�ยและเร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�ง	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัด
ในสว่นภูมภิ�คห�ร�ยไดพ้เิศษโดยก�รเปน็ตวัแทนข�ยประกนัชวีติของบรษิทัเอกชน	ไดอ้�ศยัโอก�ส
ท่ีตนปฏิบตัหิน�้ที	่เรง่รดัภ�ษีอ�กรค้�งผู้ประกอบก�รร�ยหนึง่ห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเองดว้ยก�รข�ย
ประกนัชวีติใหแ้ก่หุน้สว่นผูจ้ดัก�รของผูป้ระกอบก�รดงักล�่ว	รวมทัง้พนกัง�นของผูป้ระกอบก�รนัน้อกี
หล�ยคน	ในขณะทีต่นกำ�ลงัดำ�เนนิก�รเรง่รดัภ�ษอี�กรค�้ง	พฤตกิ�รณข์องเจ�้หน้�ท่ีดงักล�่วเปน็ก�รอ�ศัย
ตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�รของตนห�ประโยชนใ์ห้แกต่นเอง	เปน็คว�มผดิวนิยัอย�่งไมร่�้ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๓	
(๓)	ประกอบม�ตร�	๘๔	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๔.๓	 ก�รที่เจ้�หน้�ท่ีของรัฐอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ท�งร�ชก�รรับจ้�งเป็นที่ปรึกษ�
โครงก�ร	เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง
	 	 ๔.๔	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที ่
แต่เอ�เวล�ไปรับง�นพิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น
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	 	 ๔.๕	 ก�รที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�	หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้
กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
๕. การรู้ข้อมูลภายใน 
	 	 ๕.๑	 น�ยช�่ง	๕	แผนกชมุส�ยโทรศัพทเ์คลือ่นที	่องคก์�รโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย	
ได้นำ�ข้อมูลเลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	๔๗๐	MHZ	และระบบปลดล็อคไปข�ยให้แก่ผู้อื่น	จำ�นวน	
๔๐	หม�ยเลข	เพือ่นำ�ไปปรับจนูเข้�กบัโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีน่ำ�ไปใชร้บัจ�้งใหบ้รกิ�รโทรศพัทแ์กบ่คุคลทัว่ไป
คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.		มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	
ม�ตร�	 ๑๖๔	 และมีคว�มผิดวินัยต�มข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รพนักง�น	
พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖
	 	 ๕.๒	 ก�รทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรฐัทร�บขอ้มลูโครงก�รตดัถนนเข�้หมูบ่�้น	จงึบอกให้ญ�ติ
พี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น
	 	 ๕.๓	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บม�ตรฐ�น	
(Spec)	วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในก�รว�งโครงข่�ยโทรคมน�คม	แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	
เพื่อให้ได้เปรียบในก�รประมูล
	 	 ๕.๔	 เจ้�หน้�ท่ีพัสดุของหน่วยง�นเปิดเผยหรือข�ยข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่�ยที่ม�ยื่น
ประมลูไว้ก่อนหน�้ใหแ้กผู่ป้ระมลูร�ยอืน่ทีใ่หผ้ลประโยชน	์ทำ�ใหฝ่้�ยทีม่�ยืน่ประมลูไวก้อ่นหน�้เสียเปรียบ
 ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 	 ๖.๑	 คณบดีคณะแพทย์ศ�สตร์	 ใช้อำ�น�จหน้�ท่ีโดยทุจริต	 ด้วยก�รส่ังให้เจ้�หน้�ท่ี 
นำ�เก้�อีพ้รอ้มผ�้ปลอกคมุเก�้อี	้เครือ่งถ�่ยวดิโีอ	เคร่ืองเล่นวดีิโอ	กล้องถ�่ยรูป	และผ้�เต็นท	์นำ�ไปใชใ้นง�น
มงคลสมรสของบตุรส�ว	รวมท้ังรถยนต	์รถตูส้ว่นกล�ง	เพือ่ใชร้บัสง่เจ�้หน�้ทีเ่ข�้รว่มพธิ	ีและขนย�้ยอปุกรณ์
ท้ังที่บ้�นพักและ	ง�นฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม	ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ� 
ของจำ�เลยนับเปน็ก�รใชอ้ำ�น�จโดยทจุรติ	เพือ่ประโยชนส์ว่นตนอนัเปน็ก�รเสยีห�ยแกร่ฐั	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช. 
ได้ชี้มูลคว�มผิดวินัยและอ�ญ�	 ต่อม�เรื่องเข้�สู่กระบวนก�รในชั้นศ�ล	 ศ�ลพิเคร�ะห์พย�นหลักฐ�น 
โจทก์แล้วเห็นว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	 เป็นก�รทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ 
ซ้ือทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใดๆ	 ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งโดยทุจริตอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐและเป็น 
เจ�้พนกัง�นปฏบัิตหิน�้ทีโ่ดยมชิอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จงึพิพ�กษ�ใหจ้ำ�คกุ	 
๕	 ปีและปรับ	 ๒๐,๐๐๐	 บ�ท	 	 คำ�ให้ก�รรับส�รภ�พ	 เป็นประโยชน์แก่ก�รพิจ�รณ�คดี	 ลดโทษ 
ให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท
	 	 ๖.๒	 ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐั	ผูมี้หน�้ทีข่บัรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	นำ�นำ�้มนัในรถยนต์
ไปข�ย	และนำ�เงินม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัว	ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	เพื่อซื้อนำ้�มันรถม�กกว่�
ท่ีควรจะเปน็พฤตกิรรมดงักล�่วถอืเปน็ก�รทจุรติ	เป็นก�รเบยีดบงัผลประโยชนข์องส่วนรวมเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง	และมีคว�มผิดฐ�นลักทรัพย์ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
	 	 ๖.๓	 ก�รท่ีเจ�้หน�้ทีร่ฐั	ผูม้อีำ�น�จอนมัุตใิหใ้ชร้ถร�ชก�รหรอืก�รเบกิจ�่ย	ค�่นำ�้มนัเช้ือเพลงิ  
นำ�รถยนต์ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
	 	 ๖.๔	 ก�รทีเ่จ�้หน้�ทีร่ฐันำ�วสัดุครุภณัฑ์ของหนว่ยง�นม�ใชท่ี้บ�้น	หรือใช้โทรศพัทข์อง
หน่วยง�นติดต่อธุระส่วนตน	หรือนำ�รถส่วนตนม�ล้�งที่หน่วยง�น
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๗. การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
	 	 ๗.๑	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ย
ละเอียดโครงก�รปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบ
จ�กสภ�ฯ	และตรวจรับง�นทั้งที่ไม่ถูกต้องต�มแบบรูปร�ยก�รที่กำ�หนด	รวมทั้งเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ
ได้ติดป้�ยชื่อของตนและพวก	 ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีมูลเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อคว�มสงบเรียบร้อย	
หรือสวัสดิภ�พของประช�ชน	 หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	 หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ท่ี	 มีมูล
คว�มผิดทั้งท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงและท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของ
คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ
	 	 ๗.๒	ก�รที่นักก�รเมืองในจังหวัด	ขอเพิ่มงบประม�ณเพื่อนำ�โครงก�รตัดถนน
สร้�งสะพ�นลงในจังหวัด	โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น
	 	 ๗.๓	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง
๘. การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
 พนักง�นสอบสวนละเวน้ไมน่ำ�บนัทกึก�รจบักมุท่ีเจ�้หน�้ท่ีตำ�รวจชุดจับกมุทำ�ขึน้ในวนัเกดิเหตุ
รวมเข้�สำ�นวน	แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซึ่งเป็น
ญ�ติของตนให้รับโทษน้อยลง	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัย
อย่�งร้�ยแรง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
	 	 ๙.๑	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�ร	 เข้�แทรกแซงก�รปฏิบัติง�น
ของเจ้�หน้�ที่	ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	
	 	 ๙.๒	น�ยเอ	เปน็หวัหน�้สว่นร�ชก�รแหง่หนึง่ในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกบั	น�ยบ	ีหวัหน�้
ส่วนร�ชก�รอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	คือ	น�ยซี	เข้�
รับร�ชก�รภ�ยใต้สังกัดของน�ยบี
๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ
	 	 ๑๐.๑	 ก�รเดินท�งไปร�ชก�รต่�งจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน	 จำ�นวนง�น	 และ
จำ�นวนวันอย่�งเหม�ะสม	อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง
๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�รเดินท�งท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�งๆ
	 	 ๑๐.๒	เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	เนื่องจ�กต้องก�ร
ปฏิบัติง�นนอกเวล�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�น
ในช่วงเวล�นั้นอย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑
	 ม�ตร�	๑๒๖	นอกจ�กเจ้�พนักง�นของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	ห้�ม
มิให้กรรมก�ร		ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	และเจ้�พนักง�นของรัฐที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ประก�ศ
กำ�หนด	ดำ�เนินกิจก�รดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�นของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซึ่งมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	
ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
	 (๒)	 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้�เป็นคู่สัญญ�กับหน่วยง�นของ
รฐัท่ีเจ�้พนักง�นของรัฐผูน้ัน้ปฏบัิตหิน�้ทีใ่นฐ�นะทีเ่ปน็เจ�้พนกัง�นของรฐั	ซึง่มีอำ�น�จไมว่�่โดยตรงหรอื
โดยอ้อมในก�รกำ�กับ	ดูแล		ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือ
บริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 (๓)	รบัสมัปท�นหรือคงถอืไวซ้ึง่สมัปท�นจ�กรฐั	หนว่ยร�ชก�ร	หนว่ยง�นของรฐั	รฐัวสิ�หกจิ	
หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	หรือเข้�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือ
ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	 อันมีลักษณะเป็นก�รผูกข�ดตัดตอน	 หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปท�นหรือเข้�เป็นคู่สัญญ�ในลักษณะดังกล่�ว	 ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐซ่ึง
มอีำ�น�จ	ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็น
ผู้ถือหุ้น	ในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 (๔)	 เข้�ไปมีส่วนได้เสียในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	 	ที่ปรึกษ�	 ตัวแทน	พนักง�นหรือลูกจ้�งใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	หรือตรวจสอบของหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�น
ของรัฐผู้น้ันสงักัดอยูห่รอืปฏบัิตหิน�้ทีใ่นฐ�นะเป็นเจ�้พนกัง�นของรฐั	ซึง่โดยสภ�พของผลประโยชนข์อง
ธรุกิจของเอกชนนัน้อ�จขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์สว่นรวมหรือประโยชนท์�งร�ชก�รหรอืกระทบตอ่
คว�มมีอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้น
	 ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง	 ม�ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้�พนักง�นของรัฐต�มวรรคหนึ่งด้วย	
โดยใหถ้อืว�่ก�รดำ�เนนิกจิก�รของคูส่มรสเปน็ก�รดำ�เนนิกจิก�รของเจ้�พนกัง�นของรัฐ	เวน้แต่เปน็กรณี
ที่คู่สมรสนั้นดำ�เนินก�รอยู่ก่อนที่เจ้�พนักง�นของรัฐจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง
	 คู่สมรสต�มวรรคสองให้หม�ยคว�มรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันส�มีภริย�โดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย		ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 เจ้�พนักง�นของรัฐที่มีลักษณะต�ม	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ต้องดำ�เนินก�รไม่ให้มีลักษณะดังกล่�ว	
ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง
 มาตรา ๑๒๗	ห้�มมิให้กรรมก�ร	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูง
และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 กำ�หนด	ดำ�เนินก�รใดต�มม�ตร�	๑๒๖	 (๔)	
ภ�ยในสองปีนับแต่วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง
 มาตรา ๑๒๘	 ห้�มมิให้เจ้�พนักง�นของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอ�จคำ�
นวณ	เปน็เงนิไดจ้�กผูใ้ด	นอกเหนอืจ�กทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัควรได้ต�มกฎหม�ย	กฎ	หรือข้อบงัคบั
ท่ีออกโดยอ�ศยัอำ�น�จต�มบทบญัญตัแิหง่กฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ืน่ใด	
โดยธรรมจรรย�ต�มหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุพก�รี	 ผู้สืบ
สันด�น	หรือญ�ติที่ให้ต�มประเพณี	หรือต�มธรรมจรรย�ต�มฐ�น�นุรูป
	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจ�ก	
ก�รเป็นเจ้�พนักง�นของรัฐม�แล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๒๙	 ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�
คว�มผิด	ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รหรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่�ด้วย
ก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริตแหง่ช�ติ
จึงกำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละจำ�นวนทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรัฐจะรับจ�กบคุคลไดโ้ดย
ธรรมจรรย�ไว้	ดังนี้
	 ข้อ	๓	ในประก�ศนี้
	 “ก�รรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�”	หม�ยคว�มว�่	ก�รรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติหรือจ�กบุคคลที่ให้กันในโอก�สต่�งๆ	 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
	 ข้อ	๔	ห้�มมิให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	จ�กบุคคลนอกเหนือ
จ�กทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�ม
บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ต�มที่กำ�หนดไว้ใน
ประก�ศนี้
	 ข้อ	๕	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติซึ่งให้โดยเสน่ห�ต�มจำ�นวนที่เหม�ะสม
ต�มฐ�น�นุรูป
	 	 (๒)	รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจ�กบคุคลอืน่ซึง่มใิชญ่�ตมิรี�ค�หรอืมลูค�่ในก�ร
รับจ�กแต่ละบุคคล	แต่ละโอก�สไม่เกินส�มพันบ�ท
	 	 (๓)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ก�รให้นั้นเป็นก�รให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
	 ข้อ	๖	ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กต่�งประเทศ	ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีร�ค�หรือมูลค่�เกินกว่�ส�มพันบ�ท	ไม่ว่�จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่	แต่มีเหตุผล
คว�มจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษ�ไมตรี	มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	ให้เจ้�หน้�ที่
ของรัฐผู้น้ันร�ยง�นร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วให้ผู้บังคับ
บัญช�ทร�บโดยเร็ว	 ห�กผู้บังคับบัญช�เห็นว่�ไม่มีเหตุที่จะอนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่�วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ		ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
	 ข้อ	๗	ก�รรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	หรือ	มีร�ค�หรือ
มมีลูค�่ม�กกว�่ทีก่ำ�หนดไว้ในข้อ	๕	ซึง่เจ�้หน้�ท่ีของรฐัไดร้บัม�แลว้โดยมคีว�มจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีต่อ้งรบัไว้
เพือ่รกัษ�ไมตร	ีมติรภ�พ	หรอืคว�มสมัพนัธ์อันดรีะหว�่งบคุคล	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ต้องแจง้ร�ยละเอยีด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญช�	ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	
ผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	หรือผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�น	สถ�บัน	หรือองค์กรที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด	 โดยทันทีที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็น	 คว�มเหม�ะสม	 และ
สมควรที่จะให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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 ในกรณท่ีีผูบั้งคบับัญช�หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของรฐัวสิ�หกจิ	หนว่ยง�นหรอืสถ�บนัหรือองคก์ร
ทีเ่จ�้หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	มคีำ�สัง่ว�่ไมส่มควรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนด์งักล�่ว	กใ็หค้นืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์น้ันแก่ผูใ้หโ้ดยทนัท	ีในกรณทีีไ่มส่�ม�รถคนืใหไ้ด	้ใหเ้จ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สง่มอบทรพัยส์นิหรือ
ประโยชน์ดังกล่�วให้เป็นสิทธิของหน่วยง�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
	 เมื่อได้ดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	 ไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วเลย
	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ต�มวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับ
บัญช�	 ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่�	 หรือเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุด
ของรฐัวสิ�หกจิ	หรอืเปน็กรรมก�รหรอืผูบ้รหิ�รสงูสุดของหนว่ยง�นของรัฐ	ใหแ้จ้งร�ยละเอยีดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอน	 ส่วนผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น
กรรมก�รและกรรมก�รในองคก์รอสิระต�มรฐัธรรมนญูหรอืผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ทีไ่มม่ผีูบ้งัคบับญัช�ทีม่อีำ�น�จ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ทั้งนี้	เพื่อดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ในกรณทีีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัผูไ้ดร้บัทรพัยส์นิต�มวรรคหนึง่	เปน็ผูด้ำ�รงตำ�แหนง่สม�ชกิสภ�
ผู้แทนร�ษฎร	หรือสม�ชิกวุฒิสภ�	หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น	ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�ร
รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์เท่�นั้นต่อประธ�น		สภ�ผู้แทนร�ษฎร	ประธ�นวุฒิสภ�	หรือประธ�นสภ�
ท้องถิ่นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	เป็นสม�ชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ข้อ	๘	หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ		ต�มประก�ศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�แล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
	 โดยทีผ่�่นม�คณะรฐัมนตรไีดเ้คยมมีตคิณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัแนวท�งปฏบิติัในก�รให้ของขวญั
และรบัของขวญัของเจ�้หน�้ทีข่องรฐัไวห้ล�ยครัง้เพ่ือเปน็ก�รเสริมสร้�งค�่นยิมใหเ้กดิก�รประหยดั	มใิห้
มีก�รเบียดเบียนข้�ร�ชก�รโดยไม่จำ�เป็นและสร้�งทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กมีก�รแข่งขันกันให้ของ
ขวัญในร�ค�แพง	 ท้ังยังเป็นช่องท�งให้เกิดก�รประพฤติมิชอบอื่น	 ๆ	 ในวงร�ชก�รอีกด้วย	 และในก�ร
กำ�หนดจรรย�บรรณของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัประเภทต�่ง	ๆ 	กม็กี�รกำ�หนดในเรือ่งทำ�นองเดยีวกนั	ประกอบ
กับคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติได้ประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�ได้	ฉะนัน้	จึงสมควรรวบรวมม�ตรก�ร
เหล�่นัน้และกำ�หนดเป็นหลกัเกณฑ์ก�รปฏบัิตขิองเจ�้หน�้ทีข่องรฐัในก�รใหข้องขวญัและรับของขวญัไว้
เป็นก�รถ�วรมีม�ตรฐ�นอย่�งเดียวกัน	และมีคว�มชัดเจนเพื่อเสริมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ตใิหเ้ปน็ผลอย�่งจรงิจงั	ทัง้นี	้เฉพ�ะในสว่นท่ีคณะกรรมก�รปอ้งกนัและ
ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติไม่ได้กำ�หนดไว้
	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	(๘)	แหง่พระร�ชบญัญติัระเบยีบบริห�รร�ชก�รแผน่ดิน	
พ.ศ.	๒๕๓๔	น�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๓	ในระเบียบนี้
	 “ของขวัญ”	 หม�ยคว�มว่�	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน	 เพื่ออัธย�ศัย
ไมตรี	และให้หม�ยคว�มรวมถึงเงิน	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร�งวัล	ให้โดยเสน่ห�หรือเพื่อ
ก�รสงเคร�ะห์	หรือให้เป็นสินน้ำ�ใจ	ก�รให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำ�หรับบุคคลทั่วไปในก�รได้รับ
ก�รลดร�ค�ทรัพย์สินหรือก�รให้สิทธิพิเศษในก�รได้รับบริก�รหรือคว�มบันเทิง	ตลอดจนก�รออกค่�ใช้
จ�่ยในก�รเดนิท�งหรอืทอ่งเทีย่ว	ค�่ทีพ่กั	ค�่อ�ห�ร	หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั	และไมว่�่จะใหเ้ปน็
บัตร	ตั๋ว	หรือหลักฐ�นอื่นใด	ก�รชำ�ระเงินให้ล่วงหน้�	หรือก�รคืนเงินให้ในภ�ยหลัง
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	 “ปกติประเพณีนิยม”	หม�ยคว�มว�่	เทศก�ลหรอืวันสำ�คญัซึง่อ�จมกี�รให้ของขวญักัน	และ
ใหห้ม�ยคว�มรวมถึงโอก�สในก�รแสดงคว�มยินดี	ก�รแสดงคว�มขอบคุณ	ก�รต้อนรับ	ก�รแสดง
คว�มเสียใจ	หรือก�รให้คว�มช่วยเหลือต�มม�รย�ทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
	 “ผู้บังคับบัญช�”	ให้หม�ยคว�มรวมถึง	ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�หน่วยง�น	ที่แบ่งเป็นก�ร
ภ�ยในของหนว่ยง�นของรัฐและผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหนง่ในระดับทีสู่งกว�่และได้รับมอบหม�ยใหม้อีำ�น�จบงัคบั
บัญช�หรือกำ�กับดูแลด้วย
	 “บุคคลในครอบครัว”	หม�ยคว�มว่�	คู่สมรส	บุตร	บิด�	ม�รด�	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือ
ร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน
	 ข้อ	๔	ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐซึ่งอยู่ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
	 ขอ้	๕	เจ�้หน้�ทีข่องรัฐจะใหข้องขวญัแก่ผู้บังคบับญัช�หรอืบคุคลในครอบครวัของผู้บงัคับบญัช� 
นอกเหนือจ�กกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีก�รให้ของขวัญแก่กันมิได้
	 ก�รให้ของขวัญต�มปกติประเพณีนิยมต�มวรรคหนึ่ง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะให้ของขวัญ
ที่มีร�ค�หรือมูลค่�เกินจำ�นวนท่ีคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้
สำ�หรับก�รรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด	โดยธรรมจรรย�ของเจ�้หน้�ท่ีของรัฐต�มกฎหม�ยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตมิได้
	 เจ้�หน�้ทีข่องรัฐจะทำ�ก�รเร่ียไรเงินหรือทรพัยส์นิอืน่ใดหรอืใชเ้งนิสวสัดกิ�รใด	ๆ 	เพือ่มอบให้
หรือจัดห�ของขวัญให้ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�ไม่ว่�กรณีใด	ๆ	มิได้
	 ข้อ	 ๖	 ผู้บังคับบัญช�จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญช�มิได้	เว้นแต่เป็นก�รรับของขวัญต�มข้อ	๕
	 ขอ้	๗	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญั
จ�กผู้ท่ีเกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิได้	ถ้�มิใช่เป็นก�รรับของขวัญต�มกรณี
ที่กำ�หนดไว้ใน	ข้อ	๘
	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มวรรคหนึ่ง	 ได้แก่	 ผู้ม�ติดต่อง�น
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ในลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด	เช่น	ก�รขอใบรับรอง	
ก�รขอให้ออกคำ�สั่งท�งปกครอง	หรือก�รร้องเรียน	เป็นต้น
	 	 (๒)	ผูซ้ึง่ประกอบธุรกจิหรอืมสีว่นได้เสียในธุรกิจทีท่ำ�กับหนว่ยง�นของรฐั	เช่น	ก�รจดัซือ้
จัดจ้�ง	หรือก�รได้รับสัมปท�น	เป็นต้น
	 	 (๓)	 ผู้ซ่ึงกำ�ลังดำ�เนินกิจกรรมใด	 ๆ	 ท่ีมีหน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำ�กับดูแล	
เช่น	ก�รประกอบกิจก�รโรงง�น	หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น
	 	 (๔)	ผูซ้ึง่อ�จไดร้บัประโยชนห์รอืผลกระทบจ�กก�รปฏบิติัหน�้ทีห่รือละเวน้ก�รปฏบิติั
หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
	 ขอ้	๘	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญั
จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้เฉพ�ะกรณี	 ก�รรับของขวัญที่ให้ต�มปกติ
ประเพณีนิยม	 และของขวัญนั้นมีร�ค�หรือมูลค่�ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐ	ต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
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	 ข้อ	 ๙	 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ทร�บในภ�ยหลงัว�่เปน็ก�รรบัของขวญัโดยฝ�่ฝนืระเบยีบนี	้ให้เจ้�หน�้ท่ีของรัฐปฏบิติัต�มหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สิน	 หรือ
ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�ของเจ�้หน้�ท่ีของรฐัทีม่รี�ค�หรอืมลูค�่เกนิกว�่ทีก่ำ�หนดไว	้ต�มกฎหม�ย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
	 ข้อ	๑๐	ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญ
โดยฝ่�ฝืนระเบียบนี้	ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ในกรณทีีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัเปน็ข�้ร�ชก�รก�รเมอืง	ใหถ้อืว�่เจ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ประพฤติ
ปฏบิตัไิมเ่ปน็ไปต�มคุณธรรมและจริยธรรม	และใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบทีน่�ยกรฐัมนตรีกำ�หนดโดย
คว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�ตรฐ�นท�งคุณธรรมและจริยธรรมของข้�ร�ชก�รก�รเมือง
	 	 (๒)	 ในกรณีท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นข้�ร�ชก�รประเภทอื่นนอกจ�ก	 (๑)	 หรือพนักง�น
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่	หรอืพนกัง�นของรฐัวิส�หกจิใหถ้อืว�่เจ�้หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้เปน็ผูก้ระทำ�
คว�มผิดท�งวินัย	และให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้มีก�รลงโทษท�งวินัยเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น
	 ข้อ	 ๑๑	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีหน้�ที่สอดส่อง	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�ร
ปฏิบัติต�มระเบียบนี้แก่หน่วยง�นของรัฐ	 ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยรัฐมนตรีว่�
เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญช�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้
	 ข้อ	๑๒	เพื่อประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งให้เกิดทัศนคติในก�รประหยัดแก่ประช�ชนทั่วไป
ในก�รแสดงคว�มยนิดี	ก�รแสดงคว�มปร�รถน�ด	ีก�รแสดงก�รตอ้นรบั	หรอืก�รแสดงคว�มเสยีใจ
ในโอก�สต�่ง	ๆ 	ต�มปกตปิระเพณนียิม	ใหเ้จ�้หน�้ท่ีของรัฐพย�ย�มใชว้ธิกี�รแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร	
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�หนด
ม�ตรก�รจูงใจที่จะพัฒน�ทัศนคติ	 จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญช�ให้เป็นไปในแนวท�ง
ประหยัด
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
	 “ก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือ
ทรัพย์สินต�มใจสมัคร	และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รซื้อข�ย	แลกเปลี่ยน	ชดใช้หรือบริก�รซึ่งมีก�รแสดง
โดยตรงหรอืโดยปรยิ�ยว�่	มใิชเ่ปน็ก�รซือ้ข�ย	แลกเปล่ียน	ชดใชห้รือบริก�รธรรมด�	แต่เพ่ือรวบรวมเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้ม�ทั้งหมด	หรือบ�งส่วนไปใช้ในกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งนั้นด้วย
	 “เข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไร”	หม�ยคว�มว�่	เข�้ไปช่วยเหลอืโดยมสีว่นรว่มในก�รจดั
ให้มี	ก�รเรี่ยไรในฐ�นะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีก�รเรี่ยไร	หรือเป็นประธ�นกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	
ที่ปรึกษ�	หรือในฐ�นะอื่นใดในก�รเรี่ยไรนั้น
	 ข้อ	๖	หน่วยง�นของรัฐจะจัดให้มีก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรมิได้	
เวน้แตเ่ปน็ก�รเร่ียไร	ต�มข้อ	๑๙	หรอืไดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รควบคมุก�รเรีย่ไรของหนว่ยง�นของ
รัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
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	 หน่วยง�นของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญ�ตในก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วย	ก�รควบคุมก�ร
เรีย่ไร	นอกจ�กจะตอ้งปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รควบคมุก�รเรีย่ไรแลว้	จะต้องปฏิบติัต�มหลกัเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย	 ในกรณีนี้	 กคร.	 อ�จกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติของหน่วยง�นรัฐดังกล่�วให้
สอดคล้องกับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรก็ได้
	 ข้อ	 ๘	 ให้มีคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	 เรียกโดยย่อว่�	 “กคร.”	
ประกอบด้วย	 รองน�ยกรัฐมนตรีที่น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ย	 เป็นประธ�นกรรมก�ร	 ผู้แทนสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี	ผู้แทนกระทรวงกล�โหม	ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	ผู้แทนกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร	ผู้แทนกระทรวงส�ธ�รณสุข	ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	ผู้แทนสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	 ผู้แทนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ทรง
คณุวฒุซิึง่น�ยกรฐัมนตรแีตง่ตัง้อกีไมเ่กนิสีค่นเป็นกรรมก�ร	และผูแ้ทนสำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี
เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร
	 กคร.	จะแต่งตั้งข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลข�นุก�รก็ได้
	 ขอ้	๑๘	ก�รเรีย่ไรหรอืเข้�ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกับก�รเรีย่ไรที	่กคร.	หรอื	กคร.	จงัหวัด	แลว้แตก่รณ	ี
จะพิจ�รณ�อนุมัติให้ต�มข้อ	๖	ได้นั้น	จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่�งหนึ่งอย่�งใด	ดังต่อไปน้ี
  (๑)	เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์แก่หน่วยง�นของรัฐนั้นเอง
	 	 (๒)	เป็นก�รเรีย่ไรทีห่นว่ยง�นของรัฐเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่ประโยชนแ์ก่ก�รปอ้งกนัหรอื
พัฒน�ประเทศ
	 	 (๓)	เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อส�ธ�รณประโยชน์
  (๔)	เปน็กรณทีีห่น่วยง�นของรฐัเข้�ไปมีสว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไรของบุคคลหรอืนติบุิคคล
ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรแล้ว
	 ข้อ	๑๙	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรดังต่อไปนี้	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุมัติจ�ก	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี
	 	 (๑)	เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
	 	 (๒)	 เป็นก�รเรี่ยไรที่รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ยหรือบรรเท�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�นวน
เงินหรือมูลค่�ต�มที่	กคร.	กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
	 	 (๕)	เป็นก�รเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรต�มข้อ	๑๘	(๔)	ซึ่ง	กคร.	ได้ประก�ศใน
ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ยกเว้นให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
	 	 (๖)	 เป็นก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นใน
ก�รขออนุมัติ	ต�มระเบียบนี้แล้ว
	 ข้อ	๒๐	ในกรณีที่หน่วยง�นของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นต�มข้อ	๑๙	ให้จัดให้มีก�ร
เรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ให้กระทำ�ก�รเรี่ยไรเป็นก�รทั่วไป	โดยประก�ศหรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน
	 	 (๒)	กำ�หนดสถ�นที่หรือวิธีก�รที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจ�กก�รเรี่ยไร
	 	 (๓)	ออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐ�นก�รรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้กผู่บ้รจิ�คทกุครัง้	เวน้แต่โดย
ลกัษณะแหง่ก�รเรีย่ไรไมส่�ม�รถออกใบเสรจ็หรอืหลักฐ�นดังกล�่วได้	กใ็หจั้ดทำ�เปน็บญัชกี�รรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
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	 	 (๔)	 จัดทำ�บัญชีก�รรับจ่�ยหรือทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รเรี่ยไรต�มระบบบัญชีของท�ง
ร�ชก�รภ�ยในเก้�สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดก�รเรี่ยไร	หรือทุกส�มเดือน	 ในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่กระทำ�
อย�่งตอ่เนือ่งและปดิประก�ศเปดิเผย	ณ	ทีท่ำ�ก�รของหนว่ยง�นของรฐัทีไ่ด้ทำ�ก�รเรีย่ไรไมน่อ้ยกว�่ส�มสบิ
วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทร�บและจัดให้มีเอกส�รเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรดังกล่�วไว้	ณ	สถ�นที่
สำ�หรับประช�ชนส�ม�รถใช้ในก�รค้นห�และศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รด้วย
	 	 (๕)	 ร�ยง�นก�รเงินของก�รเร่ียไรพร้อมทั้งส่งบัญชีต�ม	 (๔)	 ให้สำ�นักง�นก�รตรวจ
เงิน
แผ่นดินภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้จัดทำ�บัญชีต�ม	 (๔)	 แล้วเสร็จ	 หรือในกรณีที่เป็นก�รเร่ียไรที่ได้
กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	ให้ร�ยง�นก�รเงินพร้อมทั้ง		ส่งบัญชีดังกล่�วทุกส�มเดือน
	 ขอ้	๒๑	ในก�รเร่ียไรหรอืเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเร่ียไร	ห�้มมใิหห้นว่ยง�นของรัฐดำ�เนนิ
ก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		 กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจ�คหรือบุคคลอื่นจะได้รับซ่ึงมิใช่ประโยชน์ท่ีหน่วยง�น
ของรัฐได้ประก�ศไว้
	 	 (๒)	 กำ�หนดใหผู้บ้รจิ�คตอ้งบรจิ�คเงนิหรอืทรพัยส์นิเปน็จำ�นวนหรอืมลูค�่ทีแ่นน่อน	
เว้นแต	่โดยสภ�พ	มคีว�มจำ�เป็นตอ้งกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงนิทีแ่นน่อน	เชน่	ก�รจำ�หน�่ยบตัรเข�้ชมก�รแสดง
หรือบัตรเข้�ร่วมก�รแข่งขัน	เป็นต้น
	 	 (๓)		 กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ท่ีเป็นก�รบงัคบัให้บคุคลใดทำ�ก�รเรีย่ไรหรอืบรจิ�ค	หรือกระทำ�
ก�รในลักษณะที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วย
ทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�คไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม
	 	 (๔)	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐออกทำ�ก�รเรี่ยไร	หรือใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับ
บัญช�หรือบุคคลอื่นออกทำ�ก�รเรี่ยไร
	 ข้อ	๒๒	เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้
รบัอนญุ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคมุก�รเรีย่ไรต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รควบคมุก�รเร่ียไรซึง่มใิชห่นว่ยง�น
ของรัฐจะต้องไม่กระทำ�ก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		 ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ให้ปร�กฏในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรไม่ว่�จะเป็นก�ร
โฆษณ�ด้วยสิ่งพิมพ์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพิมพ์หรือสื่ออย่�งอื่น	หรือด้วยวิธีก�รอื่นใด
	 	 (๒)		 ใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	หรือบุคคลใดช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้	
หรือกระทำ�ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) / ฐาน ๒ (Digital thinking) 
	 แนวท�งก�รแกป้ญัห�ก�รทจุริตอย�่งยัง่ยนื	ตอ้งเริม่ตน้แก้ไขทีต่วับคุคล	โดยก�รปรบัเปลีย่น
ระบบก�รคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่�…
 
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ตอ้งแยกออกจ�กกนัใหไ้ดอ้ย�่งเดด็ข�ด	ไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ไมเ่อ�ประโยชนส่์วนรวมม�เปน็
ประโยชน์สว่นตน	ไมเ่อ�ผลประโยชนส์ว่นรวมม�ทดแทนบญุคณุสว่นตน	ไมเ่หน็แกป่ระโยชนส์ว่นตนและ
พวกพ้องเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนรวม	 กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่�
ประโยชน์ส่วนตน
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	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม	 “เจ้�หน้�ที่ของรัฐ”	ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ�ก�รหรือ
ใช้ดุลยพินิจในก�รตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	ห�กปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตน
หรือคว�มสมัพนัธส์ว่นตนเข้�ม�มีส่วนในก�รตดัสนิใจแล้ว	ยอ่มต้องเกิดก�รขดักันระหว�่งประโยชนส่์วนตน
และประโยชนส์ว่นรวมหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น	(Conflict	of	Interests)	ขึน้แนน่อน	และคว�มเสียห�ย
ก็จะตกอยู่กับประช�ชนและประเทศช�ตินั่นเอง
 

 
	 ระบบคิดท่ีจะกล่�วต่อไปน้ี…	 เป็นก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ท่ี
ของรัฐนำ�ไปเป็น	 “หลักคิด”	 ในก�รปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่�งเด็ดข�ด	คือ

ทำาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะ
การแก้ทุจริต

เรามาทำาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”

กับ

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
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	 จ�กทีก่ล�่วม�...	เมือ่นำ�ระบบเลข	“ฐานสบิ Analog”	และ	ระบบเลข “ฐานสอง Digital” 
ม�ปรับใช้เป็นแนวคิด	คือ	ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	และ	ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่�...
	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	 เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	 และ
อ�จหม�ยถงึโอก�สทีจ่ะเลอืกไดห้ล�ยท�ง	เกดิคว�มคดิทีห่ล�กหล�ย	ซบัซอ้น	ห�กนำ�ม�เปรยีบเทยีบกบั
ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อ�จจะ
นำ�ประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมม�ปะปนกนัได	้แยกประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
ออกจ�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�ร
นำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ต้องส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจ�กกันได้อย่�งเด็ดข�ด	 และไม่กระทำ�ก�รท่ีเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

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

ระบบเลขที่มีตัวเลข	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�ใจที่ตรงกัน

ในก�รสื่อคว�มหม�ย	สอดคล้องกับระบบ	“Analog”	ที่ใช้ค่�ต่อเนื่องหรือ

สญัญ�ณซึง่เป็นค�่ตอ่เนือ่ง	หรอืแทนคว�มหม�ยของขอ้มลูโดยก�รใชฟ้งัชัน่

ที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

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

ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว	คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	สอดคล้อง

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

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดข�ด
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 “การปฏบิตังิานแบบใชร้ะบบคดิฐานสบิ (Analog)”	คอื	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิ
ทีย่งัแยกเร่ืองตำ�แหนง่หน้�ท่ีกบัเร่ืองสว่นตนออกจ�กกันไมไ่ด	้นำ�ประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
ม�ปะปนกันไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	
นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สินของร�ชก�รม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 เหนือกว่�ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยง�น	 จะคอยแสวงห�
ประโยชนจ์�กตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�ร	กรณเีกดิก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีระบบ
ก�รคิดที่ส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกัน	แยกออกอย่�งชัดเจนว่�สิ่งไหนถูก
สิง่ไหนผดิ	สิง่ไหนทำ�ไดส้ิง่ไหนทำ�ไมไ่ด	้สิง่ไหนคอืประโยชนส่์วนตนส่ิงไหนคอืประโยชนส่์วนรวม	ไมน่ำ�ม�
ปะปนกัน	ไมน่ำ�บคุล�กรหรอืทรพัยส์นิของร�ชก�รม�ใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน	ไมเ่บยีดบงัร�ชก�ร	เหน็แก่
ประโยชนส์ว่นรวมหรอืของหน่วยง�นเหนือกว่�ประโยชนข์องสว่นตน	เครอืญ�ต	ิและพวกพอ้ง	ไมแ่สวงห�
ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิด
ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
	 หลกัคิดก�รแยกประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส่์วนรวมอย�่งเด็ดข�ด	ดังกล่�วนี	้สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบตัขิองเจ�้หน�้ทีข่องรฐั	ต�มประมวลจรยิธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	ขอ้	๕	ทีก่ำ�หนดใหเ้จ้�หน�้ที่
ของรัฐต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่	และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ติ	
เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน	โดยอย่�งน้อยต้องว�งตน	ดังนี้
	 	 (๑)	 ไมน่ำ�คว�มสมัพนัธ์สว่นตวัทีต่นมต่ีอบคุคลอืน่	ไมว่�่จะเปน็ญ�ติพ่ีนอ้ง	พรรคพวก	
เพือ่นฝงู	หรอืผูม้บีญุคณุสว่นตวั	ม�ประกอบก�รใช้ดลุพนิจิใหเ้ปน็คณุหรอืเปน็โทษแกบ่คุคลนัน้หรือปฏบิตัิ
ต่อบุคคลนั้นต่�งจ�กบุคคลอื่นเพร�ะชอบหรือชัง
	 	 (๒)	 ไม่ใช้เวล�ร�ชก�ร	เงิน	ทรัพย์สิน	บุคล�กร	บริก�ร	หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ของท�งร�ชก�รไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตโดยชอบด้วยกฎหม�ย
	 	 (๓)		 ไม่กระทำ�ก�รใด	หรือดำ�รงตำ�แหน่ง	หรือปฏิบัติก�รใดในฐ�นะส่วนตัว	ซึ่งก่อให้
เกิดคว�มเคลือบแคลงหรือสงสัยว่�จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของหน้�ที่	
ในกรณมีีคว�มเคลอืบแคลงหรือสงสยั	ใหข้้�ร�ชก�รผูน้ัน้ยติุก�รกระทำ�ดังกล�่วไว้ก่อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคับ
บัญช�	หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	และคณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�	เมื่อคณะกรรมก�รจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประก�รใดแล้วจึงปฏิบัติต�มนั้น

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”

Vs

ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
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	 	 (๔)	 ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยง�นโดยตรงหรือหน้�ที่อื่นในร�ชก�ร
รฐัวสิ�หกจิ	องคก์�รมห�ชน	หรือหน่วยง�นของรัฐ	ข�้ร�ชก�รต้องยดึถอืประโยชนข์องท�งร�ชก�รเปน็หลัก 
ในกรณีท่ีมีคว�มขัดแย้งระหว่�งประโยชน์ของท�งร�ชก�รหรือประโยชน์ส่วนรวม	กับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม	อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ข�ด	ต้องยึดประโยชน์ของท�งร�ชก�รและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ
	 นอกจ�กนี้	 ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐในระดับส�กล	 ซ่ึงองค์กรใน
ระดบัส�กลต�่งก็ให้คว�มสำ�คญั	ดงัจะเห็นไดจ้�กจรรย�บรรณส�กลสำ�หรบัเจ�้หน�้ท่ีของรฐั	ต�มประก�ศ
ขององคก์�รสหประช�ช�ต	ิและอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว�่ด้วยก�รต่อต้�นก�รทจุริต	(United	Nations	
Convention	Against	Corruption	-	UNCAC)	ค.ศ.	๒๐๐๓	ที่กำ�หนดให้ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�ก
ตำ�แหนง่หน�้ทีเ่ปน็ม�ตรฐ�นคว�มประพฤตสิำ�หรบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐัในก�รปฏบิตังิ�นของรฐัแตล่ะรฐั	และ
ระหว่�งรัฐ
 จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
	 จรรย�บรรณระหว่�งประเทศสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ที่ระบุในภ�คผนวกของมติ
สหประช�ช�ติ	ครั้งที่	๕๑/๕๙	เมื่อวันที่	๑๒	ธันว�คม	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	
  - ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
	 	 (๑)	 เจ�้หน�้ทีข่องรฐัไมพ่งึใช้อำ�น�จในตำ�แหนง่หน�้ทีข่องตนในก�รแสวงห�
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ท�งก�รเงินอันไม่สมควรสำ�หรับตนหรือสม�ชิกในครอบครัว	
ไมพ่งึประกอบธรุกรรมเข�้รบัตำ�แหนง่หรอืหน�้ทีห่รือมีผลประโยชนท์�งก�รเงนิ	ก�รค�้	หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดในทำ�นองเดยีวกนัซึง่ขดักับตำ�แหนง่	บทบ�ทหน�้ที	่หรอืก�รปฏบิติัในตำ�แหนง่	หรอืบทบ�ทหน�้ทีน่ัน้
	 	 (๒)	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	 ต�มขอบเขตที่กำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้�ที่ของตนภ�ยใต้
กฎหม�ยหรือนโยบ�ยในก�รบริห�ร	 พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ท�งธุรกิจ	 ก�รค้�	 และก�รเงิน	 หรือ
กจิก�รอนัทำ�เพือ่ผลตอบแทนท�งก�รเงนิ	ซึง่อ�จก่อใหเ้กดิผลประโยชนขั์ดกันได้ในสถ�นก�รณท่ี์มโีอก�ส
จะเกิดหรอืท่ีดเูหมอืนว�่ไดเ้กดิกรณผีลประโยชนข์ดักนัขึน้ระหว�่งหน�้ทีแ่ละผลประโยชนส์ว่นตนของ
เจ�้หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัด
ซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
	 	 (๓)	 เจ�้หน้�ทีข่องรัฐไมพึ่งใชเ้งิน	ทรพัย์สนิ	บรกิ�ร	หรือข้อมูลซึง่ไดม้�จ�กก�รปฏบัิตงิ�น	
หรอืเปน็ผลม�จ�กก�รปฏิบัตงิ�น	เพือ่กจิก�รอ่ืนใดโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัง�นในตำ�แหนง่หน�้ท่ีโดยไมส่มควร
อย่�งเด็ดข�ด
	 	 (๔)	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	พึงปฏิบัติม�ตรก�รซึ่งกำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือนโยบ�ย
ในก�รบริห�ร	 เพื่อมิให้ผลประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ท่ีเดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่ง
หน้�ที่ไปแล้ว
  - การรับของขวัญหรือของกำานัล
  (๕)	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง	หรือรับของขวัญหรือของกำ�นัลอื่นไม่ว่�ท�งตรง
หรือท�งอ้อม	ซึ่งอ�จมีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท	ก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่หรือก�รวินิจฉัย
ของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริต
คอร์รัปชัน
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คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ
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-	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)	

-	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ	(คว�มเสียห�ยที่

		เกิดขึ้นกับประเทศในทุก	ๆ	ด้�น)

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

-	คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้องอยู่กับ

		คว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)

-	คิดถึงคนรอบข้�ง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)

-	คิดอย่�งมีสติสัมปชัญญะ

-	คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

		ออกจ�กกันอย่�งชัดเจน

-	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน

-	คดิท่ีจะไม่นำ�ประโยชนส่์วนตนกับประโยชนส่์วนรวมม�ปะปนกัน 

		ม�ก้�วก่�ยกัน

-	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน	

-	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณ

		ส่วนตน	

-	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	

		เครือญ�ติ	และพวกพ้อง

- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ 

-	คดิแบบพอเพยีง	ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง	ไมเ่บยีดเบยีนผู้อืน่	และ

ไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ

-	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ

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

คิดดี

คิดเป็น

คิดได้

คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๒  เรื่อง	คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

สาระสำาคัญ

	 วิช�นี้เป็นก�รเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	คว�ม

เปน็พลเมอืงทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	กรณศีกึษ�ปร�กฏก�รณท์ีเ่กดิขึน้

ในประเทศและต่�งประเทศ	 ท่ีสะท้อนถึงคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถ

นำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ

เกี่ยวกับคว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

	 ๒.	 เพือ่ส�ม�รถถ่�ยทอดองคค์ว�มรูอ้ย�่งถกูต้องในเร่ืองคว�มอ�ยและคว�มไมท่นต่อก�ร

ทุจริตให้ผู้เรียนนำ�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



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 73

					 ๓.		คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

											 	 -	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

					 ๔.		ตวัอย�่งคว�มอ�ยและคว�มไมท่นตอ่ก�รทจุริต	ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ

	 ๕.		ลงโทษท�งสังคม

	 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)



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต74

ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๒  เรื่อง	คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา

๑. การทุจริต
	 ปัญห�ก�รทุจริต	เป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ปัญห�
ก�รทจุรติจะทำ�ใหเ้กดิคว�มเสือ่มในด้�นต่�ง	ๆ 	เกิดข้ึน	ท้ังสงัคม	เศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และนบัวันปญัห�ดงักล�่ว
กจ็ะรนุแรงม�กขึน้	และมรีปูแบบก�รทจุรติทีซ่บัซอ้น	ย�กแกก่�รตรวจสอบม�กข้ึน	จ�กเดิมท่ีกระทำ�เพยีง
สองฝ่�ย	ปัจจุบันก�รทุจริตจะกระทำ�กันหล�ยฝ่�ย	ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	และ
เอกชน	โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่	ๆ 	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้จะมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน	ก็จะนำ�ไปสู่ปัญห�ก�รทุจริตได้	บ�งครั้ง
ผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน	โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์	คือ
 ผู้รับผลประโยชน์	จะเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนินก�ร
ต่�ง	ๆ	และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	
ก�รกำ�หนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
 ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น	ภ�คเอกชน	โดยก�รเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	
เงิน	สิทธิพเิศษอื่น	ๆ 	เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง
ในตำ�แหน่งหน้�ที่	ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น
 ๑.๑ ทุจริต คืออะไร
 คำ�ว�่ทจุรติ	มกี�รใหค้ว�มหม�ยไดม้�กม�ยหล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว�่จะมกี�รใหค้ว�มหม�ย
ดงักล่�วไว้ว่�อย�่งไร	โดยทีค่ำ�ว�่ทจุรตินัน้	จะมกี�รให้คว�มหม�ยโดยหนว่ยง�นของรฐั	หรอืก�รใหค้ว�มหม�ย
โดยกฎหม�ยซึง่ไมว่่�จะเปน็ก�รใหค้ว�มหม�ยจ�กแหลง่ใด	เนือ้ห�สำ�คญัของคำ�ว�่ทจุรติกย็งัคงมคีว�มหม�ย
ทีส่อดคลอ้งกันอยู่	นัน่คอื	ก�รทุจรติเปน็สิง่ทีไ่มด่	ีมกี�รแสวงห�หรอืเอ�ผลประโยชนข์องสว่นรวม	ม�เปน็ของสว่นตวั	
ทัง้ๆ	ทีต่นเองไมไ่ดม้สีทิธใินสิง่	ๆ 	นัน้	ก�รยดึถอืเอ�ม�ดงักล�่วจงึถอืเปน็สิง่ทีผ่ดิทัง้ในแงข่องกฎหม�ยและศลีธรรม
 ในแง่ของกฎหม�ยนั้น	ประเทศไทยได้มีก�รกำ�หนดถึงคว�มหม�ยของก�รทุจริตไว้หลักๆ	
ในกฎหม�ย	๒	ฉบับ	คือ
 ประมวลกฎหมายอาญา	ม�ตร�	๑	(๑)	“โดยทุจริต”	หม�ยถึง	“เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น” 
 พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ.๒๕๖๑	ม�ตร�	๔	คำ�ว�่	“ทจุรติต่อหน�้ที”่	หม�ยถงึ	“ปฏบิตัหิรอืละเวน้ก�รปฏบิตัอิย�่งใดในตำ�แหนง่
หรือหน้�ที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์	 ท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่นเช่ือว่�มีตำ�แหน่ง
หรือหน้�ที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	ทั้งนี้	 เพื่อแสวงห�
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 75

 นอกจ�กน้ี	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับ
ร�ชบัณฑิตยสถ�น	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยระบุไว้ว่�ทุจริต	หม�ยถึง	“คว�มประพฤติชั่ว	คดโกง	ฉ้อโกง”	
	 ในคำ�ภ�ษ�อังกฤษ	คำ�ว่�ทุจริตจะตรงกบัคำ�ว�่	Corruption	(คอรร์ปัชัน)	โดยในประเทศไทย
มักมีก�รกล่�วถึงคำ�ว่�คอร์รัปชันม�กกว่�ก�รใช้คำ�ว่�ทุจริต	โดยก�รทุจริตนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่�
จะเป็นหน่วยง�นร�ชก�ร	 หน่วยง�นของเอกชน	 ห�กเกิดกรณีก�รยึดเอ�	 ถือเอ�ซึ่งประโยชน์ส่วนตน
ม�กกว�่สว่นรว่ม	ไมค่ำ�นงึถงึว�่สิง่	ๆ 	นัน้เปน็ของตนเอง	หรือเปน็สิทธทิีต่นเองควรจะได้ม�หรือไมแ่ล้วนัน้
ก็จะเรียกได้ว่�เป็นก�รทุจริต	 เช่น	ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	 ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือ
ของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นก�รทุจริต
 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท่�นั้น	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่ง
คอรร์ปัชนัจงึตอ้งหม�ยรวมถึงก�รแสวงห�ผลประโยชนข์องภ�คธรุกจิเอกชน	ในรปูของก�รใหส้นิบนหรอื
สิ่งตอบแทนแก่นักก�รเมืองหรือข้�ร�ชก�รเพ่ือให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์ท่ีตนเองอย�กได้ในรูปแบบของก�ร
ประมูล	ก�รสัมปท�นเป็นต้น	รูปแบบเหล่�นี้จะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้แก่ภ�คเอกชนเป็นจำ�นวนม�ก	ห�ก
ภ�คเอกชนส�ม�รถเข้�ม�ดำ�เนินง�นได้	รวมถึงก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มต้องก�รทรัพย์สิน	ประโยชน์อื่น
นอกเหนอืจ�กสิง่ทีไ่ดร้บัต�มปกต	ิเมือ่เหตผุลของทัง้สองฝ่�ยส�ม�รถบรรจบห�กันได้	ก�รทจุรติก็เกิดขึน้ได้
	 จ�กนิย�มของก�รทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินคว�มถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันในระบบ
ร�ชก�รเท�่นัน้	แตย่งัครอบคลมุไปถงึเรือ่งกิจกรรมท�งก�รเมอืง	เศรษฐกจิและสงัคมในภ�คเอกชนอกีดว้ย
ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	คือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร
 ดังนั้น	การทุจริต	คือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�มได้
เปรียบในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีในท�งที่ผิดเพื่อแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	 ก�รให้
หรือก�รรับสินบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย
 ๑.๒ รูปแบบการทุจริต
	 	 รปูแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งได้	๓	ลักษณะ	คือ	แบ่งต�มผู้ที่เกี่ยวข้อง	
แบ่งต�มกระบวนก�รที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ
  ๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง	เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	(ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	กับผู้ถูกอุปถัมภ์	(ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	
โดยในกระบวนก�รก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	
	 	 	 (๑)	ก�รทุจรติโดยข�้ร�ชก�ร	หม�ยถงึ	ก�รกระทำ�ทีม่กี�รใชห้น่วยง�นร�ชก�ร
เพือ่มุง่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กก�รปฏบัิตงิ�นของหนว่ยง�นนัน้	ๆ 	ม�กกว�่ประโยชนส่์วนรวมของสงัคม
หรือประเทศ	โดยลักษณะของก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภทย่อย	ดังนี้
	 	 	 ก)	ก�รคอร์รัปชันต�มนำ�้	(corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึน้เมือ่
เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องก�รสินบนโดยให้มีก�รจ่�ยต�มช่องท�งปกติของท�งร�ชก�ร	แต่ให้เพิ่มสินบน
รวมเข้�ไว้กับก�รจ่�ยค่�บริก�รของหน่วยง�นนั้น	ๆ	โดยที่เงินค่�บริก�รปกติที่หน่วยง�นนั้นจะต้องได้รับ
ก็ยังคงได้รับต่อไป	เช่น	ก�รจ่�ยเงินพิเศษให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รออกเอกส�รต่�ง	ๆ	นอกเหนือจ�ก
ค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น
	 	 	 ข)	ก�รคอร์รปัชันทวนนำ�้	(corruption	with	theft)	เปน็ก�รคอร์รปัชันในลกัษณะ
ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจ�กผู้ขอรับบริก�รโดยตรง	โดยที่หน่วยง�นนั้นไม่ได้มีก�รเรียกเก็บเงิน
ค่�บริก�รแต่อย่�งใด	เช่น	ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย
ในก�รดำ�เนินก�ร	แต่กรณีนี้มีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ
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   (๒)	ก�รทุจรติโดยนกัก�รเมอืง	(political	corruption)	เปน็ก�รใชห้นว่ยง�นของ
ท�งร�ชก�รโดยบรรด�นกัก�รเมอืงเพือ่มุง่แสวงห�ผลประโยชนใ์นท�งก�รเงินม�กกว�่ประโยชนส่์วนรวม
ของสงัคมหรอืประเทศเชน่เดียวกนั	โดยรปูแบบหรอืวธิกี�รทัว่ไปจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัก�รทจุรติ
โดยข�้ร�ชก�ร	แตจ่ะเปน็ในระดบัทีส่งูกว�่	เชน่	ก�รทจุรติในก�รประมลูโครงก�รกอ่สร�้งขน�ดใหญ	่และ
มีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่�ง	ๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น
  ๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้	มี	๒	ประเภท	คือ	(๑)	เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	
กติก�พื้นฐ�น	เช่น	ก�รออกกฎหม�ย	และกฎระเบียบต่�ง	ๆ	เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตน
หรือพวกพอ้ง	และ	(๒)	เกดิจ�กก�รใชอ้ำ�น�จหน�้ทีเ่พือ่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กกฎ	และระเบยีบทีด่ำ�รงอยู	่
ซึง่มกัเกดิจ�กคว�มไมชั่ดเจนของกฎและระเบียบเหล�่นัน้ทีท่ำ�ให้เจ�้หน�้ทีส่�ม�รถใชค้ว�มคดิเห็นของตนได	้
และก�รใช้	คว�มคิดเห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
  ๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	
	 	 	 (๑)	คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	(Procurement	Corruption)	เช่น	ก�รจัด
ซื้อสิ่งของในหน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	
	 	 	 (๒)	คอรร์ปัชนัจ�กก�รให้สมัปท�นและสทิธพิิเศษ	(Concessionaire	Corruption)	
เช่น	ก�รให้เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น
	 	 	 (๓)	คอรรั์ปชนัจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบตั	ิ(Privatization	Corruption)	เชน่	
ก�รข�ยกิจก�รของรฐัวิส�หกจิ	หรอืก�รยกเอ�ทีด่นิ	ทรพัยส์นิไปเปน็สทิธกิ�รครอบครองของต�่งช�ติ	เปน็ตน้
	 	 	 (๔)	คอร์รัปชันจ�กก�รกำ�กับดูแล	 (Regulatory	Corruption)	 เช่น	ก�รกำ�กับ
ดูแลในหน่วยง�นแล้วทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น
	 นักวิช�ก�รที่ได้ศึกษ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รทุจริต	ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของ
ก�รทุจริตเป็นรูปแบบต่�ง	ๆ	ไว้	เช่น	ก�รวิจัยของรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	และคณะ 
ได้แบ่งก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๓	รูปแบบ	ได้แก่	๑)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�ก
ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของรัฐเพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	๒)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจัดสรรผลประโยชน์
ในรูปของสิ่งของ	และบริก�ร	หรือสิทธิให้แก่เอกชน	และ	๓)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รสร้�งอุปสรรคในก�ร
ใหบ้รกิ�รแก่ภ�คประช�ชนและภ�คธรุกจิ	เนือ่งจ�กเงนิเดือนและผลตอบแทนในระบบร�ชก�รต่ำ�เกนิไป
จนข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	
	 นอกจ�กน้ี	 จ�กผลก�รสอบสวนและศึกษ�เร่ืองก�รทุจริต	 ของคณะกรรมก�รวิส�มัญ
พิจ�รณ�สอบสวนและศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	(วิช�	มห�คุณ)	มีก�รแบ่งรูปแบบ
ก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๕	ประเภท	ได้แก่
 ๑)  การทุจริตเชิงนโยบาย
	 	 เป็นรปูแบบใหม่ของก�รทุจรติท่ีแยบยล	โดยอ�ศยัรปูแบบของกฎหม�ยหรอืมติของคณะ
รัฐมนตรี	หรือมติของคณะกรรมก�รเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์	ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่
เข้�ใจผิดว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม
 ๒)  การทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ
	 	 เปน็ก�รใช้อำ�น�จและหน�้ทีใ่นคว�มรับผิดชอบของตนในฐ�นะเจ้�หน�้ทีข่องรฐั
เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หน่ึง	ปจัจุบนัมกัเกิดจ�กคว�มร่วมมอืกนั
ระหว่�งนักก�รเมือง	พ่อค้�และข้�ร�ชก�รประจำ�	
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 ๓)  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 ก�รทุจรติประเภทน้ีจะพบไดท้ั้งรปูแบบของก�รสมยอมร�ค�	ตัง้แต่ขัน้ตอนก�รออกแบบ	
กำ�หนดร�ยละเอียดหรือสเป็กง�น	กำ�หนดเงื่อนไข	คำ�นวณร�ค�กล�ง	ออกประก�ศประกวดร�ค�	
ก�รข�ยแบบ	ก�รรับและเปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมัติ	ก�รทำ�สัญญ�ทุกขั้นตอนของกระบวน
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งล้วนมีช่องโหว่ให้มีก�รทุจริตกันได้อย่�งง่�ย	ๆ	นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆ	
คือ	ก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วยกัน	จึงได้รับก�รยกเว้นและก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	แต่คว�มจริง	
ผลประโยชนจ์�กก�รรบัง�นและเงนิทีไ่ดจ้�กก�รรบัง�นไมไ่ด้นำ�ส่งกระทรวงก�รคลงั	แต่เปน็ผลประโยชน์
ของกลุ่มบุคคล	ซึ่งไม่แตกต่�งอะไรกับก�รจ้�งบริษัทเอกชน
 ๔)  การทุจริตในการให้สัมปทาน
	 	 เปน็ก�รแสวงห�หรอืเอือ้ประโยชนโ์ดยมิชอบจ�กโครงก�รหรือกจิก�รของรัฐ	ซ่ึงรัฐ
ได้อนุญ�ตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�นผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหนึ่ง	 เช่น	
ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�นสุร�	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโทรคมน�คม	เป็นต้น
 ๕)  การทุจริตโดยการทำาลายระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ
	 	 เป็นก�รพย�ย�มดำ�เนนิก�รใหไ้ดบ้คุคลซึง่มสี�ยสัมพนัธก์บัผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ท�งก�รเมอืง
ในอนัทีจ่ะเข�้ไปดำ�รงตำ�แหน่งในองคก์รอสิระต�มรฐัธรรมนญูซ่ึงมอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รตรวจสอบ
ก�รใชอ้ำ�น�จรฐั	เชน่	คณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติแห่งช�ต	ิ
เป็นตน้	ทำ�ใหอ้งคก์รเหล�่นีม้คีว�มออ่นแอ	ไมส่�ม�รถตรวจสอบก�รใหอ้ำ�น�จรัฐได้อย�่งมปีระสิทธภิ�พ
 ๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต
	 	 จ�กก�รศกึษ�วจิยัโครงก�รประเมนิสถ�นก�รณด์�้นก�รทจุริตในประเทศไทยของ 
รศ.	ดร.	เส�วนีย์	ไทยรุ่งโรจน์	ได้ระบุ	เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุ
ภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้
  (๑) ปจัจัยสว่นบคุคล	ไดแ้ก	่พฤตกิรรมสว่นตวัของข�้ร�ชก�รบ�งคนทีเ่ปน็คนโลภม�ก	
เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ 
“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม
  (๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑)		ด�้นเศรษฐกจิ	ไดแ้ก	่ร�ยไดข้องข�้ร�ชก�รนอ้ยหรอืต่ำ�ม�กไมไ่ดส้ดัสว่นกบั
ค่�ครองชีพที่สูงขึ้น	ก�รเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นก�รบริโภค	สร้�ง
นิสัยก�รอย�กได้	อย�กมี	เมื่อร�ยได้ไม่เพียงพอก็ต้องห�ท�งใช้อำ�น�จ

	 ไปทุจริต	
๒)		ด้�นสังคม	ได้แก่	ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	คนรำ่�รวย	และ
	 ไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�อย่�งไร		เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	

เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	
๓)		ด้�นวัฒนธรรม	ได้แก่	ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�ร
	 ที่ต้องก�รคว�มสะดวกรวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุน

ที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ
๔)		ด�้นก�รเมอืง	ไดแ้ก	่ก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รแยกไมอ่อกจ�กนกัก�รเมอืง	

ก�รร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�
ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�โครงก�รของรัฐ	  
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๕)	ด้�นระบบร�ชก�ร	ได้แก่	
-		 คว�มบกพร่องในก�รบริห�รง�นเปิดโอก�สให้เกิดก�รทุจริต
-		 ก�รใช้ดลุพินิจม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ใหอ้ัตร�ก�รทุจริตใน
	 หน่วยง�นสูง
-		 ก�รที่ข้ันตอนของระเบียบร�ชก�รมีม�กเกินไป	ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้อง
	 เสียเวล�ม�ก	จึงเกิดก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ		
-		 ก�รตกอยูใ่ตภ้�วะแวดลอ้มและอทิธพิลของผูท้จุรติ	มที�งเปน็ไปได้ทีผู่น้ัน้

จะทำ�ก�รทุจริตด้วย		
-		 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมีลกัษณะทีร่วมศนูย	์ทำ�ใหไ้มม่รีะบบตรวจสอบ
 ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภ�พ	
-		 ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�ร

อนุญ�ต	ก�รอนุมัติจัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงิน
ติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

-		 ก�รท่ีข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ	
ข้�ร�ชก�รช้ันผูน้้อยจึงเลยีนแบบกล�ยเปน็คว�มเคยชนิ	และมองไมเ่หน็ว�่

	 ก�รกระทำ�เหล�่นัน้จะเปน็ก�รคอรร์ปัชัน่	หรอืมคีว�มสบัสนระหว�่ง
	 สินนำ้�ใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจ�กกัน

 ๖) กฎหมายและระเบียบ	ได้แก่
-		 กฎหม�ยหล�ยฉบับที่ใช้อยู่ยังมี	“ช่องโหว่”	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตที่ดำ�รง

อยู่ได้
-	 ก�รทุจริตไม่ได้เป็นอ�ชญ�กรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่�ย	 ห�พย�นหลักฐ�น

ไดย้�ก	ย่ิงกว�่น้ัน	คูก่รณีทัง้สองฝ�่ยมกัไมค่อ่ยมฝี�่ยใดยอมเปดิเผยออกม� 
	 และถ�้ห�กมฝ่ี�ยใดตอ้งก�รทีจ่ะเปิดเผยคว�มจริงในเร่ืองน้ี	กฎหม�ย
	 หมิน่ประม�ทกย็บัยัง้เอ�ไว	้อกีทัง้กฎหม�ยของทกุประเทศเอ�ผดิกบับคุคล

ผูใ้หส้นิบนเท�่	ๆ 	กบัผู้รบัสินบน	จงึไมค่่อยมผู้ีให้สินบนร�ยใดกล้�ดำ�เนนิคดี
	 กับผู้รับสินบน
-		 ร�ษฎรที่รู้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู้เสียห�ย	

ยิ่งกว่�นั้น	กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็น
ผลดีแก่ผู้ทุจริต

-		 ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 มีขั้นตอนม�ก	
ทำ�ให้เกิดช่องท�งให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้		

 ๗) การตรวจสอบ ได้แก่
-		 ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	ทำ�ใหก้ระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�ก

ฝ่�ยประช�ชนไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร
-		 ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	 ของหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ตรวจสอบหรือ

กำ�กับดูแลอย่�งจริงจัง
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 ๘) สาเหตุอื่นๆ 
-		 อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�ร

สำ�คัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ส�มีของตนทำ�ก�รทุจริตเพื่อคว�มเป็น
อยู่ของครอบครัว

-		 ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น
 ๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
 ๑) การทุจริตระดับชาติ	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตของนักก�รเมืองท่ีใช้อำ�น�จในก�รบริห�ร
ร�ชก�ร	 รวมถึงอำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ย
ต่�งๆ	โดยก�รอ�ศัยช่องว่�งท�งกฎหม�ย
 ๒) การทุจรติในระดบัทอ้งถ่ิน	ก�รบรหิ�รร�ชก�รในรปูแบบทอ้งถิน่เปน็ก�รกระจ�ยอำ�น�จ
เพื่อให้บริก�รต่�ง	ๆ	ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	แต่ก�รดำ�เนิน
ก�รในรูปแบบของท้องถิน่กก็อ่ใหเ้กดิปญัห�ก�รทจุริตเปน็จำ�นวนม�ก	ผู้บริห�รทอ้งถิน่จะเปน็นกัก�รเมอืง
ทีอ่ยู่ในท้องถิ่นนั้น	หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็นนักก�รเมือง	
เป็นผู้บริห�รท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้	
	 ระดบัก�รทจุรติในประเทศไทยทีแ่บ่งออกเปน็ระดับช�ติและระดับท้องถิน่ส่วนใหญ่มักจะ
มีรปูแบบก�รทุจรติท่ีคล�้ยกนั	เชน่	ก�รจัดซือ้จดัจ�้ง	ก�รประมลู	ก�รซ้ือข�ยตำ�แหนง่	โดยเฉพ�ะในระดับ
ทอ้งถิน่ทีมี่ข�่วจำ�นวนม�กเกีย่วกบัผูบ้รหิ�รทอ้งถิน่เรยีกรบัผลประโยชนใ์นก�รปรบัเปลีย่นตำ�แหนง่	หรอื
เลือ่นตำ�แหนง่	เป็นตน้	โดยก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้อ�จจะไมใ่ชก่�รทจุรติทีเ่ปน็ตวัเงนิใหเ้หน็ไดชั้ดเจนเท�่ใด 
แตจ่ะแฝงตวัอยูใ่นรปูแบบต�่ง	ๆ 	ห�กไมพ่จิ�รณ�ใหด้แีลว้อ�จมองไดว้�่ก�รกระทำ�ดงักล�่วไมใ่ช่ก�รทจุรติ	
แต่แท้จริงแล้วก�รกระทำ�น้ันเป็นก�รทุจริตอย่�งหนึ่ง	 และร้�ยแรงม�กพอที่จะส่งผลกระทบ	และก่อให้
เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ติได้เช่นกัน	ตัวอย่�งเช่น	ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นซึ่ง
ผูบั้งคบับัญช�ให้คะแนนประเมนิพเิศษแกล่กูน้องทีต่นเองชอบ	ทำ�ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอัตร�ทีส่งูกว�่คว�ม
เป็นจริงทีบ่คุคลน้ันควรจะไดร้บั	เป็นต้น	ก�รกระทำ�ดงักล่�วถอืเปน็คว�มผดิท�งวนิยั	ซึง่เจ�้หน�้ทีข่องรฐั
จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว	
 ๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
 ก�รทุจรติทีเ่กดิข้ึนยอ่มสง่ผลต่อภ�พลกัษณข์องประเทศ	ห�กประเทศใดมกี�รทจุรตินอ้ยจะสง่ผล
ให้ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	ซึ่งหม�ยถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง	แต่ห�กมกี�รทุจริตเปน็จำ�นวนม�กนกัธรุกจิยอ่มไมก่ล้�
ทีจ่ะลงทุนในประเทศนั้น	ๆ	เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�กส�ม�รถดำ�เนิน
ธุรกิจดังกล่�วได้	 ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้�และบริก�รที่มีร�ค�สูง	 หรืออีกกรณีหนึ่ง	
คือ	ก�รใช้สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ดังนั้น	จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศต่�ง	ๆ	เพื่อบ่งบอก
ถึงสถ�นก�รณ์ก�รทุจริต	ซึ่งก�รทุจริตที่ผ่�นม�นอกจ�กจะพบเห็นข่�วก�รทุจริตด้วยตนเอง	
และผ่�นสื่อต่�งๆ	แล้ว	ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	คือ	ตัวชี้วัดขององค์กร
เพื่อคว�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�ร
จัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ลำ�ดับ
ที่	๑๐๑	เท่�กับว่�ประเทศไทย	มีคะแนนคว�มโปร่งใสดีขึ้น	แต่ยังแสดงให้เห็นว่�	ประเทศไทยยังมีก�รทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐

 และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอ�เซียน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพื่อเปรียบเทียบดัชนีรับรู้
ก�รทจุรติ	ในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสงิคโปรย์งัคงอนัดับหนึง่ในกลุม่อ�เซียนเชน่เดียวกบั	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	
ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๓

๘๔

๘๐

๘๔

๗๘

๘๐

๘๘

๑๐๒

๘๕

๗๖

๑๐๑

๙๖

๑๖๓

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๐

๑๗๘

๑๘๓

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๕

๑๖๘

๑๗๖

๑๘๐

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

ปี พ.ศ. อันดับ จำานวนประเทศคะแนน

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๖๔

๕๙

๑๔๖

๑๕๙

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

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

	 ในก�รประเมินดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐		จะถูกประเมินจ�กแหล่งข้อมูล	
๙	แหล่ง	ครอบคลุมด้�นต่�ง	ๆ	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเมือง	ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	คว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันระดับประเทศ	คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประสิทธิภ�พของภ�ครัฐและ
ภ�คเอกชนในก�รดำ�เนินง�นและก�รวัดด้�นคว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	โดยวัดจ�ก
คว�มคิดเห็นของประช�ชนว่�ประเทศนั้นมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมีส่วนร่วม	
คว�มเปน็เอกฉนัท	์ก�รเลอืกตัง้	คว�มเท�่เทยีม	คว�มเปน็เสรี	โดยท้ังหมดนีจ้ะใชรู้ปแบบของก�รสอบถ�ม
จ�กนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ
 ๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
	 ก�รทุจรติมผีลกระทบตอ่ก�รพฒัน�ประเทศในทกุ	ๆ 	ด้�น	เปน็พ้ืนฐ�นทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ 
ของคนในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�ร
ส�ธ�รณะหรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เต็มที่อย่�งท่ีควรจะเป็น	 เงินภ�ษีของประช�ชนตกไปอยู่ใน
กระเป๋�ของผู้ทุจริต	 และผลกระทบอื่นๆ	 อีกม�กม�ย	 นอกจ�กนี้แล้ว	 ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทุนจ�ก 
ต่�งประเทศเพื่อประกอบกิจก�รต่�งๆ	ภ�ยในประเทศ	พบว่�	นักลงทุนต่�งประเทศจะมองว่�ก�รทุจริต
ถือว่�เป็นต้นทุนอย่�งหน่ึง	 ซึ่งนักลงทุนจ�กต่�งประเทศจะใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกับ
ปัจจัยด้�นอ่ืน	 ๆ	 ทั้งนี้	 ห�กต้นทุนที่ต้องเสียจ�กก�รทุจริตมีต้นทุนที่สูง	 นักลงทุนจ�กต่�งประเทศอ�จ
พิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุนไปยังประเทศอื่น	 ส่งผลให้ก�รจ้�งง�น	 ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชนลดลง
เม่ือประช�ชนมีร�ยได้ลดลงก็จะส่งผลต่อก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กรซ่ึงเป็นร�ยได้ของรัฐลดลง	 จึงส่งผลต่อ 
ก�รจัดสรรงบประม�ณและก�รพัฒน�ประเทศ

๖

๗

๘

๙

๑๐

เวียดน�ม

ฟิลิปปินส์

พม่�

ล�ว

กัมพูช�

๓๕

๓๔

๓๐

๒๙

๒๑

๓๓

๓๕

๒๘

๓๐

๒๑

๓๑

๓๕

๒๒

๒๖

๒๑

ลำาดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๓

๔

๕

ม�เลเซีย

อินโดนีเซีย

ไทย

๔๗

๓๗

๓๗

๔๙

๓๗

๓๕

๕๐

๓๖

๓๘

๑

๒

สิงคโปร์

บรูไน

๘๔

๖๒

๘๔

๕๘

๘๕

-
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 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	 เม่ือเดือน
มิถุน�ยน	๒๕๕๙	พบว่�	ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่�นม�	พบว่� 
ผู้ที่ตอบว่�รุนแรงเพิ่มขึ้นมี	๓๘%	รุนแรงเท่�เดิม	๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	คือ	กฎหม�ย
เปดิโอก�สให้เจ�้หน�้ทีใ่ชด้ลุพนิจิทีเ่อือ้ตอ่ก�รทจุรติ	อนัดบัสอง	คว�มไมเ่ขม้งวดของก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย	
อนัดบัส�ม	กระบวนก�รท�งก�รเมอืงข�ดคว�มโปรง่ใส	ตรวจสอบไดย้�ก	สว่นรปูแบบก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้
บ่อยที่สุด	อันดับหนึ่ง	คือ	ก�รให้สินบน	ของกำ�นัล	หรือร�งวัล	อันดับสอง	ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ย
เพื่อแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	อันดับส�ม	ก�รใช้ตำ�แหน่งท�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�ยจะอยู่ที่	๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรือ	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้อัตร�ก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที่	๑๕%	คิดเป็นคว�มเสียห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	หรือ	
๖.๕๗%	ของเงินงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้เศรษฐกิจลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรียกเงินสินบนลง
ทุก	ๆ	๑%	จะทำ�ให้มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท
	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยง�นหลักท่ีดำ�เนินก�ร
ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	คอื	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแหง่ช�ติ	
(สำ�นักง�น	ป.ป.ช.)	นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอื่นที่มีภ�รกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักง�น	ป.ป.ช. 
เช่น	สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	 นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นภ�คเอกชนที่ให้คว�มร่วมมือในก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตอีกหล�ยหน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี
ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	
๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�ร	แนวท�งก�รดำ�เนินง�นทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	
 ๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยอ�ศัย 
คว�มร่วมมอืทัง้หนว่ยง�นของรัฐ	หนว่ยง�นของเอกชน	และภ�คประช�ชนในก�รรว่มมอืปอ้งกนัและปร�บ
ปร�มก�รทุจริต	รวมถึงได้มีก�รออกกฎหม�ยลงโทษผู้ที่กระทำ�คว�มผิด	มีก�รจัดตั้งศ�ลอ�ญ�คดีทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รดำ�เนินคดีกับบุคคลที่ทำ�ก�รทุจริต	นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	๓	มีกำ�หนดใช้
ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	โดยมีวิสัยทัศน์ว่�	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	(Zero	
Tolerance	&	Clean	Thailand)	และมีพนัธกจิ	คอื	สร�้งวฒันธรรมตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ยกระดบัธรรม�ภบิ�ล
ในก�รบรหิ�รจัดก�รทุกภ�คสว่นแบบบูรณ�ก�ร	และปฏริปูกระบวนก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ
ทั้งระบบให้มีม�ตรฐ�นส�กล	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	 ยทุธศ�สตรช์�ตฯิ	ระยะท่ี	๓	ประกอบดว้ยยทุธศ�สตร	์จำ�นวน	๖	ยทุธศ�สตร	์เปน็ก�รดำ�เนนิ
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก�รป้องกันก�รทุจริตโดยใช้ประบวนก�รปลูกฝัง
คณุธรรมจรยิธรรม	ผ�่นกจิกรรมและก�รเรยีนก�รสอน	รวมถงึก�รปอ้งกนัก�รทจุรติเชงิระบบ	นอกจ�กนี้
รวมไปถงึก�รดำ�เนินก�รในสว่นก�รตรวจสอบทรพัยส์นิ	ทีเ่ปน็ก�รตรวจสอบบญัชแีสดงร�ยก�รทรพัยส์นิ
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และหน้ีสินของเจ้�หน้�ที่ของรัฐว่�จะมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร	 และด้�นก�รปร�บปร�มก�ร
ทุจริตเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รด้�นปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รยกระดับ
ค่�	CPI	ให้ได้คะแนน	๕๐	คะแนน	ต�มที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	โดยมีร�ยละเอียดแต่ละยุทธศ�สตร์	ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
	 	 มวีตัถปุระสงคใ์นก�รปรบัฐ�นคว�มคดิทกุชว่งวยัใหม้คี�่นยิมรว่มต�้นทจุรติ	มจีติสำ�นกึ
ส�ธ�รณะ	 และส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 และสร้�ง
กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตอย่�งเป็นระบบ	รวมถึงก�ร
บูรณ�ก�รและเสริมพลังก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
	 	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้
รับก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�ร
ทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถ
กระจ�ยผลประโยชน์สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	 และ
เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ยทุกระดับ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
	 	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�กลไกก�รปอ้งกนัก�รทุจริตใหเ้ท�่ทนัต่อสถ�นก�รณก์�รทจุริต
พัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ 
เพื่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรที่เก่ียวข้องกับก�รป้องกันก�รทุจริต	
และเป็นก�รป้องกันไม่ให้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
	 	 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรับปรงุและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทจุริตใหมี้
คว�มรวดเรว็	มปีระสทิธภิ�พ	และเท่�ทันตอ่พลวตัของก�รทจุรติ	ก�รตร�กฎหม�ยและปรบัปรุงกฎหม�ย
ให้กระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พ	 บูรณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตของ
หน่วยง�นที่เก่ียวข้องทั้งระบบ	 และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรม
และเท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับ
ร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเป็นเป้�หม�ยที่ต้องก�รยกระดับคะแนนให้มีค่�สูงขึ้น	ห�กได้รับคะแนนม�กจะหม�ยถึง
ก�รที่ประเทศนั้นมีก�รทุจริตน้อย	ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่ง
มั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
 ๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
	 แต่เดิมภ�รกิจด้�นก�รดับเพลิงเป็นภ�รกิจของตำ�รวจดับเพลิง	 มีฐ�นะเป็นกองบังคับก�ร
ตำ�รวจดบัเพลงิปฏบิตังิ�นท�งด�้นปอ้งกนัระงบัอคัคภียัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั	จนกระทัง่ได้มแีนวคดิที่
จะปรบัปรงุโครงสร�้งของสำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต	ิซึง่เปน็หนว่ยง�นตน้สงักดัของ	กองบงัคบัก�รตำ�รวจดบัเพลงิ 
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ใหม้ขีน�ดเลก็ลง	โดยมแีนวคดิท่ีจะโอนภ�รกจิท่ีไมใ่ชห่น�้ทีข่องตำ�รวจโดยตรงใหไ้ปอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบ
ของหน่วยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบโดยตรง	 ง�นด้�นดับเพลิงและกู้ภัย	 ถือเป็นภ�รกิจหนึ่งที่มิใช่หน้�ที่
โดยตรงของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	จงึเห็นควรทีจ่ะโอนภ�รกิจดงักล�่วใหก้รุงเทพมห�นครรับไปดำ�เนนิก�ร
โดยเมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหส้ำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ติถ่�ยโอนภ�รกจิปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยให้กรุงเทพมห�นคร	มีสถ�นะเป็นสำ�นัก	ชื่อว่�	สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	คดีทุจริต
จัดซื้อรถและเรอืดับเพลิงของกรงุเทพมห�นคร	มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชน	โดยเอกชน
ที่เข้�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�ย
ของประเทศออสเตรีย	บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	ว่�จ้�งบริษัท	
Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยีย่มเปน็ผูร้บัจ้�งจัดห�	ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอปุกรณ์
บรรเท�ส�ธ�รณภัย	(ยกเว้นเรือดับเพลิง)	ให้กับกรุงเทพมห�นครโดยได้รับค่�จ้�งผลิตร�ว	๒๘	ล้�นยูโร	
หรือร�ว	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	บริษัท	สไตเออร์ฯ	จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้�เพื่อเสนอข�ยโดยตรง 
แต่เป็นเพียงน�ยหน้�และบริห�รจัดก�รในก�รจัดห�สินค้�ให้กับกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น
	 ในช่วงเดือนมิถุน�ยน	๒๕๔๖	เอกอัครร�ชทูตออสเตรียประจำ�ประเทศไทยได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยเสนอโครงก�รข�ยรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย
ของ	บริษัท	สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินก�รในลักษณะ
รัฐต่อรัฐ	และบริษัท	สไตเออร์ฯ	ได้เชิญน�ย	ป.	รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยดูง�นโรงง�นผลิต
ของบริษัท	MAN	ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้	บริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	และ
น�ย	ส.	ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	ได้อนุมัติโครงก�รจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจก�รดับเพลิง	
ต�มที	่พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยักรงุเทพมห�นครเสนอ	ไดแ้ก	่รถดบัเพลงิ
ชนดิต่�งๆ	และรถบรรทุกนำ�้รวม	๓๑๕	คนั	และเรอืดบัเพลิง	๓๐	ลำ�	ตลอดจนอปุกรณส์�ธ�รณภยัอืน่ๆ 
ซึ่งตรงกันกับร�ยก�รในใบเสนอร�ค�ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	ผ่�นเอกอัครร�ชทูตออสเตรีย	จ�กนั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักก�รโดยมีก�รจัดทำ�	A.O.U.	(Agreement	of	Understanding)	และข้อ
ตกลงซื้อข�ย	(Purchase/Sale	Agreement)	โดยทูตพ�ณิชย์แห่งส�ธ�รณรัฐออสเตรียยื่นร่�ง	A.O.U.	
ให้แก	่พล.ต.ต.	อ.	ซึง่นำ�เสนอต่อน�ย	ส.	โดยตรงโดยไมผ่�่นปลดักรงุเทพมห�นคร	น�ย	ส.	ลงน�มรบัทร�บ
บันทึกและเสนอต่อน�ย	ภ.	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	และหลังจ�กที่ได้มีก�รลงน�มร่วมกัน
คุณหญิง	ณ.	 ปลัดกรุงเทพมห�นคร	 ได้ส่งร่�งข้อตกลงซื้อข�ยย�นพ�หนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่�ง
กรุงเทพมห�นครกับ	 บริษัท	 สไตเออร์ฯ	 ให้สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดตรวจพิจ�รณ�ต�มข้อบัญญัติ
กรุงเทพมห�นคร	 เรื่องก�รพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมห�ดไทย	
(กรุงเทพมห�นคร)	 ดำ�เนินก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณโครงก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน	
๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐	บ�ท	และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	เพื่อเป็นค่�ธรรมเนียมในก�รเปิด	Letter	of	Credit	(L/C)	
อกีจำ�นวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	หรอืต�มจำ�นวนทีจ่�่ยจรงิ		รวมทัง้ใหก้ระทรวงพ�ณชิยเ์รง่รดัดำ�เนนิก�รเกีย่วกบั
ก�รค้�ต่�งตอบแทนต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ	 ๒๐	 กรกฎ�คม	 	 ๒๕๔๗	 	 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้�ที่จะ
ดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรก	
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	 เป็นน�ย	 อ.	 และ
ก่อนมอบหม�ยง�นในหน้�ที่ให้กับผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนใหม่	 น�ย	 ส.	 ซึ่งเป็นผู้ว่�ร�ชก�ร
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กรงุเทพมห�นครคนเดมิ	ไดม้หีนงัสอืถงึผูจ้ดัก�รธน�ค�รกรุงไทย	ขอเปดิ	L/C	วงเงนิ	๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐	ยโูร
ให้กับบริษัท	สไตเออร์ฯ	โดยกรุงเทพมห�นครชำ�ระค่�ธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	และ
มอบอำ�น�จให้พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นคร
เป็นผู้ดำ�เนินก�รและลงน�ม 
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ดำ�เนินก�รไต่สวนก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของ
กรุงเทพมห�นคร	และยื่นฟ้องต่อศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	จ�กก�ร
กระทำ�ดังกล่�วที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียห�ยและรุนแรง	โดยร�ค�ของรถและเรือดับเพลิง
ที่กรุงเทพมห�นครซื้อม�นั้นมีร�ค�ที่สูงม�ก	ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประม�ณไปอย่�งน่�เสียด�ย	ซึ่งคว�ม
เสียห�ยที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ กรุงเทพมหานคร

ความแตกต่าง
กรงุเทพมห�นครซือ้แพงกว�่	คนัละ	๑๕,๔๕๕,๓๗๐	บ�ท
รวม	๑๔๔	คนั	เปน็เงนิ	แพงกว�่	๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐	บ�ท

รายละเอียด
โครงประธ�นรถเครือ่งยนตย์ีห่อ้มติซบูชิ	ิ๒,๕๐๐	ซีซี	๔x๔	
ประกอบโดย	บริษัท	ก�ญจน�อิควิปเม้นท์	จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดห�บห�มจ�กญี่ปุ่น

รายละเอียด
โครงประธ�นรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	
ซื้อจ�ก	 บริษัท	 เชส	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 (สย�ม)	 จำ�กัด
ม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันเครื่องสูบน้ำ�สมรรถนะสูงกว่�

รายละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำ�กัด 

รายละเอียด
ขน�ด	๑๐,๐๐๐	ลิตร	ซื้อจ�ก	
บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

รายละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

ความแตกต่าง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ
๒,๑๕๔,๐๕๐	บ�ท	รวม	๗๒	คัน	เป็นเงินแพงกว่�
๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

ความแตกต่าง
กรงุเทพมห�นครซือ้แพงกว�่	คนัละ	๑๗,๑๔๓,๒๐๐	บ�ท
รวม	๙	คัน	เป็นเงินแพงกว่�	๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

ความแตกต่าง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	
๑๕,๑๘๙,๑๐๐	บ�ท	รวม	๗๒	คัน	 เป็นเงินแพงกว่�
๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐	บ�ท

ความแตกต่าง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	
๕๖,๕๗๗,๒๕๐	 บ�ท	 รวม	 ๗	 คัน	 เป็นเงิน	 แพงกว่�	
๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐	บ�ท

รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบน้ำาแบกหาม

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร

รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

รถถังน้ำา ๒๐,๐๐๐ ลิตร

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA
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ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง

 จ�กต�ร�งข้�งตน้	แสดงให้เห็นถึงคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้จ�กก�รทจุรติ	คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้
นอกจ�กจะส�ม�รถแสดงเป็นตวัเลขใหไ้ดเ้หน็ว�่สญูเสยีงบประม�ณจำ�นวนเท่�ไร	แต่ก�รสญูเสียดังกล�่ว
แทนทีร่ฐั	และประช�ชนจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์�กรถและเรอืดบัเพลงิ	ซึง่ถอืเปน็สิง่จำ�เปน็ทีช่ว่ยในก�รปอ้งกนั
และบรรณเท�ส�ธ�รณภยั	โดยเฉพ�ะอคัคภียัไดเ้ปน็อย�่งด	ีแตเ่มือ่มกี�รทจุรติแลว้ยงัสง่ผลใหไ้มส่�ม�รถ
นำ�รถและเรือดับเพลิงม�ใช้ง�นได้	เท่�กับว่�สูญเสียงบประม�ณแล้วยังไม่ส�ม�รถนำ�สิ่งเหล่�นี้
ม�ใช้ประโยชน์ได้อีก	
๒. ความอายต่อการทุจริต
 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 
	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	หม�ยถึง	ก�รรู้สึกอ�ยที่จะ
ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ
	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลวัตอ่สิง่ทีไ่มด่	ีไมถ่กูตอ้ง	ไมเ่หม�ะสม	เพร�ะ
เห็นถึงโทษหรอืผลกระทบทีจ่ะได้รบัจ�กก�รกระทำ�น้ัน	จงึไม่กล�้ท่ีจะกระทำ�	ทำ�ใหต้นเองไมห่ลงทำ�ในสิง่ท่ีผดิ 
นั่นคือ	มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด
 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต
 ลกัษณะของคว�มละอ�ยส�ม�รถแบง่ได	้๒	ระดับ	คอื	คว�มละอ�ยระดบัตน้	หม�ยถงึ	คว�มละอ�ย	 
ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งท่ีผิด	 เน่ืองจ�กกลัวว่�เม่ือตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมีคนรับรู้	 ห�กถูกจับได้จะได้รับ 
ก�รลงโทษ	หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	และในระดับที่สอง
เป็นระดับที่สูง	คือ	แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	ก็ไม่กล้�ที่จะทำ�ผิด	เพร�ะนอกจ�ก
ตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว	 ครอบครัว	 สังคมก็จะได้รับผลกระทบต�มไปด้วย	 ทั้งชื่อเสียงของตนเองและ
ครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย	บ�งครั้งก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เช่น	ก�รลอกข้อสอบ	อ�จจะไม่มีใคร
ใส่ใจหรือสังเกตเห็น	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�วประเทศประช�ชน	“วถิ”ี	หม�ยถงึ	ส�ย	แนว	ท�ง	ถนน	และ	“ประช�ธปิไตย”	หม�ยถงึ	แบบก�รปกครอง
ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่	ดังนั้น	คำ�ว่�	“พลเมืองดีในวิถีประช�ธิปไตย”	จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ทีส่ำ�คัญ	คอื	เปน็ผูท้ีย่ดึมัน่ในหลกัศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	มหีลกัก�รท�งประช�ธปิไตยในก�รดำ�รงชวิีต
ปฏิบัติตนต�มกฎหม�ยดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	โดยมีก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิด
ก�รพัฒน�สังคมและประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

บริษัท	สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	

ซื้อเรือดับเพลิงจ�ก	 บริษัท	 ซีทโบ๊ต	 จำ�กัด	 ผลิตและ

ประกอบที่เมืองพัทย�	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

ข้อมูลเรือดับเพลิง
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 วร�ภรณ	์ส�มโกเศศ		อธบิ�ยว�่	คว�มเปน็พลเมอืง	หม�ยถงึ	ก�รเปน็คนท่ีรบัผดิชอบไดด้้วย
ตนเองมีคว�มสำ�นึกในสันติวิธี		มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	
	 ปริญญ�		เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	
ก�รที่สม�ชิกมีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่	”
					 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�ง	ๆ 	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�ก
เสียภ�ษีและปฏิบัติต�มกฎหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	คือ	อย่�งน้อยมีสิทธิไป
เลือกตั้ง	แต่ยิ่งไปกว่�นั้น	คือ	มีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วม
ในกิจกรรมต่�งๆ	กับรัฐและอ�จเป็นฝ่�ยรุกเพื่อเรียกร้องกฎหม�ย	นโยบ�ยและกิจกรรมของรัฐต�มที่เห็นพ้อง
พลเมืองน้ันจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	 มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	 เอ�ใจใส่
ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็นประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง	โดยไม่ต้องรอให้รัฐ
ม�แก้ไขให้เท่�นั้น
 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	คือ	ก�รรู้จักรอคอยและค�ดหวัง	เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มมั่นคง	แน่วแน่
ต่อส่ิงที่รอคอย	หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	ดังนั้น 
คว�มไม่ทน	หม�ยถึง	ก�รแสดงออกต่อก�รกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม	
ในลกัษณะทีไ่ม่ยนิยอม	ไม่ยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้	คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลกัษณะ	ท้ังในรปูแบบ
ของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด
	 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติหรอืก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	ตอ้งมกี�รแสดงออกอย�่งใดอย�่งหนึง่
เกิดขึ้น	เช่น	ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก
ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�ตนเองไม่พอใจ	โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ
ท�้ยแถว	กรณนีีแ้สดงให้เห็นว�่ผูท่ี้ถกูแซงควิ	ไมท่นต่อก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	และห�กผูท้ีแ่ซงควิไปต่อแถว
ก็จะแสดงให้เห็นว่�บุคคลนั้นมีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น
	 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	บุคคลจะมคีว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติม�ก	–	นอ้ย	เพยีงใด	ขึน้อยูก่บั
จติสำ�นกึ	ของแตล่ะบุคคลและผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แลว้มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกม�	ซึง่
ก�รแสดงกรยิ�หรอืก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เชน่	ก�รว�่กล่�วตักเตือน	ก�รประก�ศใหส้�ธ�รณชนรับรู้	
ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รรอ้งทกุขก์ล�่วโทษ	ก�รชมุนมุประทว้งซึง่เปน็ขัน้ตอนสดุท�้ยทีร่นุแรงทีส่ดุ	เน่ืองจ�ก
มีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน
	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถ
พบเหน็ไดง้�่ย	ซึง่ปกตแิลว้ทกุคนมกัจะไมท่นตอ่สภ�วะ	สภ�พแวดลอ้มทีไ่มด่แีละสง่ผลกระทบต่อตนเองแลว้ 
มักจะแสดงปฏิกิริย�ออกม�	แต่ก�รที่บุคคลจะไม่ทนต่อก�รทุจริตและแสดงปฏิกิริย�ออกม�นั้นอ�จเป็น
เรือ่งย�ก	เนือ่งจ�กปจัจบุนัสงัคมไทยมแีนวโนม้ยอมรับก�รทุจริต	เพ่ือใหต้นเองได้รับประโยชนห์รือใหง้�น
ส�ม�รถดำ�เนนิตอ่ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็	ซึง่ก�รยอมรบัก�รทจุริตในสังคมไมเ่วน้แมแ้ต่เด็กและเย�วชน	มองว�่
ก�รทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
 ๓.๓  ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต
 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	จ�กคว�มหม�ยทีไ่ดก้ล่�วม�แลว้	คอื	เปน็ก�รแสดงออกอย�่งใด
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อย่�งหนึ่งเกิดขึ้น	เพื่อให้รับรู้ว่�จะไม่ทนต่อบุคคลหรือก�รกระทำ�ใด	ๆ	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริต	คว�มไม่ทนต่อ
ก�รทจุริตส�ม�รถแบง่ระดับต่�ง	ๆ 	ได้ม�กกว�่คว�มละอ�ย	ใชเ้กณฑค์ว�มรนุแรงในก�รแบง่แยก	เชน่	ห�กเพือ่น
ลอกขอ้สอบเร�	และเร�เห็นซ่ึงเร�จะไม่ยนิยอมให้เพ่ือนทุจริตในก�รลอกขอ้สอบ	เร�กใ็ชม้อืหรือกระด�ษม�บัง
สว่นทีเ่ปน็คำ�ตอบไว้	เชน่นีก้เ็ปน็ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นต่อก�รทจุรติ	นอกจ�กก�รแสดงออกด้วยวธิดัีงกล่�ว
ท่ีถอืเป็นก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว่�กล่�วตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต	ก�รประณ�ม	ก�รประจ�น 
ก�รชุมนุมประท้วง	 ถือว่�เป็นก�รแสดงออกซ่ึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตทั้งสิ้น	 แต่จะแตกต่�งกันไปต�มระดับ
ของก�รทจุรติ	คว�มต่ืนตวัของประช�ชน	และผลกระทบท่ีเกดิขึน้จ�กก�รทุจรติ	โดยท้�ยบทนีไ้ดย้กตวัอย�่ง
กรณีศึกษ�ที่มีส�เหตุม�จ�กก�รทุจริต	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้�น
	 คว�มจำ�เป็นของก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็ก
หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	 ประเทศช�ติ	 ดังเช่นตัวอย่�งคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรงุเทพมห�นคร	ผลของก�รทจุริตสร�้งคว�มเสยีห�ยไวอ้ย�่งม�ก	รถและเรือดับเพลิงก็ไมส่�ม�รถนำ�ม�
ใช้ได้	รัฐต้องสูญเสียงบประม�ณไปโดยเปล่�ประโยชน์	และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	
ห�กเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหล�ยแห่ง	รถ	เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวล�	
เพยีงแคค่ดิจ�กมลูค�่คว�มเสยีห�ยทีรั่ฐสญูเสยีงบประม�ณไปยงัไมไ่ดค้ดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�ก
คว�มเดือดร้อนห�กเกิดเพลงไหม้แล้ว	ถือเป็นคว�มเสียห�ยที่สูงม�ก	ดังนั้น	ห�กยังมีก�รปล่อยให้มี
ก�รทุจรติ	ยนิยอมใหม้กี�รทจุรติโดยเหน็ว�่เป็นเรือ่งของคนอืน่	เปน็เรือ่งของเจ�้หน�้ทีรั่ฐ	ไมเ่ก่ียวขอ้งกบั
ตนเองแลว้	สดุท�้ยคว�มสญูเสยีทีจ่ะไดร้บัตนเองกย็งัคงทีจ่ะไดร้บัผลนัน้อยูแ่มไ้มใ่ช่ท�งตรงกเ็ปน็ท�งออ้ม
๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
	 ก�รทจุรติมผีลกระทบตอ่ก�รพฒัน�ประเทศ	ทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยอย�่งม�กในด�้นต�่งๆ	
ห�กนำ�เอ�เงนิท่ีทจุริตม�พฒัน�ในสว่นอืน่	คว�มเจริญหรอืก�รได้รบัโอก�สของผู้ทีด้่อยโอก�สก็จะมมี�กขึน้ 
คว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งด้�นโอก�ส	ท�งด้�นสังคม	ท�งด้�นก�รศึกษ�	ฯลฯ	ของประช�ชนในประเทศก็จะ
ลดน้อยลง	ดังที่เห็นในปัจจุบันว่�คว�มเจริญต่�ง	ๆ 	มักอยู่กับคนในเมืองม�กกว่�ชนบท	ทั้ง	ๆ 	ที่คนชนบท
กค็อืประช�ชนสว่นหนึง่ของประเทศ	แตเ่พร�ะอะไรทำ�ไมประช�ชนเหล�่นัน้ถงึไมไ่ด้รบัโอก�สใหท้ดัเทยีม
หรือใกล้เคียงกับคนในเมือง	ปัจจัยหนึ่งคือก�รทุจริต	ส�เหตุก�รเกิดทุจริตมีหล�ยประก�รต�มที่กล่�วม�
แล้วข้�งต้น	แต่ทำ�อย่�งไรถึงทำ�ให้มีก�รทุจริตได้ม�ก	อย่�งหนึ่งคือก�รลงทุน	เมื่อมีก�รลงทุนก็ย่อมมี
งบประม�ณ	เมื่อมีงบประม�ณก็เป็นส�เหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตส�ม�รถห�ช่องท�งดังกล่�วในท�งทุจริตได้	
แม้ว่�ประเทศไทยจะมีกฎหม�ยหล�ยฉบับเพื่อป้องกันก�รทุจริต	ปร�บปร�มก�รทุจริต	แต่นั่นก็คือ
ตัวหนังสือที่ได้เขียนเอ�ไว้	แต่ก�รบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่�ที่ควร	และยิ่งไปกว่�นั้น	ห�กประช�ชนเห็นว่�
เรื่องดังกล่�วไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อย�กเข้�ไปเกี่ยวข้อง	 เนื่องจ�กตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น	แต่ก�รคิดดังกล่�วเป็นสิ่งที่ผิด	เนื่องจ�กว่�ตนเองอ�จจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อก�รที่มี
คนทุจริต	แต่โดยอ้อมแล้วถือว่�ใช่	เช่น	เมื่อมีก�รทุจริตม�ก	งบประม�ณของประเทศที่จะใช้พัฒน�หรือ
ลงทุนก็น้อย	อ�จส่งผลให้ประเทศไม่ส�ม�รถจ้�งแรงง�นหรือลงทุนได้	
	 คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ห�กเป็นก�รทุจริตในโครงก�รใหญ่	ๆ	แล้ว	ปริม�ณเงิน
ที่ทุจริตย่อมมีม�ก	คว�มเสียห�ยก็ย่อมมีม�กต�มไปด้วย	โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่�งที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รทจุรติไวใ้นท�้ยบท	ซึง่จะเหน็ไดว้�่คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิข้ึนนัน้มมีลูค�่ม�กม�ย	และนีเ้ปน็เพียงโครงก�ร
เดียวเท่�นั้น	ห�กรวมเอ�ก�รทุจริตหล�ย	ๆ 	โครงก�ร	หล�ย	ๆ 	กรณีเข้�ด้วยกัน	จะพบว่�คว�มเสียห�ยที่
เกดิขึน้ม�นัน้ม�กม�ยมห�ศ�ล	ดงันัน้	เมือ่เปน็เชน่นีแ้ลว้	ประช�ชนจะตอ้งมคีว�มตืน่ตัวในก�รทีจ่ะรว่มมอื
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ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ก�รร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์	สถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิด
ก�รทุจริตได้	เมื่อประช�ชนรวมถึงภ�คเอกชน	ภ�คธุรกิจมีคว�มตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในก�รแก้ไขปัญห�
ดังกล่�ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะถือเป็นปัญห�เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย	เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อย่�งไรก็จะ
มีก�รสอดส่อง	ติดต�ม	เฝ้�ระวังเรื่องก�รทุจริตอย่�งต่อเนื่อง	ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้�งให้
เกิดขึ้น	คือ	คว�มตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	สร้�งให้เกิดคว�มตื่นตัวต่อก�รปร�บปร�ม
ก�รทุจริต	ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
	 เม่ือประช�ชนในประเทศมคีว�มต่ืนตวัทีว่�่	“ไมท่นต่อก�รทจุรติ”	แลว้	จะทำ�ใหเ้กิดกระแส
ก�รต่อต้�นต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	
ห�กพบเหน็ว�่มกี�รทจุรติเกิดขึน้อ�จมกี�รบันทกึเหตกุ�รณห์รอืลกัษณะก�รกระทำ�	แลว้แจ้งขอ้มลูเหล�่นัน้
ไปยงัหนว่ยง�นหรอืสือ่มวลชนเพือ่รว่มกันตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีเกิดขึน้	และย่ิงในปจัจบุนัเปน็สงัคมสมัยใหม	่
และกำ�ลังเดินหน้�ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	ปัญห�
ก�รทจุรติจะตอ้งลดนอ้ยลงไปด้วย	เมือ่ประช�ชนมคีว�มตืน่ตวัตอ่ก�รท่ีไมท่นตอ่ก�รทุจริตแลว้	ผลท่ี
เกดิขึน้จะเปน็อย�่งไร	ตวัอย�่งทีจ่ะนำ�ม�กล�่วถงึต่อไปนีเ้ปน็กรณท่ีีเกดิข้ึนในต่�งประเทศ	แสดงใหเ้หน็ถึง
คว�มไมท่นต่อก�รทจุรติทีป่ระช�ชนไดล้กุขึน้ม�ตอ่สู	้ตอ่ต�้นต่อนักก�รเมอืงทีท่ำ�ทจุรติ	จนในทีสุ่ดนักก�รเมอืง
เหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้
 ๑. ประเทศเกาหลีใต้	เก�หลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นของ
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	แต่ก็ยังคงมีปัญห�ก�รทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้�ง	เช่น

																เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข่�วกรณีของประธ�น�ธิบดีถูกปลดออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเข้�ไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในก�รเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง	 โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้�ม�
แทรกแซงก�รบริห�รประเทศ	 รวมถึงใช้คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�ประโยชน์ส่วน
ตวั	ผลทีเ่กดิขึน้คอืถูกดำ�เนนิคดแีละตัง้ข้อห�ว�่พวัพนัก�รทุจรติและใชอ้ำ�น�จหน�้ท่ีในท�งมชิอบเพือ่เอือ้
ผลประโยชน์ใหแ้กพ่วกพอ้ง	กรณทีีเ่กดิขึน้นีป้ระช�ชนเก�หลใีตไ้ด้มกี�รรวมตวักันประท้วงกว่�พนัคนเรยีกรอ้ง
ให้ประธ�น�ธิบดีคนดังกล่�วล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง	
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	 อีกกรณทีีจ่ะกล�่วถงึเพือ่เปน็ตวัอย�่งก�รตอ่ต�้นก�รกระทำ�ท่ีไมถ่กูตอ้ง	คอื	ก�รทีน่กัศกึษ�
คนหนึง่ไดเ้ข�้เรยีนในมห�วทิย�ลยัท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรยีนม�นัน้ไมไ่ด้สงู	และก�รทีค่ณุสมบติัของนกัศกึษ�
ดังกล่�วมคีณุสมบติัไมต่รงกบัก�รคดัเลอืกโควต�นกักฬี�ทีก่ำ�หนดไวว้�่จะต้องผ�่นก�รแขง่ขันประเภทเด่ียว 
แต่นักศึกษ�คนดังกล่�วผ่�นก�รแข่งขันประเภททีม	 เท่�กับว่�คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้�เรียน
ในมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	 ต่อต้�นจ�ก
นักศึกษ�และอ�จ�รย์ของมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบท่ีชัดเจนแก่
กลุ่มผู้ประท้วงได้	จนในที่สุด	ประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึงล�ออกจ�กตำ�แหน่ง
 ๒. ประเทศบราซิล	 ปล�ยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุม
ประท้วงก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อวัฒนธรรม	ก�รโกงของระบบร�ชก�ร
ของประเทศ	 โดยมีประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมื่นคนเข้�ร่วมก�รชุมนุมในครั้งนี้	 และมีก�รแสดงภ�พหนู
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในก�รประณ�มต่อนักก�รเมืองที่ทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�มีขน�ดเล็กกว่�
ครัง้ก่อน	เพร�ะทีผ่่�นม�ไดม้กี�รทจุรติเกดิขึน้และมกี�รประทว้ง	จนในทีส่ดุประธ�น�ธบิดไีดถ้กูปลดจ�ก
ตำ�แหน่ง	เนื่องจ�กก�รกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประม�ณ

	 จ�กตวัอย�่งข�้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึคว�มตืน่ตวัของประช�ชนทีอ่อกม�ตอ่ต�้นตอ่ก�รทจุรติ	
ไม่ว่�จะเป็นก�รทุจริตในระดับหน่วยเล็ก	 ๆ	 หรือระดับประเทศ	 เป็นก�รแสดงออกซ่ึงก�รไม่ทนต่อก�ร



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 91

ทจุรติ	ก�รไม่ทนตอ่ก�รทจุริตส�ม�รถแสดงออกม�ไดห้ล�ยระดบัตัง้แตก่�รเหน็คนท่ีทำ�ทจุรติแลว้ตนเอง
รู้สึกไม่พอใจ	มีก�รส่งเรื่องตรวจสอบ	ร้องเรียน	และในที่สุดคือ	ก�รชุมนุมประท้วง	ต�มตัวอย่�งที่ได้นำ�ม�
แสดงให้เห็นข้�งต้น	ตร�บใดที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะ
ลดน้อยลง	แตห่�กจะใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้	จะตอ้งสร�้งใหเ้กดิคว�มละอ�ยตอ่ก�รทจุรติ	ไมก่ล�้ทีจ่ะทำ�ทจุรติ	
โดยนำ�เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็นเครื่องมือในก�รส่ังสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริต
เกดิขึน้กระบวนก�รในก�รแสดงออกตอ่ก�รไมท่นต่อก�รทุจริตจะต้องเกดิข้ึน	และมกี�รเปดิเผยชือ่บคุคล
ทีท่จุรติใหก้บัส�ธ�รณะชนไดร้บัทร�บอย�่งทัว่ถึง	เมือ่สงัคมมทีัง้กระบวนก�รในก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ	
ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตที่ดี	รวมถึงก�รสร้�งให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีคว�มละอ�ย
ต่อก�รทำ�ทุจริตแล้ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติจะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น
	 สำ�หรับระดับก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	ไม่ว่�จะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประเทศช�ติทั้งสิ้น	 บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	
ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	 เช่น	 ก�รมอบเงิน
อุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตรของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�
เป็นก�รชว่ยเหลอืสถ�นศกึษ�เพือ่ทีส่ถ�นศกึษ�แหง่นัน้จะได้นำ�เงินทีไ่ด้ไปพัฒน�สภ�พแวดล้อม	ก�รเรียน
ก�รสอนของท�งสถ�นศึกษ�ต่อไป	แต่ก�รกระทำ�ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี
ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม	และตอ่ไปห�กกระทำ�เชน่นีเ้รือ่ย	ๆ 	จะมองว�่เปน็เรือ่งปกติทีท่กุคนทำ�กัน	ไมม่คีว�มผดิ
แต่อย่�งใด	 จนทำ�ให้แบบแผนหรือพฤติกรรมท�งสังคมที่ดีถูกกลืนห�ยไปกับก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสม
เหล�่นี	้ตวัอย�่งก�รมอบเงนิอดุหนนุแกส่ถ�นศกึษ�ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศไทยอย�่งต่อเนือ่ง	โดยเฉพ�ะ
ในสถ�นศึกษ�ที่มีชื่อเสียงซึ่งหล�ยคนอย�กให้บุตรของตนเข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	แต่ด้วยข้อจำ�กัด
ที่ไม่ส�ม�รถรับนักเรียน	นักศึกษ�ได้ทั้งหมด	จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบ�งคนต้องให้เงินกับสถ�นศึกษ�	เพื่อให้
บุตรของตนเองได้เข้�เรียน
๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
	 คำ�ว่�	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรยีกว�่	“ก�รลงโทษท�งสงัคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษ
คำ�ว่�	“Social	Sanction”
	 พจน�นกุรมศัพทส์งัคมวิทย�ฉบับร�ชบณัฑติยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑	-	๓๖๒)	ไดใ้หค้ว�มหม�ย
ของ	คำ�ว่�	“Social	Sanction”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือ
ก�รสญัญ�ว�่จะใหร้�งวลัต�มท่ีกลุม่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประพฤติปฏบิติัของสม�ชกิเพือ่ชกันำ�ให้สม�ชกิ
กระทำ�ต�มข้อบังคับและกฎเกณฑ์
	 Radcliffe-Brown	(๑๙๕๒	:	๒๐๕)	อธิบ�ยก�รลงโทษโดยสังคมว่�เป็นปฏิกิริย�ตอบสนอง
ท�งสงัคมอย�่งหนึง่และเปน็ก�รแสดงออกถงึพฤติกรรมทีเ่ป็นด�้นตรงกันข้�มระหว่�งก�รเหน็ชอบ
กับก�รไม่เห็นชอบ	พูดอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ก�รลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภ�ษ	(Dialectic)	คือ	
มทีัง้ด�้นบวกและด้�นลบอยูภ่�ยในคว�มหม�ยของตวัเองสำ�หรบัก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	
Social	Sanction)	จะอยู่ในรูปของก�รให้ก�รสนับสนุนหรือก�รสร้�งแรงจูงใจ	ฯลฯ	ให้แก่ปัจเจกบุคคล
และสงัคมให้ประพฤติปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัปทสัถ�นของชมุชนหรอืของสงัคม	จ�กก�รศกึษ�ยงัพบดว้ย
ว�่ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกน้ันอ�จเป็นก�รสร�้งแรงจงูใจใหแ้กส่งัคม	เพือ่ยกระดับปทัสถ�นของสงัคม
ในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถ�นใหม่ในระดับระหว่�งประเทศ
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	 Whitmeyer	(๒๐๐๒	:	๖๓๐-๖๓๒)	กล่�วว่�	ก�รลงโทษโดยสังคม	มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
เป็นก�รทำ�ง�นต�มกลไกของสังคม	ก�รลงโทษโดยสังคมเป็นม�ตรก�รควบคุมท�งสังคมที่ต้องก�ร
ใหส้ม�ชกิในสังคมประพฤตปิฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑท์ีส่งัคมยอมรบัรว่มกนั	เมือ่สม�ชกิปฏบิตัติ�ม
กจ็ะมกี�รให้ร�งวลัเป็นแรงจงูใจ	และลงโทษเมือ่สม�ชกิไมป่ฏบัิตติ�มกฎเกณฑข์องสงัคมและจะแสดงก�ร
ไม่ยอมรับสม�ชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	
	 โดยสรุปแล้ว	ก�รลงโทษโดยสังคม	(Social	Sanction)	หม�ยถึง	ปฏิกิริย�ปฏิบัติท�งสังคม	
เปน็ม�ตรก�รควบคมุท�งสงัคมทีต่อ้งก�รใหส้ม�ชกิในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์
ท่ีสงัคมกำ�หนด	โดยมท้ัีงด�้นลบและด�้นบวก	ก�รลงโทษโดยสังคมเชงิลบ	(Negative	Social	Sanction)	
เปน็ก�รลงโทษโดยก�รกดดนัและแสดงปฏิกริิย�ตอ่ต้�นพฤตกิรรมของบคุคลทีไ่มป่ฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์
ของสังคม	ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิดคว�มอับอ�ยข�ยหน้�	สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือก�รกระตุ้น
สงัคมเชิงบวก	(Positive	Social	Sanction)	เปน็ก�รแสดงออกในเชงิสนบัสนนุหรอืใหร้�งวลัเปน็แรงจงูใจ	
เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม
	 ก�รลงโทษท�งสงัคม	เป็นก�รลงโทษกบับคุคลทีป่ฏบิติัตนฝ�่ฝนืกบัธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอื
แบบแผนที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก 
	ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�วอ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	ถูกฝ่�ฝืน	
หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับคว�มเชื่อของชุมชน	 ก็จะนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กคนในชุมชน	 แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดัง
กล่�วจะไม่ผิดกฎหม�ยก็ต�ม	และที่สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	
อ�จสร�้งใหเ้กิดคว�มไมพ่อใจขึน้ได	้ไมเ่พยีงแตใ่นชมุชนนัน้	แต่อ�จเกีย่วเนือ่งไปกับชมุชนอืน่รอบข�้ง	หรือ
เปน็ชมุชนทีใ่หญท่ีส่ดุ	นัน่คอื	ประช�ชนท้ังประเทศซ่ึงก�รลงโทษท�งสงัคมมทีัง้ด้�นบวกและด้�นลบ	ดังนี	้
	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยู่ในรูปของก�รให้
ก�รสนับสนุนหรอืก�รสร�้งแรงจูงใจ	หรอืก�รใหร้�งวลั	ฯลฯ	แก่บุคคลและสังคม	เพือ่ให้ประพฤตปิฏบัิตสิอดคล้อง
กับปทัสถ�น	(Norm)	ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปแบบของก�ร
ใช้ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	ในก�รจัดระเบียบสังคม	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุดเรื่อยไป
จนถึงก�รกดดันและบีบคั้นท�งจิตใจ	 (Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	 (Resistance)	และก�รประท้วง	
(Protest)	ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน
	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	 จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษ
ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดก�รเข็ดหล�บ	
ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งน้ันอีก	 ก�รลงโทษประเภทน้ีมีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	 ก�รว่�กล่�วตักเตือน	
ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุมขับไล่	ซึ่งเป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทน	ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น
ได้กระทำ�ไป	ดังนั้น	เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรม	เหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคล
รอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว
	 ก�รลงโทษท�งสังคมจะมีคว�มรุนแรงม�กหรือน้อย	 ก็ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของบุคคลนั้น
ว่�ร้�ยแรงขน�ดไหน	ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงที่เกิดขึ้น
ประจำ�	หรอืมผีลกระทบตอ่สงัคม	ก�รลงโทษกจ็ะมคีว�มรนุแรงม�กขึน้ด้วย	เชน่	ห�กมกี�รทจุรติเกดิขึน้ก็
อ�จนำ�ไปเปน็ประเดน็ท�งสงัคมจนนำ�ไปสูก่�รตอ่ต�้นจ�กสงัคมได	้เพร�ะก�รทจุริตถอืว�่เปน็สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง	
ผิดกฎหม�ย	และผิดต่อศีลธรรม	บ่อยครั้งที่มีก�รทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นส�เหตุของก�รชุมนุมประท้วง	
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เพื่อกดดัน	ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดก�รกระทำ�ดังกล่�ว	หรือก�รออกจ�กตำ�แหน่งนั้น	ๆ 	หรือก�รนำ�ไปสู่
ก�รตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	 โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	 ได้นำ�เสนอตัวอย่�งที่ได้
แสดงออกถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตที่มีก�รชุมนุมประท้วง	 บ�งเหตุก�รณ์ผู้ที่ถูกกล่�วห�ได้ล�ออก
จ�กตำ�แหน่ง	ซึ่งก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนั้นถือเป็นคว�มรับผิดชอบอย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึง
คว�มละอ�ยในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�
๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
	 ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้โดยมีวิธีก�รดังนี้
  ๑)	ทำ�เป็นหนังสอื	“เรยีน	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.”	และส่งไปทีส่ำ�นกัง�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�ท่ีของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ส่วนกล�ง	 หรือ
สำ�นักง�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	
	 	 ๔)	บรรย�ยก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งละเอียดต�มหัวข้อ	ดังนี้
		 	 	 ๔.๑	ห�กเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดตอ่หน�้ที	่ก�รกระทำ�คว�มผดิตอ่ตำ�แหนง่หน�้ที่
ร�ชก�ร	 ก�รกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	 จะต้องระบุว่�	 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกิด
ขึ้นเม่ือใด	 มีขั้นตอนหรือร�ยละเอียดก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งไร	มีพย�นบุคคลรู้เห็นเหตุก�รณ์หรือไม่	
มีเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องหรือไม่	(ถ้�ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ได้ให้ระบุว่�ใครเป็นผู้เก็บรักษ�)	และในเรื่องนี้
ได้ร้องเรียนต่อหน่วยง�นใดบ้�ง	เมื่อใด	และผลเป็นประก�รใด
	 	 	 ๔.๒	ห�กเป็นก�รกล่�วห�ว่�ร่ำ�รวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	จะ
ต้องระบวุ่�	 ฐ�นะเดิมของผู้ถูกกล่�วห�	 และภรรย�หรือส�มี	 รวมทั้งบิด�ม�รด�ของทั้งสองฝ่�ยเป็น
อย่�งไร 
ผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�หรือส�มี	มีอ�ชีพอื่น	ๆ 	หรือไม่	ถ้�มีอ�ชีพอื่นแล้วมีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด	และ
ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่�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�นวนก่ีแปลง	 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�ขณะซื้อเท่�ใด
	 	 	 	 -	มีเงินฝ�กที่ธน�ค�รใด	ส�ข�ใด		
	 	 	 	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	ๆ
 สำาคัญที่สุด	คือ	ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	–	สกุล	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	ของผู้กล่�วห�ที่
ส�ม�รถติดต่อได้อย่�งชัดเจน	เพื่อประโยชน์ในก�รติดต่อกลับเพื่อยืนยันก�รกล่�วห�ร้องเรียน	ขอทร�บ
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ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิใหชั้ดเจนจนส�ม�รถดำ�เนนิก�รตอ่ไปได	้และร�ยง�นผลใหผู้ก้ล�่วห�ทร�บ	ทัง้นี	้ขอ้มลู
จะถูกเก็บเป็นคว�มลับที่สุด	ถ้�ไม่ต้องก�รให้มีก�รเปิดเผยชื่อ	ก็ให้บอกด้วยว่�ให้ปกปิดชื่อ	-	ที่อยู่ไว้
เป็นคว�มลับ	ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวนจะได้ระบุไว้ต�มคว�มประสงค์
       กรณกี�รรอ้งเรยีนโดยไม่แจง้ช่ือ	–	สกุลจริง	ถอืว่�เป็น	“บัตรสนเท่ห”์	จะตอ้งระบพุย�นหลกัฐ�น
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รไต่สวนข้อเท็จจริงได้	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จจะรับไว้พิจ�รณ�
 ทัง้นี	้สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	จะแจง้กลบัไปใหผู้ก้ล�่วห�ทร�บว�่รบัเรือ่งไวพ้จิ�รณ�และแจง้ผลก�ร
พิจ�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�งโทรศพัทห์ม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐	–	๔๙	หรอืส�ยดว่น	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	ของ
ผู้ถูกกล่�วห�
	 นอกจ�กนี้	ยังส�ม�รถร้องเรียนไปยังหน่วยง�นต่�งๆ	ได้ดังนี้

๑)		 ศูนย์บริก�รประช�ชน	สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	(ส�ยด่วน)	ทำ�เนียบ
รัฐบ�ลหม�ยเลข	๑๑๑๑	บริก�รรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หรือ

	 รับร้องเรียนผ่�นท�ง	โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๒๗๑	-	๘๔		 	 	
๒)		 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	๐	๒๒๗๑	๘๐๐๐
๓)		 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	
	 (สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	ส�ยด่วน	โทร.	๑๒๐๖
๔)		 ศนูยด์ำ�รงธรรม	กระทรวงมห�ดไทย	ส�ยดว่น	โทร.	๑๕๖๗	หรือศนูยด์ำ�รงธรรมจงัหวัด
๕)		 คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด
๖)		 แจง้คว�ม	รอ้งทุกข์	กล�่วโทษตอ่พนกัง�นสอบสวน	ณ	สถ�นีตำ�รวจในเขตอำ�น�จ

สอบสวน	โดยพนกัง�นสอบสวนจะสง่เรือ่งทีห่�กอยูใ่นอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	
	 ไปยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี
 ๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
	 สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	 (ต�มพระร�ชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๑	และระเบยีบ
คณะกรรมก�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�	หรือผู้ที่แจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รทุจริตต่อหน้�ที่	ก�รรำ่�รวย
ผิดปกติ	ก�รตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�รต�ม
พระร�ชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	และกฎหม�ยอืน่
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงส�มี	ภริย�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�นของบุคคลดังกล่�ว	และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่�ว
 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
	 ก�รรอ้งขอคุม้ครองชว่ยเหลอืพย�นทำ�ได้โดยยืน่คำ�รอ้งต่อสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	สว่นกล�ง	หรอื
สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย	หรือต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองพย�น	
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(สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	หรือสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ)	 ห�กม�ด้วย
ตนเองไม่ได้	ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือหรือจดหม�ย	หรือท�งโทรศัพท์	หรืออ�จมอบอำ�น�จให้ผู้อื่น
ดำ�เนินก�รแทนได้	โดยระบุชื่อน�มสกุล	ที่อยู่ของผู้ร้องขอ	และพฤติก�รณ์ที่แสดงให้เห็นว่�อ�จไม่ได้รับ
คว�มปลอดภัย	พร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ
 ๗.๒  การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี
	 สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี	
(ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	
ม�ตร�	๑๓๕	และประก�ศคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีก�รและเงื่อนไขในก�รกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่�วห�ไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มีร�ยละเอียดดังนี้
	 	 ผูถ้กูกล�่วห�ร�ยใดทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งกบัก�รทจุรติรว่มกับเจ�้หน�้ทีข่องรฐัร�ยอืน่	และ
ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่�วห�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จเห็นสมควรกันไว้เป็นพย�นโดยไม่ต้องดำ�เนินคดี
ก็ได้	ห�กบุคคลดังกล่�วมีลักษณะดังนี้

๑)	 เปน็ผูรู้เ้หน็เหตกุ�รณ์และมีส่วนเกีย่วข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดกบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐั
 ร�ยอื่นที่อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพย�นหลักฐ�นก่อนก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรืออยู่ระหว่�งก�รไต่สวน
ข้อเท็จจริง	

๒)		 เปน็ผูใ้หถ้อ้ยคำ�ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อก�รตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ	หรอืก�รแสวงห�
	 ขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพย�นหลักฐ�น	หรือก�รไต่สวนขอ้เท็จจริง	หรือใหถ้อ้ยคำ�	

หรือแจ้งเบ�ะแส	หรือข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญจนส�ม�รถใช้เป็นพย�นหลักฐ�น
ในก�รวินิจฉัยชี้มูลคว�มผิดเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	

๓)		 เต็มใจท่ีจะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลต�มข้อ	 ๒	 พร้อมกับรับรองว่�
จะไปเบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นศ�ลต�มที่ให้ก�รหรือให้ถ้อยคำ�ไว้

 -  การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี
	 	 ส�ม�รถมีคำ�ขอด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 เพ่ือขอกัน
ตนเองไวเ้ปน็พย�นในคดนีัน้นบัแตว่นัทีไ่ดท้ร�บเหตแุหง่ก�รกล�่วห�	ซึง่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะพจิ�รณ�
คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุดังต่อไปนี้

๑)		 ห�กไมก่นับุคคลหรอืผูถ้กูกล�่วห�คนใดคนหนึง่เปน็พย�นแลว้	พย�นหลกัฐ�นท่ี
มอียูอ่�จไมเ่พยีงพอและไมอ่�จแสวงห�พย�นหลกัฐ�นอืน่แทนเพือ่ใหเ้พยีงพอ

	 ในก�รดำ�เนินคดีกับผู้ถูกกล่�วห�ร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	
๒)		 บุคคลนั้นจะต้องเบิกคว�มต�มที่ให้ก�รไว้

							 เมื่อคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่�วห�นั้นไว้เป็นพย�นแล้ว	 ถือว่�
บุคคลดังกล่�วอยู่ในฐ�นะพย�นของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ในคดีนั้น	 และอ�จได้รับก�รคุ้มครองช่วย
เหลือต�มกฎหม�ยต่อไป
 ๗.๓  กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน 
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
	 ข้อ	๓	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดให้ข้อมลูต่อผู้บังคบับญัช�หรือให้ถ้อยคำ�ในฐ�นะพย�น	
ต่อผูม้หีน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบของท�งร�ชก�ร		อนัเป็นประโยชน์
และเป็นผลดยีิง่ต่อ	ท�งร�ชก�ร	ให้ถือว่�ผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้�ทีร่�ชก�ร	ซึง่ได้รับคว�มคุม้ครองพย�นและอ�จ
ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	ต�มกฎ		ก.พ.	นี้	
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	 ข้อมลูหรอืถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึง่จะถือว่�เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิง่ต่อท�งร�ชก�รต่อเมือ่
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ดำ�เนินก�รท�งวินัยได้	 หรือเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้ลงโทษท�งวินัยแก่ผู้กระทำ�
คว�มผิดได้	 และมีผลทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณแผ่นดินเป็นอย่�งม�กหรือมีผลทำ�ให้ส�ม�รถ
รักษ�ไว้ซึ่งระบบบริห�รร�ชก�รที่ดีโดยรวมได้
	 ในกรณท่ีีข้�ร�ชก�รผูน้ั้นเป็นผูก้ระทำ�ผดิวนิยันัน้เสยีเองหรอือ�จจะถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วม
ในก�รกระทำ�ผิดวินัยนั้นด้วย		ไม่ให้ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อนี้	
	 ข้อ	๔	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ที่อ�จจะถูกกล่�วห�ว่�มีส่วนร่วมในก�รกระทำ�ผิดวินัย	
กบัข้�ร�ชก�รอืน่		ถ้�ได้ให้ข้อมลูต่อผูบั้งคบับญัช�	หรอืใหถ้้อยคำ�เกีย่วกับก�รกระทำ�ผดิวนิยัทีไ่ด้กระทำ�ม�
ต่อบคุคลหรือคณะบุคคลท่ีมีหน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบของ
ท�งร�ชก�ร	และข้อมูลหรอืถ้อยคำ�น้ันเป็นปัจจัยสำ�คัญจนเป็นเหตุให้มกี�รสอบสวนท�งวนัิยแก่ผูเ้ป็นต้นเหตุ
แห่งก�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	
จะต้องเป็นคว�มเชื่อโดยสุจริตว่�มีก�รกระทำ�ผิดวินัยหรือเป็นไปต�มที่ตนเองเชื่อว่�เป็นคว�มจริง		และ
ไม่มีก�รกลับถ้อยคำ�นั้นในภ�ยหลัง
	 ก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่ง	 	 ไม่ถือเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับของท�งร�ชก�ร	
และไม่เป็นก�รกระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน	
	 ข้อ	๖	ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้�ที่ร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ซึ่งเป็น
ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป
	 ข้อ	๗	ผูบ้งัคบับญัช�ต�มลำ�ดบัชัน้และผูมี้อำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้มหีน้�ทีใ่ห้คว�มคุ้มครองพย�น  
ดังต่อไปนี้	

(๑)	 ไม่เปิดเผยช่ือหรือข้อมลูใด	ๆ 	ทีจ่ะทำ�ให้ทร�บว่�ผูใ้ดเป็นผูใ้ห้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�			
(๒)	 ไม่ใช้อำ�น�จไม่ว่�ในท�งใดหรอืกระทำ�ก�รอืน่ใดอนัเป็นก�รกลัน่แกล้งหรอืไม่เป็น

ธรรม	ซึ่งอ�จมีผลทำ�ให้กระทบสิทธิหรือหน้�ที่ของผู้นั้นในท�งเสียห�ย			
(๓)	 ให้คว�มคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพร�ะเหตุที่มีก�รให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำ�
(๔)	 ประส�นง�นกับพนักง�นอัยก�รเพื่อเป็นทน�ยแก้ต่�งคดีให้ถ้�ผู้นั้นถูกฟ้องเป็น

คดีต่อศ�ล
	 ในกรณทีีพ่ย�นผูใ้ดร้องขอเป็นหนังสอื		ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิ�รณ�ย้�ยผูน้ัน้	หรอื
พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รอืน่ใดทีเ่หน็ว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ผูน้ั้นได้รบัคว�มคุม้ครอง	โดยไม่ต้องได้รบัคว�มยนิยอมหรอื
เห็นชอบจ�กผูบ้งัคบับญัช�ของผูน้ัน้	และไม่ต้องปฏิบัตติ�มขัน้ตอนหรือกระบวนก�รต�มทีก่ฎหม�ย
บัญญัติไว้ก็ได้	
	 ข้อ	๘	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มข้อ	๗	หรือ
ก�รให้ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุ	 และแต่งต้ัง
เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
	 ข้อ	๙	เมื่อผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	๘	แล้ว	ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�
เป็นไปต�มทีพ่ย�นกล่�วอ้�ง	ให้ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังดำ�เนินก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นในโอก�สแรก
ที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	
	 ข้อ	๑๐	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มหมวดนี้	
หรือก�รให้ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้	
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	 ข้อ	๑๑	เมื่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	๑๐	แล้ว	ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�เป็นไปต�มที่
พย�นกล่�วอ้�งให้สำ�นกัง�น	ก.พ.	ดำ�เนนิก�รให้มกี�รย้�ยหรือโอน	หรือดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มที	่เหน็สมควร
เพื่อให้ผู้นั้นได้รับคว�มคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับคว�มยินยอมหรือเห็นชอบจ�กผู้มีอำ�น�จส่ังบรรจุและ
แต่งตั้งก่อน	หรือไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด		
 ในกรณทีีผู่มี้อำ�น�จสัง่บรรจุและแต่งต้ังไม่ดำ�เนนิก�รต�มทีส่ำ�นกัง�น	ก.พ.	กำ�หนด	ต�มวรรคหนึง่	
หรือในกรณีที่เห็นสมควร	ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	เสนอ	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๙	ต่อไป	
 ข้อ	๑๒	ก�รให้คว�มคุม้ครองพย�นต�มหมวดนี	้ให้พิจ�รณ�ดำ�เนนิก�รในโอก�สแรกทีส่�ม�รถ
กระทำ�ได้	และให้เริ่มตั้งแต่มีก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่�
จะมีก�รสั่งยุติเรื่องหรือก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มกฎหม�ยนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น
	 ข้อ	 ๑๓	 ก่อนมีก�รแจ้งเรื่องกล่�วห�ว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	
ถ้�ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดวินัยในเรื่องนั้น	และเป็นกรณี	
ที่ไม่อ�จแสวงห�ข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นอ่ืนใดเพื่อดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�
คว�มผดิวนิยัในเรือ่งนัน้ได้นอกจ�กจะได้ข้อมลูหรอืพย�นหลักฐ�นจ�กผูน้ัน้	ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละ
แต่งตั้งอ�จกันผู้นั้นเป็นพย�นได้
	 ข้อ	๑๔	ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๓	ไม่ม�ให้ถ้อยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคล	
ผูม้หีน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบยีบของท�งร�ชก�ร		หรือม�แต่ไม่ให้ถ้อยคำ�	
หรือให้ถ้อยคำ�แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�ร	หรือให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ	หรือกลับคำ�ให้ก�ร	
ให้ก�รกันผู้นั้นไว้เป็นพย�นเป็นอันสิ้นสุดลง	
 ข้อ	๑๕	ให้ผูบ้งัคบับญัช�ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังแจ้งเร่ืองก�รกันข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มญั	
ต�มข้อ	 ๑๓	 ไว้เป็นพย�น	หรือก�รสิ้นสุดก�รกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๔	 ให้บุคคลหรือคณะบุคคล	ที่มีหน้�ที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�รและข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ
	 ข้อ	๑๖	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือ
ให้ถ้อยคำ�ที่สำ�คัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดได้	 และผู้นั้นต้องถูก
ลงโทษท�งวินัยเพร�ะเหตุที่ได้ร่วมกระทำ�ผิดวินัยนั้นด้วย	 ถ้�ผู้มีอำ�น�จส่ังบรรจุและแต่งต้ังพิจ�รณ�
เห็นว่�ผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยนั้น	 หรือได้ร่วมกระทำ�คว�มผิดวินัยไปเพร�ะ
ตกอยู่ในอำ�น�จบังคับ	หรือกระทำ�ไปโดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ลดโทษ
ให้ผู้นั้นตำ่�กว่�โทษที่ควรได้รับจริงได้	แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่�ก�รลดโทษที่อ�จกระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
	 ข้อ	 ๑๗	 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	
แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ได้ดังนี้		

(๑)		 ให้ถือว่�ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�นั้นเป็นข้อควรพิจ�รณ�อื่นต�มกฎ	 ก.พ.	
ว่�ด้วยก�รเลือ่นเงนิเดอืนทีผู่บ้งัคบับญัช�ต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบในก�ร
พิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน	

(๒)		 เครื่องหม�ยที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ	
(๓)		 ร�งวัล			
(๔)		 คำ�ชมเชยเป็นหนังสือ

	 ข้อ	๑๘	ให้ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังพิจ�รณ�ให้บำ�เหนจ็คว�มชอบเป็นกรณพิีเศษต�ม
ข้อ	๑๗	แก่ผูใ้ห้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ต�มระดับคว�มม�กน้อยของประโยชน์และผลดียิง่ต่อท�ง
ร�ชก�รที่ได้รับจ�กก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๓  เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

	 	 	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

เรื่อง    การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 

 วิช�นีเ้ปน็ก�รเรยีนรู้เกีย่วกับที่ม�	คว�มหม�ยของโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพยีงต้�นทุจริต	
ก�รนำ�โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไปประยุกต์ในบริบทต่�ง	ๆ	เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไป
ถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ
เกี่ยวกับก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต
	 ๒.		 เพ่ือส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วย
โมเดล	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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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๓  เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง
	 	 	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
	 เมื่อวันที่	๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๔๘๙	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	และเมื่อวันที่	๕	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ณ	พระที่นั่งไพศ�ลทักษิณ	พระร�ชพิธี
บรมร�ช�ภิเษกในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 นับเป็นเวล�	 ๗๐	 ปี	 ที่พระบ�ท
สมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงครองร�ชย	์ทรงมพีระร�ชปณธิ�ณทีจ่ะใหป้ระช�ชนช�วไทย
ได้ประโยชน์และคว�มสุขของอย่�งท่ัวถึงกันท้ังประเทศ	 โดย	 “คน”	 เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�	 และ
ทรงพระวิริยะอุตส�หะที่จะขจัดปัญห�ต่�ง	ๆ	อ�ทิ	ปัญห�ด้�นเศรษฐกิจ	เกษตรกรรม	สังคม	ก�รศึกษ�	
เปน็ตน้	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พชวิีตของประช�ชนช�วไทยส�ม�รถพึง่พ�ตนเองอย�่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริหลัก
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตมห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์	วันพฤหัสบดีที่	๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๑๗	โดยมีใจคว�มตอนหนึ่งว่�	“...ก�รพัฒน�ประเทศ
จำ�เปน็ตอ้งทำ�ต�มลำ�ดับขัน้ตอ้งสร�้งพืน้ฐ�น	คือ	คว�มพอมพีอกิน	พอใชข้องประช�ชนสว่นใหญเ่ปน็เบือ้งตน้
ก่อน	 โดยใช้วิธีก�รและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 เมื่อได้พ้ืนฐ�นมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบตัไิดแ้ลว้	จงึคอ่ยสร�้งคอ่ยเสรมิคว�มเจรญิและฐ�นะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลำ�ดบัตอ่ไป	
ห�กมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้�งคว�มเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�ร
สมัพันธ์กับสภ�วะของประเทศและของประช�ชนโดยสอดคลอ้งดว้ย	กจ็ะเกดิคว�มไมส่มดลุในเรือ่งต�่งๆ	
ขึน้ซึง่อ�จกล�ยเปน็คว�มยุง่ย�กล้มเหลวไดใ้นทีส่ดุ	ดงัเหน็ไดท้ีอ่�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลงัประสบปญัห�
ท�งเศรษฐกิจอย�่งรุนแรงอยูใ่นเวล�นี.้..”	ซึง่เป็นแนวพระร�ชดำ�รทิีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วย
ก�รพึงพ�ตนเอง	มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๔๙	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:	UN)	โดย
น�ยโคฟ	ีอนันนั		เลข�ธกิ�รองคก์�รสหประช�ช�ตไิดทู้ลเกล้�ทูลกระหมอ่ม	ถว�ยร�งวลัคว�มสำ�เร็จสูงสุด
ด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ(The	Human	Development	Lifetime	
Achievement	Award)		เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ	ในวโรก�สที่ทรงครองสิริร�ชสมบัติ
ครบ	๖๐	ป	ีโดยน�ยโคฟ	ีอันนันไดก้ล�่วสดุดีพระเกียรตคิณุพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุย
เดช	และกล่�วถึงปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงว่�เป็นหลักก�รที่มุ่งเน้นก�รกลั่นกรองในก�รบริโภคเน้น
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คว�มพอประม�ณและก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต�้นท�นผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภวิตัน	์	“ท�งส�ยกล�ง” 
จงึเปน็ก�รตอกยำ�้แนวท�งทีส่หประช�ช�ตทิีมุ่ง่เนน้คนเปน็ศนูยก์ล�งก�รพฒัน�เพือ่คณุภ�พชวีติทีด่แีละ
ยั่งยืน	ต่อม�ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐	สำ�นกัง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	(United	
Nations	Development	Programme	:	UNDP)	ได้กล่�วถึงปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยจัดพิมพ์
ในร�ยง�นประจำ�ปี	 ๒๐๐๗	 เพื่อเผยแพร่ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสม�ชิกกว่�	 
๑๕๐	ประเทศทั่วโลก	

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
	 ยุทธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ	ระยะท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	
ไดม้กี�รวิเคร�ะหภ์�พอน�คตของประช�ชนและสงัคมไทยในระยะ	๕	ปขี�้งหน�้ไวว้�่	ห�กยทุธศ�สตรช์�ตฯิ	
ไดร้บัคว�มรว่มมอืรว่มใจจ�กทกุภ�คสว่นของสงัคมไทยในก�รนำ�ไปปฏบิตัจิรงิ	ประช�ชนไทยจะมี
คว�มตืน่ตัวตอ่ก�รทจุรติม�กขึน้	มกี�รใหค้ว�มสนใจตอ่ข�่วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติ
ที่มีต่อประเทศม�กขึ้น	 มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออก
ผ่�นสื่อส�ธ�รณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่�ง	ๆ 	ประช�ชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนก�รกล่อมเกล�
ท�งสงัคมว�่ก�รทจุรติถอืเปน็พฤตกิรรมทีน่อกจ�กจะผดิกฎหม�ยและทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยตอ่ประเทศแลว้	
ยังเป็นพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม	 ไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม	 ประช�ชนจะเริ่มเรียนรู้ก�รปรับเปลี่ยน
ฐ�นคว�มคดิทีท่ำ�ใหส้�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมได้	วฒันธรรม
ท�งสงัคมทีม่ฐี�นอยูบ่นหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงจะหลอ่หลอมใหป้ระช�ชนไมก่ระทำ�ก�รทจุรติ
เนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตท่ีพอเพียง	 มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	 และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�
ก�รทุจริตอันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม
	 เพือ่ใหภ้�พอน�คตดงักล�่วส�ม�รถบรรลผุลได้จรงิ	หนว่ยง�นทกุภ�คสว่นต้องใหค้ว�มสำ�คญั
อย�่งแทจ้ริงกบัก�รปรบัประยกุตห์ลกัปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใชป้ระกอบกบัหลกัก�รตอ่ต้�น
ก�รทจุรติอืน่ๆ	เพือ่สร้�งฐ�นคิดจติพอเพียงตอ่ต้�นก�รทุจรติใหเ้กดิขึน้เปน็พืน้ฐ�นคว�มคดิของปจัเจกบคุคล	
โดยประยกุต์หลกั	“STRONG	:	จติพอเพียงต้�นทจุรติ”		ซึง่คดิคน้โดย	รองศ�สตร�จ�รย	์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	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต”	
  ๑) S (Sufficient) : ความพอเพียง 	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน
นอ้มนำ�ปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงม�ปรบัประยกุตเ์ปน็หลกัคว�มพอเพยีงในก�รทำ�ง�น	ก�รดำ�รงชวีติ	
ก�รพฒัน�ตนเองและสว่นรวม	รวมถงึก�รปอ้งกนัก�รทจุรติอย�่งยัง่ยนื	คว�มพอเพยีงต่อสิง่ใดสิง่หนึง่	
ของมนุษย์แม้ว่�จะแตกต่�งกันต�มพื้นฐ�น	 แต่ก�รตัดสินใจว่�คว�มพอเพียงของตนเองต้องต้ังอยู่บน
คว�มมเีหตมีุผลรวมท้ังตอ้งไมเ่บียดเบียนตนเอง	ผูอ่ื้น	และสว่นรวมคว�มพอเพยีงดงักล�่วจงึเปน็ภูมคิุม้กนั
ให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�ก�รทุจริต	ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)
  ๒) T (Transparent) : ความโปร่งใส 	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน
ต้องปฏิบตังิ�นบนฐ�นของคว�มโปรง่ใส	ตรวจสอบได	้ดงันัน้	จงึตอ้งมแีละปฏบิตัติ�มหลกัปฏบิตั	ิระเบยีบ 
ขอ้ปฏบิตั	ิกฎหม�ย	ด�้นคว�มโปรง่ใส	ซ่ึงตอ้งให้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลกุใหต่ื้นรู	้(realize)
  ๓) R  (Realise) : ความตื่นรู้		ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและตระหนักรู้ถึงร�กเหง้�ของปัญห�และภัยร้�ยแรงของก�รทุจริตประพฤติมิชอบ
ภ�ยในชุมชนและประเทศ	 คว�มตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถ�นก�รณ์ท่ีเสี่ยงต่อก�รทุจริต	 ย่อมจะมี
ปฏกิริยิ�เฝ�้ระวงัและไมย่นิยอมตอ่ก�รทุจรติในท่ีสดุซ่ึงต้องใหค้ว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	(knowledge)	เกีย่วกบั
สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	คว�มร้�ยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
  ๔) O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน 
มุ่งพัฒน�และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน	 บนฐ�นคว�มโปร่งใส	
คว�มพอเพียงและรว่มสร�้งวฒันธรรมสจุรติใหเ้กดิขึน้อย�่งไมย่อ่ทอ้	ซึง่ตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	
(knowledge)	ในประเด็นดังกล่�ว
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  ๕) N (Knowledge) : ความรู้		ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	ต้องมี
คว�มรู้คว�มเข้�ใจส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้	ส�ม�รถวิเคร�ะหึรร่ทื่	สังเคร�ะห์	ประเมินได้อย่�งถ่องแท้	ในเรื่อง	
สถ�นก�รณก์�รทจุรติ	ผลกระทบทีม่ตีอ่ตนเองและสว่นรวม	คว�มพอเพยีงต�้นทจุรติ	ก�รแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รลดก�รทุจริตในระยะย�ว	รวมทั้ง	คว�มอ�ยไม่กล้�
ทำ�ทุจริตและคว�มไม่ทนเมื่อพบเห็นว่�มีก�รทุจริตเกิดขึ้น	เพื่อสร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต  
  ๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร	คนไทยมีคว�มเอื้ออ�ทร	มีเมตต�	นำ้�ใจ	ต่อกัน
บนฐ�นของจิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไม่เอื้อต่อก�รรับหรือก�รให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
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ความพอเพียง 
พระราชดำารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
	 “...คำ�ว่�พอเพยีง	มคีว�มหม�ยกว้�งออกไปอกี	ไมไ่ด้หม�ยถงึก�รมพีอสำ�หรับใชข้องตัวเอง																				
มคีว�มหม�ยว่�พอมีพอกิน	พอมีพอกินนี้	ถ้�ใครได้ม�อยู่ที่นี่	ในศ�ล�นี้เมื่อ	๒๔	ปี	๒๕๑๗	ถึง	๒๕๔๑	
ก	็๒๔	ป	ีใชไ่หม	วนันัน้ไดพ้ดูถงึว�่	เร�ควรจะปฏบิตัใิหพ้อมพีอกนิ	พอมีพอกนินีก้แ็ปลว�่เศรษฐกจิพอเพียง
นัน่เองถ�้แต่ละคนพอมพีอกนิกใ็ชไ้ด	้ยิง่ถ�้ทัง้ประเทศพอมพีอกนิก็ยิง่ด	ีและประเทศไทยกเ็วล�นัน้ก็
เริม่จะเปน็ไมพ่อม	ีพอกนิ	บ�งคนกม็มี�ก	บ�งคนก็ไมม่เีลย	สมยัก่อนนีพ้อมพีอกิน	ม�สมัยนีช้กัจะไมพ่อมพีอกิน	
จึงต้องมีนโยบ�ยที่จะทำ�เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”	
	 “...คำ�ว�่พอกเ็พยีงพอ	เพยีงนีก้พ็อดงันัน้เอง	คนเร�ถ�้พอในคว�มตอ้งก�ร	กม็คีว�มโลภนอ้ย	
เมื่อมีคว�มโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	ถ้�ทุกประเทศใดมีคว�มคิด	อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	มีคว�มคิด
ว่�ทำ�อะไรต้องพอเพียง	หม�ยคว�มว่�	พอประม�ณ	ไม่สุดโต่ง	ไม่โลภอย่�งม�ก	คนเร�ก็อยู่เป็นสุข	
พอเพียงนี้อ�จจะมีม�ก	 อ�จจะมีของหรูหร�ก็ได้	 แต่ว่�ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน	 ต้องให้พอประม�ณ	
พูดจ�ก็พอเพียง	ทำ�อะไรก็พอเพียง	ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
 “...อย�่งเคยพดูเหมอืนกนัว่�	ท�่นทัง้หล�ยท่ีนัง่อยู่ตรงนี	้ถ้�ไมพ่อเพยีงคอือย�กจะไปนัง่บนเก�้อี้
ของผูท้ีอ่ยูข่�้ง	ๆ 	อนันัน้ไม่พอเพียงและทำ�ไมไ่ด้	ถ้�อย�กนัง่อย่�งนัน้กเ็ดอืดรอ้นกนัแนเ่พร�ะว�่อดึอัด	จะทำ�ให้
ทะเล�ะกัน	และเมื่อมีก�รทะเล�ะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นควรที่จะคิดว่�ทำ�อะไรพอเพียง...”
	 “...ถ้�ใครมีคว�มคิดอย่�งหนึ่งและต้องก�รให้คนอื่นมีคว�มคิดอย่�งเดียวกับตัวซึ่งอ�จจะ
ไม่ถูก	 อันนี้ก็ไม่พอเพียง	 ก�รพอเพียงในคว�มคิดก็คือแสดงคว�มคิด	 คว�มเห็นของตัวและปล่อยให้อีก
คนพูดบ้�ง	และม�พิจ�รณ�ว่�ที่เข�พูดกับที่เร�พูด	อันไหนพอเพียงอันไหนเข้�เรื่อง	ถ้�ไม่เข้�เรื่องก็แก้ไข
เพร�ะว�่ถ�้พดูกนัโดยทีไ่มรู่เ้รือ่งกนั	กจ็ะกล�ยเปน็ก�รทะเล�ะ	จ�กก�รทะเล�ะดว้ยว�จ�กก็ล�ยเปน็
ก�รทะเล�ะด้วยก�ย	ซึ่งในที่สุดก็นำ�ม�สู่คว�มเสียห�ย	เสียห�ยแก่คนสองคนที่เป็นตัวก�ร	เป็นตัวละคร
ทัง้สองคน	ถ�้เปน็หมูก่เ็ลยเปน็ก�รตกีนัอย�่งรนุแรง	ซึง่จะทำ�ใหค้นอืน่อกีม�กเดือดร้อน	ฉะนัน้	คว�มพอเพยีงนี้
ก็แปลว่�	คว�มพอประม�ณและคว�มมีเหตุผล...”
 สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิไดป้ระมวลและ
กลัน่กรองจ�ก	พระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดุลยเดช	เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง	
และขอพระร�ชท�น	พระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร่	ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระกรุณ�ปรับปรุงแก้ไขและทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 พระร�ชท�น
พระบรมร�ช�นุญ�ตต�มที่ขอพระมห�กรุณ�โดยมีใจคว�มว่�	
	 “เศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็ปรัชญ�ช้ีถงึแนวก�รดำ�รงอยูแ่ละปฏบิติัตนของประช�ชนในทกุระดบั 
ตั้งแต่	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไป
ในท�งส�ยกล�ง	โดยเฉพ�ะก�รพฒัน�เศรษฐกิจเพือ่ให้ก้�วทนัต่อโลกยุคโลก�ภวัิตน	์คว�มพอเพียง	หม�ยถึง	
คว�มพอประม�ณ	คว�มมเีหตผุล	รวมถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบภูมคุ้ิมกันในตวัทีด่พีอสมควร	
ตอ่ก�รมีผลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะตอ้งอ�ศยัคว�มรอบรู	้
คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงัอย�่งยิง่ในก�รนำ�วชิ�ก�รต่�ง	ๆ 	ม�ใชใ้นก�รว�งแผนและก�รดำ�เนนิ
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ก�รทกุขัน้ตอน	และขณะเดยีวกนัจะตอ้งเสรมิสร�้งพ้ืนฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	โดยเฉพ�ะเจ้�หน�้ทีข่องรัฐ	
นักทฤษฎ	ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั	ใหมี้สำ�นกึในคณุธรรมคว�มซ่ือสตัย์สจุรติ	และให้มีคว�มรอบรูท่ี้เหม�ะสม	
ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	มีสติปัญญ�	และคว�มรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ตอ่ก�รรองรับก�รเปลีย่นแปลงอย�่งรวดเรว็และกว�้งขว�งทัง้ด�้นวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดลอ้ม	และวฒันธรรม
จ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”
	 คุณลักษณะที่สำ�คัญของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไข	 คือ	
แนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตให้อยู่บนท�งส�ยกล�งต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อพ้นจ�กภัยและ
วิกฤติก�รณ์ต่�งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
 • ความพอประมาณ	หม�ยถึง	คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็น	ไม่ม�กเกินไป	ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 • ความมีเหตุผล	 หม�ยถึง	 ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�ง	 ๆ	 อย่�งมีเหตุผลต�มหลัก
วิช�ก�ร	หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�งถี่ถ้วน	
โดยคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น	ๆ	อย่�งรอบคอบ
 • มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง	หม�ยถึง	ก�รเตรยีมตัวใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและก�รเปลีย่นแปลง
ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�งทันท่วงที
 เงือ่นไขในการตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
  ๑. เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย	คว�มรอบรูเ้กีย่วกับวชิ�ก�รต�่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งรอบด�้น 
คว�มรอบคอบทีจ่ะนำ�คว�มรูเ้หล�่นัน้ม�พจิ�รณ�ใหเ้ชือ่มโยงกัน	เพือ่ประกอบก�รว�งแผนและ
คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม	ที่จะต้องเสริมสร้�ง	ประกอบด้วย	มีคว�มตระหนักใน	คุณธรรม	
มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	
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ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ		

	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชี วิตท�งส�ยกล�ง	 ก�รพึ่งตนเอง	 
รูจ้กัประม�ณตนอย�่งมเีหตผุล	อยูบ่นพืน้ฐ�นคว�มรู้และคณุธรรมในก�รพจิ�รณ�	ปรชัญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงดำ�เนินก�รไม่ได้เฉพ�ะเจ�ะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่�งเดียว	 แต่ยังครอบคลุม 
ไปถึงก�รดำ�เนินชีวิตด้�นอื่นๆ	 ของมนุษย์ให้อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข	 อย่�งเช่น	 
ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	 เร�จะไม่ทุจริต	 คดโกง	 ไม่ลักขโมยของ	 เบียดเบียนผู้อื่น	 ก็จะส่งผลให้ผู้อื่น 
ไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข
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 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
	 น�ยสนุทร	ชนะศรโียธนิ	เจ�้ของร�้นสทู	“วินสัน	เทเลอร”์	ได้บอกเล่�พระร�ชจรยิวตัรในด้�น 
“คว�มพอเพยีง”	ทีพ่ระองคท่์�นทรงปฏิบัตมิ�อย�่งตอ่เนือ่งว่�	“น�ยตำ�รวจนำ�ม�ใหผ้มซอ่ม	เปน็ผ�้รดัอก
สำ�หรับเล่นเรือใบสภ�พเก่�ม�กแล้ว	 น�ยตำ�รวจท่�นนั้นบอกว่�ไม่มีร้�นไหนยอมซ่อมให้เลย	 ผมเห็นว่�
ยังแก้ไขได้ก็รับม�ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	แต่ไม่รู้
ม�ก่อนว่�เข�เป็นเจ้�หน้�ที่ในพระร�ชสำ�นักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่�ตัดบอกเข�ว่�ไม่รับเงิน	 แก้ไขแค่นี้	
ผมมนีำ�้ใจ	ผมเปดิร�้นเสือ้เพร�ะตอ้งก�รให้มช่ืีอเสียงด�้นคณุภ�พและบรกิ�รลกูค�้ม�กกว�่	แกไ้ขนดิเดยีว
กอ็ย�กทำ�ใหเ้ข�ดีๆ 	ไมต่อ้งเสยีเงนิ	ตอนนัน้เข�ถ�มผมอกีว�่	แล้วจะเอ�ม�ใหท้ำ�อกีได้ไหม	เร�กบ็อกได้เลย
ผมบริก�รให้	จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุดให้ให้น�ยตำ�รวจท่�นนี้เรื่อย	ๆ	เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	พอครั้งที่	๕	
น่ีสิ	 ท่�นเอ�ผ้�ม�	 ๔-๕	 ผืน	 จะให้ตัดถ�มผมว่�เท่�ไหร่ๆ	 แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	 ท่�นชื่อ	
พล.ต.ต.จรัส	 สุดเสถียร	 ตำ�แหน่งเขียนว่�	 เป็นน�ยตำ�รวจประจำ�ร�ชสำ�นัก	 ท่�นบอกว่�	 “ส่ิงที่เถ้�แก่
ทำ�ใหเ้ป็นของพระเจ�้อยูห่วันะ”	ผมอึง้ม�กรบียกมอืทว่มหวั	ดใีจทีไ่ดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทแลว้”	
น�ยสุนทรเล่�ด้วยนำ้�เสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับม�ให้ซ่อมแซม	ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้น
เข�ไม่ซอ่มกันแล้ว	เอ�ไปทิง้หรอืใหค้นอ่ืน	ๆ 	ไดแ้ลว้	แต่พระเจ�้อยูหั่วรัชก�ลที	่๙	ทรงมคีว�มมธัยสัถ์	แต่ละองค์
ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�มัวหมอง	ตรงดิ้นทอง
กห็ลดุเกือบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยใหโ้รงง�นปกัใหมใ่หเ้หมอืนแบบเดมิ	เพร�ะเข�้ใจว�่ท�่นอย�กได้
ฉลองพระองค์องคเ์ดมิ	แตเ่ปลีย่นตร�ใหด้ใูหม	่ถ�้สมมตุวัินนีม้เีจ�้หน�้ทีม่�สง่ซ่อม	พรุง่นีเ้ย็นๆ	ผมกท็ำ�เสร็จ
สง่คนืเข�้ไป	เจ�้หน�้ท่ีทีม่�รับฉลองพระองคช์อบถ�มว่�	ทำ�ไมทำ�ไว	ผมตอบเลยว่�	เพร�ะต้ังใจถว�ยง�นครับ	
ผมอยูผ่นืแผน่ดินไทย	ใตร้ม่พระบ�รมขีองพระองค์	ผมก็อย�กไดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทสกัเรือ่ง	ผมเปน็แค่
ช่�งตัดเสื้อ	ได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
	 “ผมถอืโอก�สนำ�หลกัเศรษฐกจิพอเพียงของพระองคท่์�นม�ใชต้ลอด	เสือ้ผ�้เก�่	ๆ 	ทีไ่ดร้บัม�
วนัแรกทำ�ใหรู้ว้�่พระองค์ทรงอยูอ่ย�่งประหยดั	มธัยสัถ	์ทรงเปน็แบบอย�่งคว�มพอเพยีงใหแ้ก่ประช�ชน	
และเมือ่ไดถ้ว�ยง�นบ่อยคร้ังทำ�ใหผ้มตระหนกัว่�คนเร�วันหนึง่ต้องคดิพจิ�รณ�ตัวเองว่�สิง่ไหนบกพรอ่ง
กต็อ้งแกไ้ขสิง่นัน้	ทกุคนตอ้งแกไ้ขสิง่ทีบ่กพรอ่งก่อน	ง�นถงึจะบรรลเุป�้หม�ย	และเมือ่ประสบคว�มสำ�เรจ็
แล้วอย่�ลืมตั้งใจทำ�สิ่งดีๆ	 ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี	 ๆ	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของ
ความพอเพียง
	 น�ยศรไกร	แนน่ศรนีลิหรอืช�่งไก	่ช�่งนอกร�ชสำ�นกัผูถ้ว�ยง�นซอ่มฉลองพระบ�ท	ในหลวง
รัชก�ลที่	๙	ม�น�นกว่�	๑๐	ปี	ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	ก.เปรมศิลป์	บริเวณสี่แยกพิชัย	
เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	ประม�ณปี	๒๕๔๖	มลีกูค�้สวมชดุพระร�ชสำ�นกัม�	๒	คน	เดินประคองถงุผ�้ล�ยสก๊อต 
ด้�นในเป็นรองเท้�เข้�ม�ในร้�น	พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	เลยถ�มว่�	เอ�อะไรม�ให้	ลูกค้�ร�ยนั้น
ตอบว่�	ฉลองพระบ�ทของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ยินเท่�นั้น	ทำ�ตัวไม่ถูก	ขนลุก	พูดอะไรไม่ถูก	
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ในใจคดิแต่เพียงว�่โชคดแีลว้	ไมน่กึไมฝ่นัว�่จะมโีอก�สได้ซ่อมรองเท�้ของเจ�้ฟ�้เจ�้แผน่ดิน	ช�่งไก	่เล�่ว�่	
รองเทา้คูแ่รกทีใ่นหลวง ร. ๙ ทรงนำามาซอ่ม เปน็รองเทา้หนงัสดีำา ทรงคทัช ูแบรนดไ์ทย เปน็ฉลองพระบาท
คู่โปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓ เท่าที่สังเกตสภาพชำารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี 
ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
 “จริง	ๆ	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คู่นั้นไม่ถึง	๑	ชั่วโมงก็เสร็จ	แต่ด้วยคว�มที่อย�กให้รองเท้�คู่นั้น
อยู่ในบ้�นให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�	ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช่�งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	ซึ่งคู่ที่	๒	
และคู่ที่	๓	เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟมักใส่ในง�นร�ชพิธ ี
ซึง่ฉลองพระบ�ทคูน่ี	้มรีอยพระบ�ทติดม�กับแผน่รองเท�้	ช�่งไกเ่กบ็แผน่รองเท�้ไว้ทีร่�้นเพือ่คว�มเปน็สริมิงคล	
ส่วนฉลองพระบ�ทคู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	
สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้วทั้งหมด	๖	คู่
	 “ผมซอ่มฉลองพระบ�ททกุคูอ่ย�่งสดุคว�มส�ม�รถ	ซึง่รองเท�้ของพระองคจ์ะนำ�ไปว�งปน
กับของลูกค้�คนอื่นไม่ได้	 เลยซ้ือพ�นม�ใส่พร้อมกับผ้�สีเหลืองม�รอง	 แล้วนำ�ไปว�งไว้ที่สูงที่สุดในร้�น	
เพร�ะท่�นคงทรงโปรดม�ก	สภาพรองเท้าชำารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐี
ทั่วไปคงจะไม่นำามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
	 ประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ใหช้�ยผูน้ีไ้ดเ้รยีนรูจ้�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	
คอื	“คว�มพอเพยีง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก�่ยงัสง่ม�ซอ่ม	ห�กคนไทยเดนิต�มรอยของพระองคท่์�น	
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
	 “...พระองค์ท่�น	ทรงเป็นผู้นำ�อย่�งแท้จริง	ดูแค่ฉลองพระบ�ทเป็นต้น	พวกต�มเสด็จฯ	
ท้ังหล�ยใสร่องเท�้นอก	และยิง่ม�จ�กต�่งประเทศใส่แลว้นุม่เท้�ด	ีพระองค์กลบัทรงรองเท�้ทีผ่ลติในเมอืงไทย
คู่ละร้อยกว่�บ�ทสีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

 นาฬิกาบนข้อพระกร
	 วันง�นเปิดตัวร�ยก�รทีวี	“ธรรมดีที่พ่อทำ�”	และง�นสัมมน�	“ถอดรหัส”	ธรรมดีที่พ่อทำ�	
พอเริ่มบรรย�ย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ถ�มผู้ฟังว่�	พวกเร�มีเสื้อผ้�คนละกี่ชุด	ใส่น�ฬิก�เรือนละเท่�ไหร่	
หล�ยคนแย่งกันตอบ	และพ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	
พระองคท์�่นใสน่�ฬกิ�ยีห่อ้อะไร	จนพระองคท์�่นรูส้กึไดว้�่ผมพย�ย�มอย�กจะดูยีห่อ้	ทา่นจงึยืน่
ขอ้พระหัตถม์าใหด้ตูรงหนา้ จงึทราบว่าพระองคท์า่นใส่นาฬกิาราคาเพยีงเรอืนละ ๗๕๐ บาทเทา่นัน้
ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง	แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	ทรงใช้จนเปื่อยซีด	
แต่พวกเร�มักคิดว่�	ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี	 เพร�ะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอ�เกษตรกรรม	แต่เลือก
ที่จะทำ�อุตส่�ห�กรรม	(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง)	สุดท้�ยอน�คตก็จะอดกิน”
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	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ถ�มอีกว่�	คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�	ร้อยกว่�คู่	
ดร.สเุมธ	จึงถ�มตอ่ว�่	วนันีใ้สม่�ก่ีคู	่ถ�้จะใชใ้หคุ้ม้	ทำ�ไมไมเ่อ�ม�แขวนคอดว้ย	(ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในหอ้ง
เงยีบสงดัเพร�ะโดนใจกนัเตม็ๆ	)	กอ่นจะบอกว�่	พระองคท์รงฉลองพระบ�ทคูล่ะ	๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	ขณะท่ี
ข้�ร�ชบริพ�ร	ใส่รองเท้�คู่ละ	๓-๔	พัน	แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่ห่�งไกลที่สุดแล้ว
ข้�ร�ชบริพ�รก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี	เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	อีกทั้งฉลองพระบ�ท
ของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก

 ดินสอทรงงาน
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว 
	 ดนิสอธรรมด�ซึง่คนทัว่ไปอ�จห�ซือ้ไดด้ว้ยร�ค�เพยีงไมก่ีบ่�ทนีเ้ป็นดนิสอชนดิเดยีว
ทีป่ร�กฏอยูบ่นพระหตัถ์ของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	ขณะทรงง�นอนัเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�งๆ	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงดินสอไม้ธรรมด�	ๆ 	โดยมีบันทึกว่�
ในปหีน่ึง	ๆ 	ทรงเบิกดนิสอใชเ้พยีง	๑๒	แทง่	โดยทรงใชดิ้นสอเดือนละ	๑	แทง่เท�่นัน้	เมือ่ดินสอส้ันจะทรงใช้
กระด�ษม�มว้นตอ่ปล�ยดนิสอใหย้�วเพือ่ใหเ้ขยีนไดถ้นดัมอืจนกระท่ังดินสอนัน้กดุใช้ไมไ่ด้แล้ว	เนือ่งจ�ก	
พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงมแีนวพระร�ชดำ�ริท่ีเปน็เหตุ	เปน็ผล	ดินสอ	๑	แท่ง	
ท�่นไมไ่ดม้องว�่เร�ต้องประหยดัเงนิในกระเป�๋แตท่�่นมองว�่ดนิสอ	๑	แทง่	ตอ้งใชท้รัพย�กรหรอืพลงัง�น
เท่�ไหร่	ต้องใช้ทรัพย�กร	ธรรมช�ติ	คือ	ไม้	แร่ธ�ตุที่ทำ�ไส้ดินสอ	ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	
พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและขนส่ง	ดังนั้น	ก�รผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อก�รร�ยรับร�ยจ่�ย
ของประเทศ	เปน็สว่นหนึง่มลูค�่สนิค�้นำ�เข้�ด้�นวตัถดิุบและเปน็ก�รนำ�ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีม่จีำ�กดั
ม�ใช้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ	คว�มประหยดัไมใ่ชห่ม�ยถึงก�รไม่ใช้	แตย่งัรวมถงึก�รใชส้ิง่ต�่ง	ๆ 	อย�่งมสีติ
และมีเหตุผล	อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
	 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	บอกผมม�ว่�	ปีหนึ่งท่�นทรงเบิกดินสอ	๑๒	แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จน
กระทัง่กดุ	ใครอย�่ไดไ้ปทิง้ของพระองคท์�่นนะ	จะทรงกริว้	ทรงประหยดัทกุอย�่ง	ทรงเปน็ตน้แบบทกุอย�่ง 
ของทุกอย่�งมีค่�สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	ทุกบ�ท	ทุกสต�งค์	จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	ทรงสั่งให้
เร�ปฏิบัติง�นด้วยคว�มรอบคอบ...	

 หลอดยาสีพระทนต์ 
	 หลอดย�สพีระทนตข์องพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภูมพิลอดุลยเดช	มลีกัษณะแบนร�บเรยีบ
คล�้ยแผน่กระด�ษ	โดยเฉพ�ะบรเิวณคอหลอดย่ิงปร�กฏรอยบุ๋มลกึลงไปจนถงึเกลยีวคอหลอด	
ส�เหตุที่เป็นเช่นนี้เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	ทันตแพทย์หญิง	ท่�นผู้หญิงเพ็ชร�	เตชะกัมพุช	ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 ได้เขียนเล่�ในว่�	 “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์
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ประจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	บ�งคนมีค่�นิยม
ในก�รใช้ของต�่งประเทศ	และมีร�ค�แพง	ร�ยทีไ่มม่ทีรัพยพ์อซือ้ห�กย็งัขวนขว�ย	เช�่ม�ใชเ้ปน็ก�รชัว่ครัง้
ช่ัวคร�ว	ซึง่เท�่ทีท่ร�บม�	มคีว�มแตกต�่งจ�กสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	ทีท่รงนยิมใชก้ระเป�๋ทีผ่ลิต
ภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้�ม	แม้ย�สีพระทนต์ของพระองค์ท่�น 
กท็รงใชด้�้มแปรงพระทนตร์ดีหลอดย�จนแบนจนแนใ่จว�่ไม่มยี�สพีระทนต์หลงเหลอือยูใ่นหลอดจรงิๆ”
											 “เมื่อกร�บบังคมทูลเสร็จ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่งว่�	ของพระองค์ท่�น
กเ็หมอืนกนั	และยงัทรงรบัสัง่ตอ่ไปอกีดว้ยว�่	เมือ่ไมน่�นม�นีเ้องมห�ดเล็กหอ้งสรง	เหน็ว�่ย�สีพระทนต์
ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	เมื่อพระองค์ได้ทรงทร�บ	ก็ได้ขอให้เข�
นำ�ย�สพีระทนตห์ลอดเก�่ม�คนืและพระองคท์�่นยงัทรงส�ม�รถใช้ต่อไปไดอ้กีถงึ	๕	วนั	จะเหน็ไดว้�่
ในสว่นของพระองคท์�่นเองนัน้	ทรงประหยดัอย�่งย่ิง	ซ่ึงตรงกนัข้�มกบัพระร�ชทรัพยส่์วนพระองคท่ี์ทรง
พระร�ชท�นเพื่อร�ษฎรผู้ย�กไร้อยู่เป็นนิจ”
											 “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดถึงพระวิริยะ	 อุตส�หะ	 ตลอดจน
คว�มประหยดัในก�รใชข้องอย�่งคุม้ค�่	หลงัจ�กนัน้ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองคไ์ดก้ร�บพระบ�ททลูขอ
พระร�ชท�นหลอดย�สีพระทนต์หลอดนั้น	เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้�เป็นตัวอย่�ง
เพื่อประพฤติปฏิบัติในโอก�สต่อ	ๆ	ไป”
	 “ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่ง
หลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นม�ให้ถึงบ้�น	ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�
กรุณ�ธิคุณเป็นล้นเกล้�ยิ่ง	 เมื่อได้พิจ�รณ�ถึงลักษณะของหลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นแล้วทำ�ให้
เกิดคว�มสงสัยว่�	เหตุใดหลอดย�สีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	คล้�ยแผ่นกระด�ษ	
โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด	 เมื่อได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ฯ	
อีกคร้ังในเวล�ต่อม�	 จึงได้รับคำ�อธิบ�ยจ�กพระองค์ว่�	 หลอดย�สีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผล
จ�กก�รใช้ด�้มแปรงสพีระทนตช์ว่ยรดีและกดจนเปน็รอยบุม๋ทีเ่หน็นัน่เอง	และเพือ่ทีจ่ะขอนำ�ไปแสดงให้
ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุท�หรณ์	 จึงได้ขอพระร�ช�นุญ�ต	 ซ่ึงพระองค์ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วย
คว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”
 
 รถยนต์พระที่นั่ง 
	 น�ยอนันต์	ร่มรื่นว�ณิชกิจ	ช่�งดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ได้ให้สัมภ�ษณ์ร�ยก�รตีสิบ	เมื่อวันที่
๒๗	พฤศจกิ�ยน	๒๕๕๒	โดยมใีจคว�มว�่	“ครัง้หนึง่ผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	ซ่ึงเปน็รถท่ีพระบ�ทสมเดจ็
พระเจ�้อยูห่วัพระร�ชท�นแก่สมเดจ็พระเทพรตันฯ	สมยัท�่นเรยีนจบทีจ่ฬุ�ฯ	และเปน็คนัโปรดของท�่นดว้ย 
ก่อนซ่อมข้�งประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	แต่หลังจ�กที่ซ่อมแล้ว	วันหนึ่งท่�นก็รับสั่ง
กบัส�รถวี�่	วนันีร้ถดแูปลกไป	นำ�้ไมห่ยด	อย�่งนีก้ไ็มเ่ยน็นะ่สิ	แต่กดี็เหมอืนกนัไมต้่องเอ�กระปอ๋งม�รอง”	
น�ยอนันต์	 เปิดเผยว่�	 ภ�ยในรถยนต์พระท่ีนั่งของแต่ละพระองค์นั้น	 เรียบง่�ยม�กไม่มีอะไรเลยที่เป็น
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	มีแต่ถังขยะเล็ก	ๆ	กับที่ทรงง�นเท่�นั้น	ส่วนก�รได้มีโอก�สดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	
ทำ�ใหไ้ด้เหน็ถงึพระร�ชกรณยีกจิของพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หวัด้วยนั้น	น�ยอนนัต์	กล่�วว่�	ครั้งหนึ่ง
มรีถยนตพ์ระทีน่ั่งทีเ่พิง่ทรงใช้ในพระร�ชกรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว�่พรมใตร้ถมนีำ�้แฉะขงัอยูแ่ละมกีลิน่เหมน็ดว้ย 
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แสดงว่�พระองค์ท่�นทรงนำ�รถไปทรงพระร�ชกรณียกิจในที่ที่นำ้�ท่วม	แถมนำ้�ยังซึมเข้�ไปในรถ
พระที่นั่งด้วย	 แสดงว่�นำ้�ก็ต้องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	 จึงถ�มส�รถีว่�	 ทำ�ไมไม่รีบเอ�รถม�ซ่อม	
ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	จ�กก�รที่ได้มีโอก�สรับใช้เบื้อง
พระยคุลบ�ท	ไดเ้หน็ถึงคว�มพอเพยีงของพระองค์อย�่งไร	น�ยอนนัต์	ตอบว�่	“ปกติถ�้ทรงง�นส่วนพระองค	์
ท่�นก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนำ้�มัน	และเมื่อเร�สังเกตสีรถพระที่นั่ง	จะเห็นว่�มีรอยสีถลอกรอบคันรถ	
กว�่ทีท่�่นจะนำ�ม�ทำ�สใีหมก่ร็อบคนัแลว้	แตค่นใชร้ถอย�่งเร�แคร่อยนดิเดยีวกร็บีเอ�ม�ทำ�สแีลว้	และ
ครัง้หนึง่ระหว�่งทีผ่มกำ�ลงัประส�นง�นไปรบัรถพระท่ีน่ังของสมเด็จพระเทพรัตนฯ	ก็มีวทิยุของข�้ร�ชบรพิ�ร
บอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตนฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”

 ห้องทรงงาน 
	 หอ้งทรงง�นพระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�นไมไ่ดห้รูหร�ประดบัดว้ยของแพงแตอ่ย�่งใด	เวล�
ทรงง�นจะประทบับนพืน้พระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�น	มไิดป้ระทับพระเก�้อีเ้วล�ทรงง�น	เพร�ะทรงว�ง
สิ่งของต่�ง	ๆ	ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเล็ก	ๆ	ขน�ด	๓	x	๔	เมตร	ภ�ยในห้องทรงง�นจะมีวิทยุ	
โทรทัศน์	โทรส�ร	โทรศัพท์	คอมพิวเตอร์	เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องพย�กรณ์	อ�ก�ศ	เพื่อจะได้
ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�ง	ๆ	ได้ทันท่วงที	โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศแสดงถึงพื้นที่
ประเทศ
	 ห้องทรงง�นของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง	ที่เตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	โต๊ะทรงง�นหรือ
เก้�อี้โยกรูปทรงหรูหร�ไม่เคยมีปร�กฏในห้องนี้	ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรม
ร�ชกุม�รี	ตอนหนึ่งที่ว่�	“...สำ�นักง�นของท่�น	คือ	ห้องกว้�ง	ๆ 	ไม่มีเก้�อี้	มีพื้น	และท่�นก็ก้มทรงง�นอยู่
กับพื้น...”	นั่นเอง	นับเป็นแบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้“ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ด
ธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	คูณ	๑๐	เมตร	โปร่ง	ๆ 	โล่ง	ๆ 	พื้นที่เป็นไม้ป�ร์เกต์	ผมกร�บบังคมทูลและถว�ย
ตำ�ร�	จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�พร้อมทั้งเรื่องร�วคว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนิน
เป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

 เครื่องประดับ
	 พระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดุลยเดช	ฉลองพระองคธ์รรมด�	หอ้ยกลอ้งถ�่ยภ�พ
ไว้ที่พระศอ	 มิทรงโปรดก�รสวมใส่เครื่องประดับอื่น	 เช่น	 แหวน	 สร้อยคอหรือของมีค่�ต่�ง	 ๆ	 เว้นแต่
น�ฬิก�บนข้อพระกรเท่�นั้น	ซึ่งก็ไม่ได้มีร�ค�แพงแต่อย่�งใด
	 “...เครื่องประดับ	พระองค์ก็มิทรงโปรดท่ีจะสวมใส่สักชิ้น	 นอกเสียจ�กว่�จะทรงแต่งองค์
เพื่อเสด็จฯ	ไปง�นพระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	หรือต้อนรับแขกบ้�นแขกเมืองเท่�นั้น...”	
	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”
 “...เมื่อปี	 ๒๕๒๔	ที่ได้รับแต่งตั้งจ�กรัฐบ�ลให้ไปถว�ยง�น	ผมตื่นเต้นม�ก	สังเกตร�ยละเอียด
รอบๆ	ตวัไปเสยีทกุอย�่ง	มองไปทีข่อ้พระหตัถว์�่	ทรงใชน้�ฬกิ�อะไร	มองจนพระองค์ทรงยืน่ขอ้พระหตัถม์�ใหด้	ู
ทรงตรสัอย�่งมพีระอ�รมณข์นัว�่	“ยีห่อ้ใสแ่ลว้โก”้	ผมจำ�แบบไว้	เพร�ะอย�กรู้ว่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หวั
ทรงใช้น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้�น	ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	๗๕๐	บ�ท...”	
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 “ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนเล่�ไว้ใน	“ประสบก�รณ์สนองพระร�ชดำ�ริเรียนรู้หลักก�ร
ทรงง�น	ในพระบ�ทสมเด็จ	พระเจ้�อยู่หัว”

 พระตำาหนักจิตรลดา
	 พระตำ�หนกัจติรลด�	“...ไมม่พีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณ
สวนจิตรลด�ทีเ่ต็มไปดว้ยบอ่เลีย้งปล�	และไรน่�ทดลอง	อกีทัง้ผองโคนม	ผสมดว้ยโรงสีและโรงง�นหล�กหล�ย 
จึงพูดได้เต็มป�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�น
พระบรมร�โชว�ทม�ยังข้�ร�ชบริพ�รในพระองค์ว่�	“เอกส�รต่�งๆ	ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	ห�กเป็น
ซองแล้ว	 ก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	 หรือห�กเป็นต้องใช้เทปก�วติด	 ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	 ไม่ใช่
ปิดทั้งหมด	 เพร�ะเป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัย	 เพร�ะไม่เป็นก�ร
ประหยัด	ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำ�คัญ	นอกจ�กนี้	กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คัญ	
ก็ควรใช้กระด�ษรีไซเคิล	แต่ห�กเป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๔  เรื่อง	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	 	 	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง
   
เรื่อง    การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ปน็ก�รฝกึปฏบิตักิจิกรรมโดยมบีทบ�ทในก�รเป็นวทิย�กรถ่�ยทอดคว�มรูใ้นประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งจ�ก	๓	ประเด็น	โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสมกับเนื้อห�

วัตถุประสงค์ 
		 เพื่อฝึกทักษะก�รเป็นวิทย�กรที่ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�ง
ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม	คว�มไมท่นและคว�มอ�ยต่อก�รทุจรติ	ก�รประยกุต์หลกั
คว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่กำ�หนดได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	

วิธีการฝึกอบรม
	 -	 ๓	ชัว่โมงแรก	ใหผู้เ้ข้�รว่มทุกคนแบง่กลุม่ฝกึปฏบิติัก�รเปน็วทิย�กรโดยสุม่หวัขอ้วชิ�ก�ร
บรรย�ยจ�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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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๔  เรื่อง	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	 	 	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง	
  
รายละเอียดเนื้อหา

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
	 ก�รทีบ่คุคลใดก็ต�มทีจ่ะก�้วเข�้สู่ก�รเปน็วทิย�กรไดน้ัน้	จำ�เปน็จะตอ้งเรียนรูเ้กีย่วกบัก�รสอน
และก�รถ�่ยทอดคว�มรูต้�่ง	ๆ 	ใหก้บัผูเ้ข�้รบัก�รอบรม	ก�รทีจ่ะเปน็วทิย�กรฝกึอมรมทีดี่ต้องเปน็ผูท้นัสมยั
อยู่เสมอ	มีคว�มรอบรู้ในวิทย�ก�รใหม่	ๆ	ใฝ่ห�คว�มรู้อยู่เป็นนิจ	มีศิลปะในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้
ความหมายของวิทยากร
 วทิยากร	คอื	ผูท้ีท่ำ�หน�้ท่ีเปน็ตวัก�รสำ�คญั	ทีจ่ะทำ�ให้ผู้เข้�รบัก�รอบรม	เกดิคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
เกิดทักษะ	เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม	จนกระทั่งผู้เข้�รับก�รอบรมเกิดก�รเรียนรู้และส�ม�รถ
จดุประก�ยคว�มคดิ	เกดิก�รเปลีย่นแปลงทศันคต	ิหรอืพฤตกิรรมไปต�มวตัถปุระสงคข์องเรือ่งหรอืวชิ�นัน้ๆ
 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	ผู้ทรงไว้ซึ่ง
คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	นัน่กค็อื	บคุคลทีเ่ปน็วทิย�กรไดจ้ะตอ้งเปน็ผูม้คีว�มรู	้และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้
ผูอ้ืน่มคีว�มรู	้คว�มเข�้ใจในเรือ่งนัน้	ๆ 	ต�มทีต่นตอ้งก�ร	วทิย�กรจงึหม�ยถงึผูรู้แ้ละผูม้คีว�มส�ม�รถ
ในก�รทำ�ให้ผู้อื่นมีคว�มรู้คว�มเข้�ในเรื่องนั้น	ๆ
 วิทยากร	หม�ยถึง	บุคคลซึ่งมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ตลอดจนก�รพูดหรือนำ�เสนอและใช้
เทคนิคต่�ง	ๆ	ในเรื่องนั้น	ๆ	ในก�รถ่�ยทอดอันจะทำ�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรมให้เกิดคว�มรู้	 (Knowledge)	
คว�มเข้�ใจ	(Understand)	เจตคติ	(Attitude)	คว�มส�ม�รถ	(Skill)	จนส�ม�รถทำ�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร
บทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญของวิทยากร มีดังนี้ 
 ๑. วิทยากร คือ ผู้ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor)	บทบ�ทแรกของวิทย�กร	คือ	คำ�ว่�
“ทำ�ใหเ้กดิก�รเรยีนรู”้	หม�ยคว�มว�่	วทิย�กรจะต้องทำ�ใหผู้้เข�้สัมมน�มคีว�มรู้คว�มเข�้ใจในเร่ืองหรือ
หลักสูตรที่วิทย�กรถ่�ยทอด	 จนส�ม�รถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปต�มวัตถุประสงค์ของ
เรื่องหรือหลักสูตรนั้น	ๆ	ดังนั้น	บทบ�ทนี้วิทย�กรจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจในเรื่องหรือหลักสูตร
ที่ถ่�ยทอดนั้น	ๆ	ได้อย่�งถ่องแท้	ห�กวิทย�กรมีคว�มรู้ไม่ม�กพอ	ก็ย�กที่จะทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�เกิด
ก�รเรียนรู้ได้	ดังนั้นก�รเป็นวิทย�กรบทบ�ทแรก	จะต้องห�คว�มรู้เยอะ	ๆ	ในทุก	ๆ	เรื่องโดยเฉพ�ะเรื่อง
ที่จะต้องให้ผู้เข้�รับฟังก�รสัมมน�เกิดก�รเรียนรู้	
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 ๒. วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer)	บทบ�ทที่	๒	มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเป็นวิทย�กรที่สมบูรณ์
แบบอีกบทบ�ทหนึ่ง	ก�รเป็นผู้ฝึกไม่ใช่เรื่องง่�ย	นอกจ�กต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่อบรมแล้ว	
วทิย�กรจำ�เปน็ตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัผูเ้ข�้สมัมน�ดว้ยว�่มีคณุสมบตัหิรอืพืน้คว�มรูเ้ปน็อย�่งไร	
ก�รเป็นวิทย�กรในบทบ�ทนี้ส่วนใหญ่	 คือ	 หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับก�รอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ	 เช่น	
หลักสูตรศิลปะก�รพูดสร้�งแรงจูงใจ	เทคนิคก�รเป็นพิธีกร	หรือ	วิทย�กรมืออ�ชีพฯลฯ	วิทย�กรผู้อบรม
ทำ�หน้�ที่ในบทบ�ทนี้	 ต้องอดทน	 ใจเย็น	 รอคอย	 ฝึกฝนจนผู้เข้�อบรมสัมมน�บรรลุผลเป็นไปต�ม
วัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร	เปรียบเสมือน	โค้ช	!!!	ต้องรอบรู้	รู้ลึก	รู้จริง	และรู้กว้�ง	
 ๓. วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (Mentor)	ในบทบ�ทนี้วิทย�กรต้องทำ�หน้�ที่เป็นพี่เลี้ยงคอย
ใหค้ำ�ปรกึษ�	ใหก้ำ�ลังใจ	แนะแนวท�งต�่ง	ๆ 	เพือ่ทำ�ใหผู้เ้ข�้สมัมน�	มคีว�มรู	้คว�มเข�้ใจ	จดุประก�ยคว�มคดิ	
ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ปฏิบัติต�ม	จนประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยของก�รอบรม	–	สัมมน�	
ที่ว�งไว้	 ในบทบ�ทพี่เลี้ยงของวิทย�กรนี้	 วิทย�กรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 อ�รมณ์ดี	 จึงจะ
ส�ม�รถทำ�บทบ�ทนี้ได้ดี	
 ๔. วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher)	 บทบ�ทนี้เป็นบทบ�ทที่สำ�คัญอีกบทบ�ทหนึ่งของ
วทิย�กร	ก�รถ�่ยทอดคว�มรู้เพือ่ทำ�ใหผู้เ้ข�้สมัมน�เกดิคว�มเข�้ใจนัน้	วิทย�กรต้องทำ�หน�้ท่ีเป็นครูผูส้อนด้วย 
ก�รพูดด้วยเสียงที่ดังชัดเจน	 สอนด้วยก�รยกตัวอย่�งประกอบ	 เปรียบเทียบ	 จะทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�	
เปลี่ยนแปลงทัศนคติจนส�ม�รถจุดประก�ยคว�มคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปต�มวัตถุประสงค์
ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้น	 ๆ	 ได้	 ก�รทำ�หน้�ที่ของวิทย�กรในบทบ�ทครูผู้สอน	 จะทำ�ให้ผู้ฟังเชื่อและ
เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด	ในบทบ�ทนี้วิทย�กรจำ�เป็นต้องฝึกฝนอย่�งม�กในจิตวิญญ�ณของก�รเป็นครู
 ๕. วิทยากร คือ ผู้บรรยาย (Lecturer)	ในบทบ�ทนี้เป็นอีกบทบ�ทหนึ่งของวิทย�กร	
ก�รบรรย�ยของวทิย�กรนัน้เป็นบทบ�ทหลกัเลยกว็�่ได	้แตท่ีส่ำ�คญัวทิย�กรจะบรรย�ยอย�่งไร	ทีจ่ะทำ�ให้
ผู้ฟังหรือผู้เข้�สัมมน�	ไม่เบื่อ	หรือหลับเสียก่อน	บรรย�ยอย่�งไร	ที่จะทำ�ให้สนุกสน�นตื่นเต้น	เรียงลำ�ดับ
ขั้นตอนได้อย่�งชัดเจนเข้�ใจง่�ย	และได้เนื้อห�ส�ระครบถ้วน	บทบ�ทนี้ก็ต้องได้รับฝึกฝน
	 องคก์รหรอืหนว่ยง�นใดมวีทิย�กรทีค่รบเคร่ืองทำ�ได้ทกุบทบ�ทกถ็อืว�่สำ�เร็จไปแลว้คร่ึงหนึง่
หรอืท�่นใดทีเ่ปน็วิทย�กรอยูแ่ลว้	ทำ�ได้ทุกบทบ�ทกถ็อืไดว้�่สดุยอดแลว้	แตถ่�้ท�่นใดยังทำ�ไมไ่ด้
ทุกบทบ�ทหรือทำ�ได้เพียงบ�งบทบ�ท	ก็ฝึกฝนกันต่อไป	ฝึกบ่อย	ๆ 	ก็จะเก่งและชำ�น�ญ	เป็นวิทย�กร
มืออ�ชีพได้ในที่สุด	ก�รเป็นคนช่�งสังเกต	ช่�งพูด	ชอบก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟัง
ว่�รู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ก�ย	มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง	เพร�ะจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถรู้ได้ว่�	ผู้ฟังตอบรับ
ก�รพูดของวิทย�กรได้ม�กน้อยแค่ไหน	

คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี มีดังนี้
 ๑. ต้องมคีวามรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน	ก�รเป็นวิทย�กร	เป็นนักพูด
ที่เก่งนั้น	ต้องมีคว�มรู้เยอะ	มีคว�มรู้ที่หล�กหล�ย	โดยเฉพ�ะเรื่องที่จะบรรย�ย	ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง	
ส�ม�รถเข้�ใจเรื่องที่จะถ่�ยทอดได้อย่�งกระจ่�งแจ้งชัดเจน	ส่วนคว�มรู้อื่น	ๆ	ก็ต้องมีรอบด้�น	ไม่ว่�จะ
เปน็นทิ�น	เรือ่งตลกขำ�ขนั	คว�มรูร้อบตวัอ่ืน	ๆ 	อกีม�กม�ย	ก�รเปน็คนรักก�รเรียนรู้จะส�ม�รถทำ�ใหเ้ร�
เป็นวิทย�กรที่เก่ง	มีค่�ตัวแพงๆ	ได้	เพร�ะวิทย�กรคือผู้ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	จึงมีคำ�กล่�วที่ว่�	
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“อ่�นหนังสือประวัติศ�สตร์	๑	เล่ม	ย่นย่อระยะเวล�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	
มีแรงที่จะต่อสู้ปัญห�อุปสรรค	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	คิดสิ่งแปลก	ๆ	สิ่งใหม่	ๆ	ได้ตลอดเวล�	คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องก�รฝึกฝนเป็นวิทย�กรในข้อนี้ก็คือ	ก�รคิดบวก	มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์	เพร�ะจะทำ�ให้
เร�มีอะไร	แปลก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ตลอดเวล�	เวล�ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	ก็จะเป็นคว�มรู้ที่ดี	ๆ 	คว�มรู้ที่สร้�งสรรค์	
ผู้เข้�สัมมน�ก็จะได้แนวคว�มคิดจ�กก�รฟังบรรย�ยนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์	ทำ�ให้ผู้ที่เป็นวิทย�กร
ได้รับก�รตอบรับม�กยิ่งขึ้น	ดังนั้นก�รฝึกฝนเกี่ยวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทย�กรพึงมี	
 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	 ก�รเป็นคนร่�เริง	 ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง	ทำ�ให้มีเสน่ห์	 มีแต่คน
อย�กเข้�ใกล้	เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีสำ�หรับก�รเป็นวิทย�กร	รอยยิ้มของวิทย�กร	จะทำ�ให้
ผู้เข้�สัมมน�ฟังอย่�งตั้งใจ	คงไม่มีใครอย�กฟังวิทย�กรหน้�บึ้ง	หรือหน้�บอกบุญไม่รับ	ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้
เพื่อเป็นวิทย�กรที่ดีในวันหน้�	
 ๔. ช่างสังเกต	ก�รพูด	ก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้
ภ�ษ�ก�ย	มคีว�มจำ�เป็นอย�่งยิง่	เพร�ะจะทำ�ให้ส�ม�รถรู้ได้ว�่	ผูฟ้งัตอบรับก�รพูดของวทิย�กรได้ม�กน้อย
แค่ไหน	ดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่�งสังเกต	
 ๕. มีไหวพริบปฏิภาณ	 วิทย�กรต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�เก่ง	
คุณสมบัติข้อนี้ข�ดไม่ได้	 ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้	 เหตุก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นบ�งครั้งเกินคว�ม
ค�ดหม�ย	ก�รมีไหวพริบปฏิภ�ณคิดไวทำ�ไว	แก้ไขเหตกุ�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้	เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ
วิทย�กรที่ต้องฝึกฝน	
 ๖. มีความเชื่อมั่นในตนเอง วิทย�กรเป็นยิ่งกว่�ผู้นำ�	เนื่องจ�กผู้นำ�ส�ม�รถนำ�คนอื่นได้	
แตผู่น้ำ�อ�จจะไมใ่ชว่ทิย�กรทีด่	ีแตผู่น้ำ�มคีว�มเชือ่มัน่	ดงันัน้	วทิย�กรจงึตอ้งมคีว�มเชือ่มัน่ม�กกว�่	
ห�กไม่มีคว�มเชื่อมั่น	 ไม่มีคว�มม่ันใจในเรื่องท่ีบรรย�ยในเรื่องท่ีถ่�ยทอด	 แล้วใครจะเชื่อ	 คว�มเชื่อม่ัน
จะแสดงออกม�ท�งนำ้�เสียง	สีหน้�	แววต�	ข้อมูล	คำ�พูด	ท่�ท�ง	บุคลิกภ�พ	ก�รพูดที่มีหลักก�ร	ก�รพูด
ทีม่นีำ�้เสยีงทรงพลงัชว่ยเสรมิสร�้งคว�มเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึน้ได	้คว�มเชือ่มัน่ในตนเองเปน็คณุสมบตัอีิกขอ้หนึง่
ที่ควรมีก�รฝึกฝน
 ๗. มีการวางแผนทีด่ ีนักพดูทีด่หีรอืวทิย�กรทีด่ตีอ้งมคีณุสมบตัเิรือ่งก�รว�งแผนก�รพดูใหไ้ป
ต�มลำ�ดบัขัน้ตอน	ถอืเปน็เรือ่งสำ�คญั	สำ�หรบัก�รถ�่ยทอด	เพร�ะจะทำ�ใหผู้้ฟังเข�้ใจเรือ่งท่ีไดรั้บ
ก�รถ่�ยทอดอย่�งกระจ่�งแจ้งชัดเจน	ก�รข�ดก�รว�งแผน	จะทำ�ให้ก�รพูด	วกไปวนม�	ทำ�ให้เกิดก�ร
ลม้เหลวในก�รพดู	ไมป่ระสบคว�มสำ�เร็จในก�รเปน็วทิย�กร	ดงันัน้ก�รว�งแผนเป็นคณุสมบตัอิกีขอ้หนึง่
ที่ควรมีก�รฝึกฝน	
 ๘. มคีวามจรงิใจตัง้ใจใหค้วามรู	้คณุสมบติัข้อนีเ้ปน็คณุสมบติัพืน้ฐ�นของก�รเปน็วทิย�กร
มืออ�ชีพ	 คว�มจริงใจตั้งใจม�กน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ย�ก	 ระหว่�งวิทย�กรกับผู้ฟังก�รสัมมน�	ห�กมี
คว�มจริงใจและตั้งใจจริง	
 ๙. มลีลีาแบบฉบบัเปน็ของตวัเอง	ลลี�แบบฉบบัของนกัพดู	หรอืวทิย�กรท่ีเปน็ตวัของตวัเอง
จะทำ�ให้	ผู้ฟังจำ�ได้แม่นย�	โดดเด่น	เป็นเอกลักษณ์ดังนั้น	วิทย�กรต้องห�ลีล�ที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง	
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 ๑๐. ทำาให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย	ก�รพูด	คือ	ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้พูด
กบัผู้ฟงั	แตก่�รบรรย�ย	คอื	ก�รพดูสือ่ส�รระหว�่งวทิย�กรกบัผู้เข�้สัมมน�	ห�กวทิย�กรพูดไป	ผู้ฟังกเ็งียบ	
น�นเข้�บรรย�ก�ศก็จะกร่อยสุดท้�ยคนก็จะห�ยหมดทั้งห้อง	ดังนั้นก�รสร้�งบรรย�ก�ศให้ผู้ฟังหรือ	
ผูเ้ข�้สัมมน�มีส่วนรว่ม	เปน็คณุสมบตัขิอ้สำ�คญัทีต่อ้งฝกึฝนอย�่งหนกั	เพร�ะก�รทำ�ใหผู้เ้ข�้สมัมน�มสีว่นรว่ม
เป็นจุดแจ้งเกิดของวิทย�กรมืออ�ชีพ	
 ๑๑. บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น	ดูดีมีสง่�	ว�งตัวเหม�ะสมเป็นวิทย�กร	ก�รแต่งก�ย
ทีเ่หม�ะสม	บคุลกิภ�พดดู	ีโดดเดน่	เป็นท่ีเค�รพเลือ่มใสต่อผูพ้บเหน็ไมว่�่จะเปน็บนเวทหีรืออยูข่�้งล�่งเวที
นับว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง	ดังนั้นวิทย�กรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน	
 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�รถพูด
	 	 	 	 เรื่องย�ก	ซับซ้อนให้เข้�ใจง่�ย	
	 	 ๑๒.๓		 ฟังเป็น	คือ	ตั้งใจฟัง	ฟังให้ตลอด	ขณะที่ฟังต้องควบคุมอ�รมณ์	ขณะที่ฟัง
	 	 	 	 อย่�คิดคำ�ตอบทันที	จงฟังเอ�คว�มหม�ยม�กกว่�ถ้อยคำ�
	 	 ๑๒.๔		 นำ�เสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน	
	 	 ๑๒.๕		 มีอ�รมณ์ขัน	สร้�งบรรย�ก�ศในก�รอบรมได้อย่�งเหม�ะสม	
	 	 ๑๒.๖			 มปีระสทิธภิ�พในก�รอบรม	ส�ม�รถเชือ่มโยงทฤษฎเีข�้กบัก�รปฏบิตัไิดด้	ี
	 	 	 	 มองเห็นเป็นรูปธรรม	
	 	 ๑๒.๗		 ใช้ภ�ษ�พูดได้ดี	ใช้ภ�ษ�ง่�ย	ๆ	รู้จักเลือกภ�ษ�ให้ตรงกับเนื้อห�และตรงกับ

	 	 	 	 คว�มต้องก�รและพื้นฐ�นคว�มรู้ของผู้ฟัง	
 ๑๓. มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่	

  ๑๓.๑		 คว�มสนใจในก�รรบัฟงัจะเกดิขึน้จ�กก�รรบัรูถ้งึเรือ่งทีว่ทิย�กรจะพดูหรอื
	 	 	 	 บรรย�ย	
	 	 ๑๓.๒		 มุ่งประโยชน์ในก�รรับฟังเป็นสำ�คัญ	
	 	 ๑๓.๓		 จะตัง้ใจและเรยีนรูไ้ดด้	ีถ�้วทิย�กรแยกเร่ืองทีส่อนออกเปน็ประเด็น/ขัน้ตอน	
	 	 ๑๓.๔		 จะเรียนรู้ได้ดีถ้�ได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อม	ๆ	กับก�รรับฟัง	
	 	 ๑๓.๕		 จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น	ถ้�ฝึกแล้วได้ทร�บผลของก�รปฏิบัติอย่�งรวดเร็ว	
	 	 ๑๓.๖		 จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีก�รฝึกหัดอยู่เสมอ	
	 	 ๑๓.๗		 จะเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่เปดิโอก�สใหใ้ชเ้วล�ในก�รทำ�คว�มเข�้ใจ	อย�่เรง่รัด	เพร�ะ	
	 	 	 	 แต่ละคนมีคว�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�รปฏิบตัตินของวทิย�กร	ควรจะสอดคลอ้งกบัเรือ่งทีส่อน
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การเป็นผู้นำาเสนอที่ดี
	 ก�รเป็นวิทย�กรท่ีดี	 วิทย�กรจะต้องเป็นผู้นำ�เสนอท่ีดีด้วย	 เพ่ือให้ก�รบรรย�ยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้	โดยวิทย�กรจะต้องมีก�รเตรียมก�รที่ประกบด้วยขั้นตอน	ดังนี้
 ๑.  การวางแผน (Planning)
	 	 เปน็ขัน้ตอนแรกทีส่ำ�คญัทีจ่ะนำ�ไปสูค่ว�มมัน่ใจของก�รเปน็ผูน้ำ�เสนอทีด่	ีนัน้คอื	ก�รว�งแผน
เตรียมคว�มพร้อม	โดย
	 	 	 -	สำ�รวจตัวเอง
	 	 	 -	วิเคร�ะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง
	 	 	 -	สร้�งคว�มเชื่อมั่นตนเอง
	 	 	 -	กำ�หนดแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้
 ๒.  การดำาเนินการ (Doing)
	 	 ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีกำ�หนดข้ึน	 ซ่ึงอ�จพบปัญห�
หรืออุปสรรคที่ต้องแก้ไขปัญห�เหล่�นั้น
 ๓.  การตรวจสอบ (Checking)
	 	 บุคคลที่จะประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพก�รง�นต่�ง	ๆ 	ได้นั้น	จะต้องคอยตรวจสอบ
ผลก�รดำ�เนินง�นของตนเองเป็นระยะ	ๆ	โดยประเมินคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมต่�งๆ	ที่ดำ�เนินก�ร
ม�ทัง้หมดว่�เปน็ไปต�มเป�้หม�ยทีต่อ้งก�รใหเ้ปน็หรอืไม่	ทัง้นี	้เพ่ือสร�้งคว�มสำ�เรจ็ในก�รก้�วขึน้สู่เวทขีอง 
“ผู้นำ�เสนอหรือวิทย�กร”
 ๔.  การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)
	 	 เมื่อมีคว�มพร้อมในทุกอย่�ง	ก็เริ่มก้�วสู่เวทีของก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
 ก่อนการฝึกอบรม
	 ก่อนที่จะมีก�รฝึกอบรมเกิดขึ้น	วิทย�กรจะต้องมีภ�รกิจในก�รเตรียมตัว	เพร�ะวิทย�กร
จะตอ้งทร�บลว่งหน�้ว�่ตนจะตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบในเรือ่งใด	ดงันัน้	ในขัน้ตอนนีว้ทิย�กรควรจะดำ�เนนิก�ร
เตรียมก�รเพื่อก�รถ่�ยทอดและเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 ก�รเตรียมก�รที่ดีย่อมสำ�เร็จ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง	เพร�ะจะทำ�ให้วิทย�กรเกิดคว�มมั่นใจในก�รฝึกอบรม	และเมื่อมีปัญห�ต่�งๆ	เกิดขึ้น	
ย่อมแก้ปัญห�ได้อย่�งเหม�ะสม	
 การเตรียมการในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ
	 ๑.	 ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นทีจ่ะฝกึอบรม	เพือ่ขอขอ้มลูทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่ก�ร
ฝึกอบรม	ได้แก่	หลักสูตร	กลุ่มผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เอกส�รประกอบ	วัสดุอุปกรณ์ต่�งๆ
	 ๒.		ก�รเขยีนแผนก�รฝกึอบรม	ขอ้มูลต่�ง	ๆ 	ท่ีได้จ�กหน่วยง�นจะเปน็ประโยชนต่์อก�รเขียน
แผนก�รฝึกอบรม	 แผนก�รฝึกอบรมเป็นแนวท�งส�หรับวิทย�กรว่�	 จะถ่�ยทอดและเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยใช้สื่อและเทคนิคก�รฝึกอบรมอย่�งไร	เพื่อให้เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมอบรม
	 ๓.		ก�รเตรยีมอุปกรณ์	สือ่ต�่งๆ	วทิย�กรควรจะเตรยีมอปุกรณแ์ละสือ่ต�่งๆ	เชน่	ไฟลน์ำ�เสนอ 
กระด�ษ	ฯลฯ	ให้เรียบร้อย	เหม�ะสมกับฐ�นะของวิทย�กร
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 ระหว่างการฝึกอบรม
	 เมือ่วทิย�กรม�ถึงสถ�นท่ีจดัฝกึอบรม	ควรตรวจสอบสถ�นท่ีและอปุกรณ์ต�่งๆ	ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว้
และสอบถ�มขอ้มูลต�่ง	ๆ 	เชน่	บรรย�ก�ศในก�รฝกึอบรม	ใครเปน็ผูน้�กลุม่	วทิย�กรคนกอ่นๆ	พดูเกีย่วกบั
อะไร	ฯลฯ	เมื่อถึงเวล�ก�รฝึกอบรม	จะต้องดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญได้แก่
	 ๑.	 ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	 ควรมีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอด	 โดยอ�ศัยเทคนิคและใช้สื่อ
อุปกรณ์ต่�ง	ๆ	ให้เป็นประโยชน์
	 ๒.		ก�รเป็นศูนย์กล�ง	ในก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มคิดเห็น	วิทย�กรจะต้อง
คอยกระตุน้ให้ผูร้บัก�รฝกึอบรมแลกเปลีย่นประสบก�รณค์ว�มคดิเหน็	รวมถงึตอ้งคอยชีแ้นะ	สรปุประเดน็
และนำ�เสนอแนวท�งที่เหม�ะสมด้วย
	 ๓.		ก�รเสริมสร้�งบรรย�ก�ศ	วิทย�กรจะต้องสร้�งบรรย�ก�ศที่เหม�ะสมต่อก�รเรียนรู้	
ทัง้ด�้นก�ยภ�พ	ไดแ้ก	่อปุกรณ	์สือ่ใหเ้หม�ะสม	และด�้นจติภ�พ	หม�ยถงึ	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	มคีว�มสนใจ
ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวล�
	 ๔.		ก�รมีมนุษยสัมพันธ์	วิทย�กรจะต้องอ�ศัยหลักก�ร	ด้�นมนุษยสัมพันธ์	เพื่อเป็น
ก�รช่วยลดช่องว่�งวิทย�กรกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	จะท�ให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมประทับใจ
	 ๕.		ก�รแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น	ปัญห�บ�งอย่�งวิทย�กรส�ม�รถรู้	หรือค�ดเด�ได้ล่วงหน้�	
แต่ปัญห�บ�งอย่�ง	 เป็นปัญห�ท่ีเกิดข้ึนเฉพ�ะหน้�	 ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้	 วิทย�กรมืออ�ชีพจะต้อง
ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้	หรือบรรเท�ให้ลดน้อยลง
 หลังการฝึกอบรม
	 อ�จจะกระทำ�ได้โดย
	 ๑.	ก�รประเมินผลก�รอบรม	วิทย�กรควรจะขอข้อมูล	 จ�กผู้จัดฝึกอบรม	นอกเหนือจ�ก
ประเมินโดยก�รสงัเกต	เพือ่จะไดท้ร�บผลก�รปฏบัิตงิ�นของตน	และนำ�ม�ใชป้รบัปรงุแก้ไขในโอก�สตอ่ไป
	 ๒.	ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มจำ�เป็น	วิทย�กรควรเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ 	ต�มที่
เห็นสมควร	เช่น	ก�รมอบวุฒิบัตร	ก�รเลี้ยงสังสรรค์ระหว่�งผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เป็นต้น
	 ๓.	 ก�รติดต�มผลก�รฝึกอบรม	 ต้องติดต�มดูว่�	 ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 ได้นำ�คว�มรู้ที่ได้
ฝึกฝนม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ม�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
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	 ๑๐.	อย่�ให้มีเอื้ออ้�
	 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
	 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�มมุ่งหวัง	และทัศนคติ	ที่กลุ่มผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูด	และตัวผู้พูดเพื่อนำ�ข้อมูลม�เตรียมพูด	
เตรียมวิธีก�รใช้ภ�ษ�ให้เหม�ะกับผู้ฟัง	
	 ๓.		กำ�หนดขอบเขตของเรือ่ง	โดยคำ�นงึถงึเนือ้เรือ่งและเวล�ท่ีจะพดู	กำ�หนดประเดน็	สำ�คญั
ให้ชัดเจน
	 ๔.		รวบรวมเนือ้ห�	ตอ้งจดัเนือ้ห�ทีผู่ฟ้งัไดร้บัประโยชนม์�กทีส่ดุ	ก�รรวบรวมเนือ้ห�ทำ�ได	้
ห�ได้จ�กก�รศึกษ�	ค้นคว้�จ�กก�รอ่�นก�รสัมภ�ษณ์	ไต่ถ�มผู้รู้	ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	แล้วจดบันทึก
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	 ๕.		 เรียบเรียงเนื้อเรื่อง	 ผู้พูดจัดทำ�เค้�โครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นต�มลำ�ดับจะกล่�วเปิดเรื่อง
อย่�งไร	เตรียมก�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�นหนังสือดีๆ	๑	เล่ม	ประหยัดเวล�ชีวิตไป	๑๐	ปี	ฟังนักพูดดี	ๆ	๑	ชั่วโมง	ประหยัด
เวล�อ่�นหนังสือไป	๑๐	เล่ม	
	 ๕.		จะเป็นนักพูด	ต้องใช้หัวใจนักปร�ชญ์	“สุ	จิ	ปุ	ลิ”
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คำาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  

ด้านการป้องกันการทุจริต

--------------------------------

	 ด้วย	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในก�รประชุมครั้งที่	๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๑๑	เมษ�ยน	๒๕๖๐ 

ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อดำ�เนินก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 สำ�หรับใช้เป็นเนื้อห�ม�ตรฐ�นกล�งให้สถ�บันก�รศึกษ�หรือหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปพิจ�รณ�ปรับใช้ในก�รเรียนก�รสอนให้กับกลุ่มเป้�หม�ยครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน	 

เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 จิตพอเพียง	 

และสร้�งพฤตกิรรมท่ีไมย่อมรบัและไมท่นตอ่ก�รทุจรติ	อนัเปน็ก�รดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ย 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	“สร้�งสังคม 

ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	 กลยุทธ์ท่ี	 ๑	 ปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ส�ม�รถแยกระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และกลยุทธ์ที่	๓	ประยุกต์หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	

	 ฉะนัน้	อ�ศยัอำ�น�จต�มม�ตร�	๑๙	(๑๖)	แหง่พระร�ชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว�่ด้วย	ก�รปอ้งกนั 

และปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จึงขอแต่งต้ัง 

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

โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้

	 ๑.	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิริ	 ประธ�นอนุกรรมก�ร

	 ๒.	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยประหยัด	พวงจำ�ป�)  

	 ๓.	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 อนุกรรมก�ร

		 	 (น�ยกิตติ	ลิ้มพงษ์)

	 ๔.	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 	 อนุกรรมก�ร

	 	 (น�ยอุทิศ	บัวศรี)



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 127

	 ๕.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คก�รเมือง	 อนุกรรมก�ร

	 ๖.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐวิส�หกิจ	 อนุกรรมก�ร

		 		และธุรกิจเอกชน	

	 ๗.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คประช�สังคม	 อนุกรรมก�ร

		 		และก�รพัฒน�เครือข่�ย

	 ๘.		ผู้แทนสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๙.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๐.		ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๑.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๒.		ผู้แทนสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๓.		ผู้แทนสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ	 อนุกรรมก�ร

		 	 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๔.		ผู้แทนสำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

	 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๕.		ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทย	 อนุกรรมก�ร

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๖.	 ผู้แทนที่ประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๗.	 ผู้แทนคณะกรรมก�รอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย	 อนุกรรมก�ร

	 		 เทคโนโลยีร�ชมงคล	

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๘.	 ผู้แทนสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ	 อนุกรรมก�ร

	 		กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๑๙.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รบก	 อนุกรรมก�ร

	 		 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)
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	 ๒๐.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รเรือ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๑.		ผู้แทนกรมยุทธศึกษ�ทห�รอ�ก�ศ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๒.		ผู้แทนกองบัญช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 อนุกรรมก�ร

		 	 (ด้�นก�รสร้�งหลักสูตรและสื่อก�รเรียนรู้)

	 ๒๓.		พลโท	ดร.ชัยฤกษ์	แก้วพรหมม�ลย์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๔.		น�ยเสฏฐนันท์	อังกูรภ�สวิชญ์	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๕.		น�ยสุเทพ	พรหมว�ศ	 อนุกรรมก�ร

	 ๒๖.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�ครัฐ	 อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

		 ๒๗.		น�ยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๘.		น�งส�วกัลย�	สวนโพธิ์	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๒๙.		น�ยสร�วุฒิ	เศรษฐกร	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๐.		น�ยก�ญจน์บัณฑิต	สนนุช	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๑.		น�ยเทอดภูมิ	ทัศนพิมล	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ๓๒.		น�ยธนวัฒน์	มะแม้น	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 โดยคณะอนุกรรมก�รฯ	มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้

	 ๑.	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้ 

และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	

	 ๒.	 กำ�หนดแนวท�งและขอบเขตในก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้ 

ด�้นก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ	ต�มกรอบยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	 

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	“สร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต”

	 ๓.	 พิจ�รณ�ยกร่�งและจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 โดยกำ�หนดโครงสร้�งหลักสูตร	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 จุดประสงค์ของ

ร�ยวิช�	 เน้ือห�ส�ระ	 จัดระเบียบ/ลำ�ดับของเนื้อห�ส�ระ	 วิธีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	 รวมทั้งอื่น	 ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๔.	 พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบ 

ก�รเรียนรู้	 ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 เพื่อให้มีเนื้อห�ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์	 พร้อมทั้งนำ�เสนอ 

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ	ทั้งนี้	ให้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ๕.	 กำ�หนดแผนหรือแนวท�งก�รนำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้	 

ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ไปใช้ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ๖.	 ดำ�เนินก�รอื่น	ๆ	ต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มอบหม�ย

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๖	เดือน	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 พลตำ�รวจเอก

	 (วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

	 ประธ�นกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ
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รายชื่อผู้จัดทำาหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

๑.			 น�ยสุเทพ		พรหมว�ศ

	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

๒.			 น�ยสมชัย	ถิระวันธุ์

	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันก�รทุจริตภ�คประช�สังคมและก�รพัฒน�เครือข่�ย

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

๓.		 น�งส�วสุทธิก�นต์	วัฒนเศรษฐกุล	

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

๔.		 น�ยณัฐพงศ์		มณีจักร์

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

๕.		 น�ยติณณภพ		พัฒนะ

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

๖.		 น�งส�วชลธิช�		ทั่งทอง

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

๗.		 น�งส�วศิริพร	เต็มรัศมี

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

 






