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คำ�นำ�
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพือ่ ต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลัง
การมีสว่ นร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต จากกลยุทธ์ที่ ๑ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการให้การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
กำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำ�หลักสูตร ยกร่างและจัดทำ�เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นเพิม่ เติม กำ�หนดแผนหรือแนวทางการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตได้ร่วมกันสร้างชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕
หลักสูตร ดังนี้  ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตำ�รวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ
๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ชุดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนำ�ไปทดลองใช้
เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำ�หรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ยังได้คดั เลือกสือ่ การเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวม ๕๐ ชิน้ เพือ่ ใช้ในการเรียนรู  ้
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำ�เนินการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อนำ�หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) จัดทำ�ขึน้ โดยอนุกรรมการ
ด้านการอุดมศึกษา  ในคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยจัดทำ�เป็น ๑ รายวิชา  ๓ หน่วยกิต สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
(๑) ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม (๒) สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (๓) ยกระดับดัชนี
สร้างพลเมืองดีในสังคม (๔) ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  สถาบันอุดมศึกษาจะนำ�รายวิชา  วัยใส ใจสะอาด
(Youngster with Good Heart) ในชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti-Corruption Education)
ไปเป็นรายวิชาหนึง่ ของหลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับการศึกษา  เพือ่ เป็นกลไกระยะยาวในการปลูกฝังวิธคี ดิ
ป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นอัตโนมัติ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต

พลตำ�รวจเอก
									
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สารบัญ
											

หน้า

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม
หน่วยที่ ๒ เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยที่ ๓ เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
หน่วยที่ ๔ เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
คำ�สั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตร
หรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรอุดมศึกษา

๑
๖
๓๘
๖๘
๙๔
๑๒๖
๑๓๐

ระดับอุดมศึกษา
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๔ ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

ในสังคม

๔.๑ การประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต

๓.๒ การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

๓ ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดี ๓.๑ จริยธรรมนำ�พลเมืองในสังคม

ส่วนตนและส่วนรวม

๑.๒ การปลูกจิตสำ�นึกให้มีส่วนร่วม
๑.๓ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒ สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต ๒.๑ การขัดเกลาทางสังคม
๒.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน
๒.๓ ทักษะการปรับกระบวนการคิด

ที่
เรื่อง
เนื้อหา
๑ ปรั บ ฐานความคิ ด ต้ า นทุ จ ริ ต ๑.๑ ต้นเหตุของการเกิดทุจริต

ชื่อวิชา : วัยใส ใจสะอาด
Youngster with Good Heart
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา

๑๘

- โครงงาน

- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ค้นคว้า

- บรรยาย
- อภิปราย
- ภาคสนาม

๑๒

๖

- บรรยาย
- กรณีศึกษา
- ศึกษาดูงาน

กระบวนการ

๙

ชั่วโมง

กรณีศึกษา
มาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ฟลิปชาร์ต

วีดิทัศน์
การจั ด กิ จ กรรมแบบ
Active Learning

ฟลิปชาร์ต
พื้นที่ในมหาวิทยาลัย/
ชุมชน
PowerPoint ตามความ
เหมาะสม

วีดิทัศน์ของ ปปช.
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น /
ข่าว
ห้องสมุด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
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ที่

๑.๒ การปลูกจิตสำ�นึกให้มีส่วนร่วม
๑.๓ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๑.๑ ต้นเหตุของการเกิดทุจริต

แผนการเรียนรู้
๙

เวลา/ชั่วโมง
๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม
๒. การตอบคำ�ถาม

สื่อการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ

๑. สร้างประเด็น ๑. ฟลิปชาร์ท
ด้วยการ ดูวีดิทัศน์ ๒. วิดีทัศน์
เกี่ยวกับการทุจริต
ของ ปปช.
๒. ปรับพื้นฐานการ
คิด โดยให้นักศึกษา
เล่าประสบการณ์
การทุจริตที่พบใน
ชีวิตประจำ�วัน
อภิปรายถึงสาเหตุ
ผลเสีย ผลกระทบ
ร่วมกัน
๓. ผู้สอนเชื่อมโยง
เหตุการณ์กบั เนือ้ หา
การทุจริต
๔. ร่วมกันสรุป
๕. ศึกษาดูงาน

กระบวนการ

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา
หน่วยที่ ๑ ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม จำ�นวน ๑๕ ชั่วโมง
หมายเหตุ

ระดับอุดมศึกษา
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ที่

๒.๑ การขัดเกลาทางสังคม
๒.๒ ทักษะการปรับกระบวนการคิด
๒.๓ การมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนการเรียนรู้
๑๒

เวลา/ชั่วโมง
- ประเมินตาม
สภาพจริง
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- การให้คำ�ปรึกษา
เป็นระยะ

สื่อการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับ - ชุมชน
การมีส่วนร่วมของ - ฟลิปชาร์ท
ชุมชน การขัดเกลา - โครงงาน
ทางสังคม
๒. เตรียมความพร้อม
ก่อนลงพื้นที่ เช่น
การตั้งเป้าหมาย ตั้ง
คำ�ถาม วิธีการสังเกต
สภาพแวดล้อม แนว
ปฏิบัติ
๓. ลงพื้นที่สำ�รวจ
ข้อมูล
๔. นำ�เสนอข้อมูลที่ได้
๕. อภิปรายร่วม
กันเกี่ยวกับ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
อาจารย์เพิ่มเติมส่วน
ที่ขาด
๖. อาจเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมถ้าจำ�เป็น
๗. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันสรุป
ภาคทฤษฎี

กระบวนการ

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา
หน่วยที่ ๒ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำ�นวน ๑๒ ชั่วโมง
หมายเหตุ
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ที่

เวลา/ชั่วโมง
๖

แผนการเรียนรู้

๓.๑ จริยธรรมนำ�พลเมืองในสังคม
๓.๒ การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
- ประเมินตาม
สภาพจริง
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

สื่อการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ

๑. บรรยายประกอบ กรณีศึกษา
PowerPoint
๒. กรณีศึกษาผล
ของการทุจริต
๓. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุปถึงจริยธรรมที่
ทำ�ให้เกิดการยับยั้ง
และป้องกันการ
ทุจริต

กระบวนการ

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา
หน่วยที่ ๓ ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม จำ�นวน ๖ ชั่วโมง
หมายเหตุ

ระดับอุดมศึกษา
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ที่

๔.๑ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

แผนการเรียนรู้
๑๘

เวลา/ชั่วโมง
- ประเมินตาม
สภาพจริง
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- การให้คำ�ปรึกษา
เป็นระยะ

สื่อการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะ

๑. นำ�เสนอโครงงาน คลิปวิดีโอ
ต้านทุจริต
ชุมชน
๒. ร่วมกันวิพากษ์
เพื่อปรับปรุง
๓. ลงพื้นที่ทำ�โครงงาน
๔. นำ�เสนอผลการ
ดำ�เนินการโครงงาน
ด้วยคลิปวิดีโอ หรือ
สื่ออื่นตามความ
เหมาะสม
๕. อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
สรุปการประยุกต์
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้าน
การทุจริต

กระบวนการ

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา
หน่วยที่ ๔ ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง จำ�นวน ๑๒ ชั่วโมง
หมายเหตุ

หน่วยที่ ๑

เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและ เวลา ๓ ชัว่ โมง/ ๑ สัปดาห์
ส่วนรวม การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เรื่องที่ ๑.๑ : ต้นเหตุของการเกิดทุจริต
สาระสำ�คัญ
ความหมายของคำ�ว่าทุจริต และคอร์รัปชัน เปรียบเทียบความหมายของทั้ง ๒ คำ� ประเภท
ของการทุจริต ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict of Interests) องค์ประกอบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจัย
สาเหตุของการเกิดและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
๑. ความหมายและประเภทของการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
๓. วิเคราะห์ถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายและประเภทของการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. สาเหตุของการทุจริต : ขาดจิตสำ�นึก ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบ แสวงหา
    ผลประโยชน์ ขาดระบบตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. ดูวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต : สื่อของสำ�นักงาน ป.ป.ช. หรือยกตัวอย่าง
     กรณีที่เป็นข่าว หรือสถานการณ์ใกล้ตัว
๒. ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักศึกษาเคยประสบในชีวิตประจำ�วัน
๓. วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบ ในทุกด้าน ทั้งด้านบวกและลบ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๔. สรุปประเด็นสำ�คัญ
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สื่อการเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
๒. สถานการณ์ปัจจุบัน/ข่าวเกี่ยวกับการทุจริต
๓. ห้องสมุด เช่น มหาวิทยาลัย สำ�นักงาน ป.ป.ช. ชุมชน ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบทดสอบวัดความรู้
๓. แบบฝึกหัด

เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
๙ - ๑๐
ดีมาก
๗-๘
ดี
๕-๖
ปานกลาง
๓-๔
พอใช้
๐-๒
ปรับปรุง

๙ – ๑๐  คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ในระดับ ดีมาก
๗ – ๘    คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ในระดับ ดี
๕ – ๖    คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ในระดับ ปานกลาง
๓ – ๔    คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ในระดับ พอใช้
๐ – ๒    คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ในระดับ ต้องปรับปรุง
หัวข้อการพิจารณา/ระดับพฤติกรรม
ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์
เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้อย่างครบถ้วน สามารถแบ่งประเภทของ
การทุจริตได้อย่างถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริต และสามารถแบ่งประเภทของการทุจริตได้
แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้บ้าง และสามารถอธิบายประเภทของการ
ทุจริตได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
เข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์เรื่องการทุจริตได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถแบ่งประเภทของการ
ทุจริต และไม่สามารถยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
ยังไม่เข้าใจความหมายและไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องของการทุจริตได้
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เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมในการเรียน
ระดับ
คะแนน

พฤติกรรมการเรียน
วินัยในการเรียนรู้

ความรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนรู้

๕ เข้าเรียนตรงเวลา ตัง้ ใจเรียน มีความ ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บั มอบหมายให้ส�ำ เร็จ มีการปรับปรุง การเรียนรู้ทุกครั้ง
ดีมาก เพียรพยายามในการเรียนรู้ทุกครั้ง ทีพัไ่ ฒด้รนาการทำ
�งานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

๔
ดี

เข้าเรียนตรงเวลา ตัง้ ใจเรียน มีความ ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บั มอบหมายให้ส�ำ เร็จ มีการปรับปรุง การเรียนรู้บ่อยครั้ง
เพียรพยายามในการเรียนรูบ้ อ่ ยครัง้ ทีพัไ่ ด้ฒรนาการทำ
�งานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

๓ เข้าเรียนตรงเวลา ตัง้ ใจเรียน มีความ ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
รบั มอบหมายให้ส�ำ เร็จ มีการปรับปรุง การเรียนรู้บางครั้ง
ปานกลาง เพียรพยายามในการเรียนรู้บางครั้ง พัทีไ่ ฒด้นาการทำ
�งานให้ดีขึ้น
๒ เข้าเรียนตรงเวลา ตัง้ ใจเรียน มีความ ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บั มอบหมายให้ส�ำ เร็จ ไม่มกี ารปรับปรุง การเรียนรู้น้อยครั้ง
พอใช้ เพียรพยายามในการเรียนรูน้ อ้ ยครัง้ ทีพัไ่ ฒด้รนาการทำ
�งานให้ดีขึ้น
๑ ไม่ตั้งใจเรียน
ปรับปรุง
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ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยที่ ๑

เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ปรับฐานความคิดต้านทุจริต ส่วนตนและ เวลา ๖ ชัว่ โมง/ ๒ สัปดาห์
      ส่วนรวม การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เรื่องที่ ๑.๒ การปลูกจิตสำ�นึกให้มีส่วนร่วม
สาระสำ�คัญ
ความหมายและความสำ�คัญของการปลูกจิตสำ�นึก การสร้างความร่วมมือ การมองสังคม
มองโลก ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม บำ�เพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ให้ชีวิตและสังคมบรรลุซึ่ง
คุณภาพภายใต้ความมีสว่ นร่วมช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ตลอดจนยอมรับเคารพหลักการกฎระเบียบ
กติกา และข้อบังคับทางสังคม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการปลูกจิตสำ�นึก
๒. เพือ่ ให้นักศึกษามีทักษะชีวิตด้านการปลูกจิตสำ�นึกผ่านการศึกษาดูงาน
ขอบเขตเนื้อหา
๑.
๒.
๓.
๔.

ความหมายและความสำ�คัญของการปลูกจิตสำ�นึก
การปลูกจิตสำ�นึกแบบไทย
การปลูกจิตสำ�นึกและการมีส่วนร่วมในสังคม ตามหลักศาสนา
การปลูกจิตสำ�นึกในการทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข

วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. บรรยายประกอบสื่อการเรียนรู้
๒. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำ�งานเพื่อส่วนร่วม
๒.๑ ให้นักศึกษาแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ทำ�กิจกรรมศึกษาดูงานในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับสังคม โดยให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจ
๒.๒ นำ�ผลการศึกษาดูงานมาร่วมกันวิพากษ์ในชั้นเรียน
๒.๓ ผู้สอนสรุปประเด็นสำ�คัญ
ระดับอุดมศึกษา
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สื่อการเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการปลูกจิตสำ�นึกด้านการมีส่วนร่วมในสังคม
๒. สถานที่ศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
๑. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)
๒. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ปัญหา
การทุจริตจะทำ�ให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ ขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นับวันปัญหาดังกล่าว
จะรุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระทำ�เพียง
สองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระทำ�กันหลายฝ่าย ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้
จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนำ�ไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บาง
ครัง้ ผูท้ รี่ บั ผลประโยชน์กเ็ ป็นผูใ้ ห้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผูร้ บั ผลประโยชน์และผูใ้ ห้ผลประโยชน์ คือ ผูร้ บั
ผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการกระทำ� การดำ�เนินการต่างๆ และรับประโยชน์
จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การกำ�หนดระเบียบหรือ
คุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำ�การหรือไม่
กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ ในตำ�แหน่งหน้าที่ ซึง่ การกระทำ�ดังกล่าวเป็นการกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืนต่อระเบียบ
หรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๑ ทุจริต คืออะไร
คำ�ว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะมีการให้ความหมาย
ดังกล่าวไว้ว่าอย่างไร โดยที่คำ�ว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความ
หมายโดยกฎหมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาสำ�คัญของคำ�ว่าทุจริตก็ยังคง
มีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหา หรือนำ�ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว ทัง้ ๆ ทีต่ นเองไม่ได้มสี ทิ ธิในสิง่ ๆ นัน้ การยึดถือจึงถือเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ทัง้ ในแง่ของ
กฎหมายและศีลธรรม ในแง่ของกฎหมายนัน้ ประเทศไทยได้มกี ารกำ�หนดถึงความหมายของการทุจริตไว้
หลักๆ ในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๔ คำ�ว่า “ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายถึง “ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในตำ�แหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำ�แหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่
ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
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ได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำ�การอันเป็นความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการหรือความ
ผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น”
นอกจากนี้ คำ � ว่ า ทุ จ ริ ต ยั ง ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค วามหมายเอาไว้ ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในคำ�ภาษาอังกฤษ คำ�ว่าทุจริตจะตรงกับคำ�ว่า Corruption (คอร์รปั ชัน) โดยในประเทศไทย
มักมีการกล่าวถึงคำ�ว่าคอร์รปั ชันมากกว่าการใช้ค�ำ ว่าทุจริต โดยการทุจริตนีส้ ามารถใช้ได้กบั ทุกทีไ่ ม่วา่ จะ
เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึง่ ประโยชน์สว่ นตนมากกว่า
ส่วนรวม ไม่คำ�นึงถึงว่าสิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น
ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือ
ของเอกชน การกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นการทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากคอร์รปั ชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านัน้ ในอีกมุมหนึง่ คอร์รปั ชัน
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สนิ บนหรือสิง่ ตอบแทน
แก่นกั การเมืองหรือข้าราชการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน เป็นต้น
รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างกำ�ไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจำ�นวนมาก หากภาคเอกชนสามารถเข้ามา
ดำ�เนินงานได้ รวมถึงการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความต้องการทรัพย์สนิ ประโยชน์อนื่ นอกเหนือจากสิง่ ที่
ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบ
ราชการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชน
อีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้อำ�นาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน
การให้หรือการรับสินบน การกำ�หนดนโยบายทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำ�หนดจำ�นวนมากทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการทาง
ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมาตรการหรือข้อกำ�หนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบตั ิ
เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส
๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจมีสิทธิขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติ
เป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อำ�นาจใด กับใครก็ได้
๑.๑.๓ ไม่มกี ลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือองค์กรทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมดูแลและจัดการต่อการ
กระทำ�ใดๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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๑.๒ รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
๑.๒.๑ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอำ�นาจและความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ)
โดยในกระบวนการการทุจริตจะมี ๒ ประเภทคือ
๑.๒.๑.๑ การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระทำ�ทีม่ กี ารใช้หน่วยงานราชการ
เพือ่ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานนัน้ ๆ มากกว่าประโยชน์สว่ นรวมของสังคม
หรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
๑) การคอร์รัปชันตามนํ้า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้น
เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องการสินบนโดยให้มกี ารจ่ายตามช่องทางปกติของ
ทางราชการ แต่ให้เพิม่ สินบนรวมเข้าไว้กบั การจ่ายค่าบริการของหน่วยงาน
นัน้ ๆ โดยทีเ่ งินค่าบริการปกติทหี่ น่วยงานนัน้ จะต้องได้รบั ก็ยงั คงได้รบั ต่อไป
เช่น การจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
๒) การคอร์รัปชันทวนนํ้า  (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชัน
ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง
โดยทีห่ น่วยงานนัน้ ไม่ได้มกี ารเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด เช่น
ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการกำ�หนดให้ต้อง
เสียค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ แต่กรณีนมี้ กี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยจาก
ผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
๑.๒.๑.๒ การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงาน
ของทางราชการโดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที่สูงกว่า  เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
๑.๒.๒ แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี ๒ ประเภทคือ
๑.๒.๒.๑ เกิดจากการใช้อ�ำ นาจในการกำ�หนด กฎ กติกาพืน้ ฐาน เช่น การออกกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง
๑.๒.๒.๒ เกิดจากการใช้อ�ำ นาจหน้าทีเ่ พือ่ แสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบ
ทีด่ �ำ รงอยู่ ซึง่ มักเกิดจากความไม่ชดั เจนของกฎและระเบียบเหล่านัน้ ทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ความคิด
เห็นของตนได้ และการใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
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๑.๒.๓ แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบคือ
๑.๒.๓.๑ คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น
การจัดซื้อสิ่งของในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
๑.๒.๓.๒ คอร์รปั ชันจากการให้สมั ปทานและสิทธิพเิ ศษ (Concessionaire Corruption)
		
เช่น การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทำ�สัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
๑.๒.๓.๓ คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น
การขายกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ
เป็นต้น
๑.๒.๓.๔ คอร์รัปชันจากการกำ�กับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การกำ�กับ
ดูแลในหน่วยงานแล้วทำ�การทุจริตต่าง เป็นต้น
๑.๒.๔ แบ่งตามความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิชาการทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับปัญหาการทุจริต
ได้มีการกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็นรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์
ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑.๒.๔.๑ การใช้อำ�นาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
รัฐเพื่อลดต้นทุนการทำ�ธุรกิจ
๑.๒.๔.๒ การใช้อ�ำ นาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิง่ ของ และบริการ หรือ
สิทธิให้แก่เอกชน
๑.๒.๔.๓ การใช้อ�ำ นาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการตํ่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน
๑.๒.๕ แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่น
ออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑.๒.๕.๑ การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัย
รูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม
๑.๒.๕.๒ การทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ เป็นการใช้อ�ำ นาจและหน้าทีใ่ นความ
รับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจำ�
๑.๒.๕.๓ การทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง การทุจริตประเภทนีจ้ ะพบได้ทงั้ รูปแบบของ
การสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กำ�หนดรายละเอียดหรือสเป็กงาน กำ�หนดเงื่อนไข คำ�นวณ
ราคากลาง ออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ
การทำ�สัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ
นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้น
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และการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการรับงานไม่ได้นำ�ส่ง
กระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน
๑.๒.๕.๔ การทุจริตในการให้สมั ปทาน เป็นการแสวงหาหรือเอือ้ ประโยชน์โดยมิชอบ
จากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินการแทนให้ลักษณะสัมปทาน
ผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การทำ�สัญญาสัมปทานโรงงานสุรา  การทำ�สัญญาสัมปทาน
โทรคมนาคม เป็นต้น
๑.๒.๕.๕ การทุจริตโดยการทำ�ลายระบบตรวจสอบการใช้อ�ำ นาจรัฐ เป็นการพยายาม
ดำ�เนินการให้ได้บคุ คลซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองในอันทีจ่ ะเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐ เช่น คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทำ�ให้องค์กรเหล่านีม้ คี วาม
อ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อำ�นาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการทุจริต
ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่า
ลักษณะประชากรนัน้ แตกต่างจากภูมภิ าคอืน่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุม่ ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนานัน้
มีปจั จัยภายในต่างๆ ทีเ่ อือ้ หรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ ๑) แรงขับเคลือ่ นทีอ่ ยากมีรายได้ เป็น
จำ�นวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ตํ่า  หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ
เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน ๒) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้
เป็นจำ�นวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจนำ�ไปสู่การทุจริต ๓) การออกกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีไ่ ม่เข้มแข็ง ๔) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รบั การพัฒนาให้ทนั สมัย ๕) ประชากร
ในประเทศยังคงจำ�เป็นต้องพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ๖) ความไม่มเี สถียรภาพทาง
การเมือง และเจตจำ�นงทางการเมืองทีไ่ ม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จะนำ�ไปสูก่ ารทุจริต ไม่วา่ จะเป็นทุจริต
ระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริต
ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบทำ�ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน
หรือการทุจริตทำ�ให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทีก่ ว้างขึน้ ของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึง่
คือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว นอกจาก
นี้ การทุจริตยังทำ�ให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งยังอาจนำ�พาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของ
รศ. ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุ
ภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา
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๑.๓.๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก
เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่านํ้าร้อนนํ้าชา” หรือ
“เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อราชการ ขาดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม
๑.๓.๒ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
๑.๓.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือตํ่ามากไม่ได้สัดส่วน
กับการครองชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี
เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องหาทางใช้อำ�นาจไปทุจริต
๑.๓.๒.๒ ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนรํ่ารวย และ
ไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มาอย่างไร เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ
ก็หาโดยวิธีมิชอบ
๑.๓.๒.๓ ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการ
ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
๑.๓.๒.๔ ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง
การร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณา
โครงการของรัฐ
๑.๓.๒.๕ ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
- การใช้ดลุ พินจิ มากและการผูกขาดอำ�นาจจะทำ�ให้อตั ราการทุจริตในหน่วยงานสูง
- การทีข่ นั้ ตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทำ�ให้ผทู้ ไี่ ปติดต่อต้อง
เสียเวลามาก จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยูใ่ ต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผูท้ จุ ริต มีทางเป็นไปได้ทผี่ นู้ นั้
จะทำ�การทุจริตด้วย
- การรวมอำ�นาจ ระบบราชการมีลกั ษณะทีร่ วมศูนย์ ทำ�ให้ไม่มรี ะบบตรวจสอบ
ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ
- ตำ�แหน่งหน้าที่ในลักษณะอำ�นวยต่อการกระทำ�ผิด เช่น อำ�นาจในการ
อนุญาต การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงิน
ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ ข้ า ราชการผู้ ใ หญ่ ทุ จ ริ ต ให้ เ ห็ น เป็ น ตั ว อย่ า งแล้ ว ไม่ ถู ก ลงโทษ
ข้าราชการชั้นผู้น้อยจึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็น
ว่าการกระทำ�เหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชัน หรือมีความสับสนระหว่าง
สินนํ้าใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน
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๑.๓.๒.๖ กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ทำ�ให้เกิดการทุจริตที่ดำ�รงอยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คกู่ รณีทง้ั สองฝ่าย หาพยานหลักฐาน
ได้ยาก ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออก
มา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ กฎหมาย
หมิน่ ประมาทก็ยบั ยัง้ เอาไว้ อีกทัง้ กฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคล
ผูใ้ ห้สนิ บนเท่าๆ กับผูร้ บั สินบน จึงไม่คอ่ ยมีผใู้ ห้สนิ บนรายใดกล้าดำ�เนินคดี
กับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย
ยิ่งกว่านั้นกระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็น
ผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก
ทำ�ให้เกิดช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้
๑.๓.๒.๗ การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ทำ�ให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจาก
ฝ่ายประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือ
กำ�กับดูแลอย่างจริงจัง
๑.๓.๒.๘ สาเหตุอื่นๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการ
สำ�คัญทีส่ นับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทำ�การทุจริตเพือ่ ความ
เป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ทำ�ให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตในแต่ละระดับมักจะมีรปู แบบทีค่ ล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับคือ
๑.๔.๑ การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองทีใ่ ช้อ�ำ นาจในการบริหาร
ราชการ รวมถึงอำ�นาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบาย
ต่างๆ โดยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล
การซื้อขายตำ�แหน่ง
๑.๔.๒ การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจาย
อำ�นาจเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การ
ดำ�เนินการในรูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจำ�นวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็น
ระดับอุดมศึกษา

17

นักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็น
นักการเมือง เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ แล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส�ำ หรับตนเองและ
พวกพ้องได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นอีกได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยน
ตำ�แหน่ง หรือเลื่อนตำ�แหน่ง
การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ ระดับอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจน แต่จะแฝงตัว
อยู่ในรูปแบบต่างๆ หากไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระทำ�ดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริง
แล้วการกระทำ�นั้นเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้
คะแนนประเมินพิเศษแก่ลกู น้องทีต่ นเองชอบ ทำ�ให้ได้รบั เงินเดือนในอัตราทีส่ งู กว่าความเป็นจริงทีบ่ คุ คล
นั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับ
ว่าเป็นการกระทำ�ที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย
๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อย
จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึง
เศรษฐกิจของประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจำ�นวนมากนักธุรกิจ
ย่อมไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ�ธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หาก
สามารถดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง
หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศ
ต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วย
ตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กร
เพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จดั อันดับดัชนีรบั รูก้ ารทุจริต
ประจำ�ปี ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๙๖ จาก
การจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน
อยูล่ �ำ ดับที่ ๑๐๑ เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขนึ้ แต่ยงั แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยัง
มีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนของประเทศไทย
มีดังตารางนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
ปี พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

จำ�นวนประเทศ

๒๕๔๗

๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๖๔

๑๔๖

๒๕๔๘

๓.๘๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๕๙

๑๕๙

๒๕๔๙

๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๖๓

๑๖๓

๒๕๕๐

๓.๓๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๔

๑๗๙

๒๕๕๑

๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๐

๑๘๐

๒๕๕๒

๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๔

๑๘๐

๒๕๕๓

๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๗๘

๑๗๘

๒๕๕๔

๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๐

๑๘๓

๒๕๕๕

๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๘๘

๑๗๖

๒๕๕๖

๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๑๐๒

๑๗๗

๒๕๕๗

๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๘๕

๑๗๕

๒๕๕๘

๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๗๖

๑๖๘

๒๕๕๙

๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๑๐๑

๑๗๖

๒๕๖๐

๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๙๖

๑๘๐

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จำ�นวน ๑๐ ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีรับรู้
การทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสิงคโปร์ยงั คงอันดับหนึง่ ในกลุม่ อาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามตารางด้านล่างนี้

ระดับอุดมศึกษา
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ตารางที่ ๒ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน
ลำ�ดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ

๑

สิงคโปร์

๘๔

๘๔

๘๕

๒

บรูไน

๖๒

๕๘

-

๓

มาเลเซีย

๔๗

๔๙

๕๐

๔

อินโดนีเซีย

๓๗

๓๗

๓๖

๕

ไทย

๓๗

๓๕

๓๘

๖

เวียดนาม

๓๕

๓๓

๓๑

๗

ฟิลิปปินส์

๓๔

๓๕

๓๕

๘

พม่า

๓๐

๒๘

๒๒

๙

ลาว

๒๙

๓๐

๒๖

๑๐

กัมพูชา

๒๑

๒๑

๒๑

คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล
๙ แหล่ง ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการดำ�เนินงานและการวัดด้านความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์
การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาว
ต่างชาติที่เข้ามาทำ�ธุรกิจในประเทศ
๑.๖ ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะหรือสิง่ อำ�นวยความสะดวกไม่เต็มทีอ่ ย่างทีค่ วรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยูใ่ นกระเป๋า
ของผูท้ จุ ริต และผลกระทบอืน่ ๆ อีกมากมาย นอกจากนีแ้ ล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศ
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เพือ่ ประกอบกิจการต่างๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุน
อย่างหนึง่ ซึง่ นักลงทุนจากต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทัง้ นี้
หากต้นทุนทีต่ อ้ งเสียจากการทุจริตมีตน้ ทุนทีส่ งู นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุน
ไปยังประเทศอืน่ ส่งผลให้การจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมือ่ ประชาชนมีรายได้ลดลง
ก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึง่ เป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและ
การพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส�ำ รวจดัชนีสถานการณ์คอร์รปั ชันไทยจากกลุม่ ตัวอย่าง ๒,๔๐๐
ตัวอย่าง จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ พบว่า หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่า
รุนแรงเพิ่มขึ้นมี ๓๘% รุนแรงเท่าเดิม ๓๐% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ดลุ พินจิ ทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม
กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของกำ�นัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ตำ�แหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
สำ�หรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙
ที่ ๒.๗๒ ล้านล้านบาท ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย ๑-๑๕% โดยหากจ่าย
ที่ ๕% ความเสียหายจะอยู่ที่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือ ๒.๑๙% ของงบประมาณ และมีผลทำ�ให้อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ๐.๔๒% แต่หากจ่ายที่ ๑๕% คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,๘๓๐ ล้านบาท
หรือ ๖.๕๗% ของเงินงบประมาณ และมีผลทำ�ให้เศรษฐกิจลดลง ๑.๒๗% โดยการลดการเรียกเงินสินบน
ลงทุกๆ ๑% จะทำ�ให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ดำ�เนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำ�นักงาน ป.ป.ช.) นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานอืน่ ทีม่ ภี ารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักงาน
ป.ป.ช. เช่น สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอีกหลายหน่วยงาน และสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการดำ�เนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
กล่าวโดยสรุปปัญหาการทุจริตก่อให้เกิดความเสื่อมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
โดยมีรปู แบบทีซ่ บั ซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสำ�คัญ ประเภท
สาเหตุและผลกระทบของการทุจริต รวมถึงสถานการณ์ปจั จุบนั เกีย่ วกับการทุจริตในประเทศไทย
เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ดังกล่าว
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๑.๗ ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
(Conflict of Interests)
คำ�ว่า  Conflict of Interests มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล”
หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่าน
แปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า  Conflict of
Interests นั้นก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม
จริยธรรม กล่าวคือ การกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ� แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใด
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการ
ขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระทำ�ได้กระทำ�
ไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็ก
น้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ตำ�หนิ ติฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกัน
ตามสภาพของสังคม
โดยพืน้ ฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น
และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียง
พอทีจ่ ะมีผลเป็นการห้ามการกระทำ�ดังกล่าว และในทีส่ ดุ เพือ่ หยุดยัง้ เรือ่ งดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึน้ ๆ และเป็นเรือ่ งทีส่ งั คมให้ความสนใจมากขึน้ ตามลำ�ดับ
สามารถสรุปเป็นรูปภาพได้ดังนี้

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนรวม
พื้นที่สีดำ� แทน ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเทา เกิดจากการทับซ้อนของสีขาวและสีดำ�
เป็นพื้นที่เกิด “การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ภาพที่ ๑.๑ ความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
๑.๗.๑ รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การขัด
กันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ�ำ กัดอยูเ่ ฉพาะในรูปแบบของ
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ตัวเงิน หรือทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ด้วย
ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำ�แนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ
๑.๗.๑.๑ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจาก
บริษทั ธุรกิจ บริษทั ขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีไ่ ปประชุม
เรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำ�นักงานจากธุรกิจที่เป็น
ลูกค้าของหน่วยงาน หรือแม้กระทัง่ ในการใช้งบประมาณของรัฐเพือ่ จัดซือ้ จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั
ของแถม หรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น
๑.๗.๑.๒ การทำ�ธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)
หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับหน่วยงานที่ตนสังกัด
ตัวอย่างเช่น การใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีท่ �ำ ให้หน่วยงานทำ�สัญญา ซือ้ สินค้าจากบริษทั ของตนเอง หรือจ้างบริษทั
ของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำ�นักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่
ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๑.๗.๑.๓ การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าทีส่ าธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post -employment) หมายถึงการทีบ่ คุ คลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำ�งานในบริษทั เอกชน
ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงาน
ราชการและไปทำ�งานในบริษทั ผลิตหรือขายยา หรือผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทำ�งาน
เป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร
๑.๗.๑.๔ การทำ�งานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้
มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน
หรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำ�แหน่งในราชการ
สร้างความน่าเชือ่ ถือว่าโครงการของผูว้ า่ จ้างจะไม่มปี ญ
ั หาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานทีท่ ปี่ รึกษา
สังกัดอยู่ หรือในกรณีทเี่ ป็นผูต้ รวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รบั งานพิเศษเป็นทีป่ รึกษาหรือเป็นผูท้ �ำ
บัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
๑.๗.๑.๕ การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรูข้ อ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนน
ผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซือ้ ทีด่ นิ นัน้ ในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซือ้ ขายทีด่ นิ เพือ่ ทำ�โครงการ
ของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งกำ�ไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
๑.๗.๑.๖ การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการเพือ่ ประโยชน์ธรุ กิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนำ�เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานต่างๆ กลับไปใช้ทบี่ า้ น การนำ�รถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
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๑.๗.๑.๗ การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
(Pork - barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
๑.๗.๑.๘ การใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�นาจหน้าที่ทำ�ให้
หน่วยงานของตนเข้าทำ�สัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
๑.๗.๑.๙ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของ
รัฐอื่น (Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้าที่
ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้หยุดทำ�การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ น
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น ๙ รูปแบบ ดังภาพ
๑

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)

๒

การทำ�ธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

๓

การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
(Post - employment)

๔

การทำ�งานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

๕

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

๖

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

๗

การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
(Pork - barreling)

๘

การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence)

ภาพที่ ๑.๒ การกระทำ�ที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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๑.๘ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๑.๘.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่
นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่า
พร้อมทัง้ ดำ�เนินการให้ถกู ต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ตอ่ มา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควร
รับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา  ๑๐๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ ประกอบข้อ ๕ (๒) ได้กำ�หนดว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสาม
พันบาท แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา  หรือผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา หรือประธานสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ในทันทีทสี่ ามารถ
กระทำ�ได้ เพือ่ ให้วนิ จิ ฉัยว่ามีเหตุผลความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้
รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงาช้างแล้ว
ได้สง่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทัง้ ดำ�เนินการให้ถกู ต้องตามระเบียบและกฎหมาย
แต่ต่อมานายสุจริต พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบระเบียบแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง
แก่นายรวยภายใน ๓ วัน จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้วา่ นายสุจริตมิได้มเี จตนาหรือมีความประสงค์ทจี่ ะรับงาช้าง
นั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่างใด มีความผิดดังนี้
๑.๘.๑.๑ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้
บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๘.๑.๒ การทีบ่ ริษทั แห่งหนึง่ ให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่
ในปีทผี่ า่ นมา และปีนเี้ จ้าหน้าทีเ่ ร่งรัดคืนภาษีให้กบั บริษทั นัน้ เป็นกรณีพเิ ศษ โดยลัดคิวให้กอ่ นบริษทั อืน่ ๆ
เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก
๑.๘.๑.๓ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษทั เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ
และได้รบั ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ มีผลต่อการให้ค�ำ วินจิ ฉัยหรือข้อเสนอแนะ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ
๑.๘.๑.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้อง
ทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่า
ควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา

ระดับอุดมศึกษา
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๑.๘.๒ การทำ�ธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคูส่ ญ
ั ญา นิตกิ ร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมภิ าคหารายได้พเิ ศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวติ ของบริษทั
เอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้
ประกอบการนัน้ อีกหลายคน ในขณะทีต่ นกำ�ลังดำ�เนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเป็นการอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินยั อย่าง
ไม่ร้ายแรง ตามมาตรา  ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา  ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความผิดดังนี้
๑.๘.๒.๑ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ�สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๑.๘.๒.๒ ผู้บริหารหน่วยงานทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของ
เจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๑.๘.๒.๓ การทีผ่ ตู้ รวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นทีป่ รึกษา หรือเป็นผูท้ �ำ บัญชี
ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
๑.๘.๒.๔ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย จากกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกำ�ดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าทีด่ แู ลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคูส่ มรส
ให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและทำ�สัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
ซือ้ ทีด่ นิ โฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
๑.๘.๓ การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
อดีตผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทำ�งานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา โดยใช้อทิ ธิพลจากทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซือ้ ยาจากบริษทั
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในพฤติการณ์ทอี่ าจทำ�ให้ผอู้ นื่ เชือ่ ว่าตนมีต�ำ แหน่งหรือหน้าที่
ทัง้ ทีต่ นมิได้มตี �ำ แหน่งหรือหน้าทีน่ นั้ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเอง
หรือผูอ้ นื่ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒๓ มีความผิดดังนี้
๑.๘.๓.๑ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออก
จากราชการไปทำ�งานในบริษัทผลิตหรือขายยา
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๑.๘.๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่
เคยดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่า
จะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๑.๘.๓.๓ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทำ�งานในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิม
โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑.๘.๔ การทำ�งานพิเศษ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดในส่วน
ภูมภิ าค ได้จดั ตัง้ บริษทั รับจ้างทำ�บัญชีและให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับภาษีและมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั
โดยรับจ้างทำ�บัญชีและยืน่ แบบแสดงรายการให้ผเู้ สียภาษีในเขตจังหวัดทีร่ บั ราชการอยูแ่ ละจังหวัดใกล้เคียง
กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจาก
ผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงรายการชำ�ระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๙ (๗) (๘) และอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระทำ�การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มีความผิดดังนี้
๑.๘.๔.๑ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีท่ างราชการรับจ้างเป็นทีป่ รึกษา
โครงการ เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
		
๑.๘.๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำ�งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย
๑.๘.๕ การรู้ข้อมูลภายใน นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย ได้นำ�ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขาย
ให้แก่ผู้อื่น จำ�นวน ๔๐ หมายเลข เพื่อนำ�ไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำ�ไปใช้รับจ้างให้บริการ
โทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๔ และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔๔ และ ๔๖ มีความผิดดังนี้
๑.๘.๕.๑ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมูบ่ า้ น จึงบอกให้
ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๑.๘.๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ
มาตรฐาน (Spec) วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กบั บริษทั เอกชน
ที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
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๑.๘.๖ การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์
ใช้อ�ำ นาจหน้าทีโ่ ดยทุจริต ด้วยการสัง่ ให้เจ้าหน้าทีน่ �ำ เก้าอีพ้ ร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอี้ เครือ่ งถ่ายวิดโี อ เครือ่ ง
เล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นำ�ไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วน
กลาง เพือ่ ใช้รบั ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทงั้ ทีบ่ า้ นพักและงานฉลองมงคลสมรสทีโ่ รงแรม
ซึง่ ล้วนเป็นทรัพย์สนิ ของทางราชการ การกระทำ�ของจำ�เลยนับเป็นการใช้อ�ำ นาจโดยทุจริต เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา  ต่อมาเรื่องเข้าสู่
กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระทำ�ของจำ�เลย เป็นการทุจริต
ต่อตำ�แหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำ�จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำ�นาจในตำ�แหน่ง
โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รฐั และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ จึงพิพากษาให้จำ�คุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท คำ�ให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ�คุกจำ�เลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
มีความผิดดังนี้
๑.๘.๖.๑ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ นำ�นํ้ามัน
ในรถยนต์ไปขาย และนำ�เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวทำ�ให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อนํ้ามันรถ
มากกว่าทีค่ วรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพือ่ ประโยชน์
ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
๑.๘.๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอำ�นาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง นำ�รถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๑.๘.๗ การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งหนึง่ ร่วมกับพวก แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตำ�บลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับงาน
ทัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามแบบรูปรายการทีก่ �ำ หนด รวมทัง้ เมือ่ ดำ�เนินการแล้วเสร็จได้ตดิ ป้ายชือ่ ของตนและพวก
การกระทำ�ดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทำ�การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำ�นาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรง
และทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำ�นาจ
แต่งตั้งถอดถอน และสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ มีความผิดดังนี้
๑.๘.๗.๑ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำ�โครงการตัดถนน
สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๑.๘.๗.๒ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
๑.๘.๘ การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ พนักงานสอบสวนละเว้น
ไม่นำ�บันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดจับกุม ทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้าสำ�นวน แต่กลับเปลี่ยน
บันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง
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๑.๘.๙ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๑.๘.๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๑.๘.๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ
นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย
คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี
๑.๘.๑๐ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน จำ�นวนงาน และจำ�นวนวันอย่างเหมาะสม
อาทิ เดินทางไปราชการจำ�นวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการทำ�งานจริงเพียง ๖ วัน โดยอีก ๔ วัน เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
๑.๘.๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
ต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการได้
๑.๘.๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติ
งานในช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

สรุป
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น มีรูปแบบเกิดขึ้นมากมาย และ
มาจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประเทศไทยถูกจัดอันดับ
ดัชนีรับรู้การทุจริต อยู่อันดับที่ ๙๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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ปรับฐานการคิด ต้านทุจริต
ส่วนตนและส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด

ทุจริต

๑

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)

๒

การทำ�ธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

๓

การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
(Post - employment)

๔

การทำ�งานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

๕

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

๖

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

๗

การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
(Pork - barreling)

๘

การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence)

ระดับอุดมศึกษา
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สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
ปี พ.ศ.
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

คะแนน

อันดับ

๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๘๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
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)

จำ�นวนประเทศ

๖๔
๕๙
๖๓
๘๔
๘๐
๘๔
๗๘
๘๐
๘๘
๑๐๒
๘๕
๗๖
๑๐๑
๙๖

๑๔๖
๑๕๙
๑๖๓
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๐
๑๗๘
๑๘๓
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๕
๑๖๘
๑๗๖
๑๘๐

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน
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ลำ�ดับประเทศในอาเซียน

ประเทศ

คะแนนปี ๒๕๖๐

๑

สิงคโปร์

๘๔

๘๔

๘๕

๒

บรูไน

๖๒

๕๘

-

๓

มาเลเซีย

๔๗

๔๙

๕๐

๔

อินโดนีเซีย

๓๗

๓๗

๓๖

๕

ไทย

๓๗

๓๕

๓๘

๖

เวียดนาม

๓๕

๓๓

๓๑

๗

ฟิลิปปินส์

๓๔

๓๕

๓๕

๘

พม่า

๓๐

๒๘

๒๒

๙

ลาว

๒๙

๓๐

๒๖

๑๐

กัมพูชา

๒๑

๒๑

๒๑
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คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

การทุจริต
ส่งผลต่อประเทศอย่างไร

ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
๑. สูญเสียภาษีที่จะนำ�มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
๒. นักลงทุนจากต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุน
    เพราะการทุจริตถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง
๓. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิตลดลง

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนรวม
พื้นที่สีดำ� แทน ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเทา เกิดจากการทับซ้อนของสีขาวและสีดำ�
เป็นพื้นที่เกิด “การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ระดับอุดมศึกษา
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม
(การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม)
ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา

เนื้อเรื่อง

๑

เตื อ น สั่ ง เก็ บ โต๊ ะ ร้ า นผั ด ข่าว ๓.๑๘ นาที เรื่องเกี่ยวกับร้านผัดไทยวาง
(วิดีทัศน์)
โต๊ะ เก้าอี้ บนทางเท้า
ไทยประตูผี

๒

บังคับใช้วันแรก พ.ร.บ.
ห้ามขอทาน ผิดโทษอาญา

วีดีโอ

๓

อวสานแผงค้าริมทางหลวง
ลั่น ภายใน ๒ ปี รื้อเกลี้ยง

ข่าว

-

กรมทางหลวงมีนโยบายจัด
ระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูก
สร้ า งที่ รุ ก ลํ้ า ทางหลวงทั่ ว
ประเทศ ทัง้ แผงถาวร คือ ขาย
ตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว

๔

แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขก
ทำ�รถติด-ผิดกฎหมาย

ข่าว

-

นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่
ขายบนถนน เป็นการกีดขวาง
การจราจร สร้างความเดือด
ร้อนกับผู้ใช้ถนน ทางเท้าใน
เขตนางเลิ้ง
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๓.๕๑ นาที พ.ร.บ. ควบคุมขอทานฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใช้ ๒๘ ก.ค.
๕๙ ระบุ ว่ า  ขอทานผิ ด
กฎหมาย มี โ ทษอาญา  คน
ขอทานจำ�คุก ๑ เดือน ปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ ส่วนแสวงหา
ผลประโยชน์จากการขอทาน
มีโทษจำ�คุก ๓ ปี หรือทั้งจำ�
ทั้ ง ปรั บ การให้ เ งิ น ขอทาน
จึงเป็นการสนับสนุนให้คนทำ�
ผิดกฎหมาย และอาจเป็นช่อง
ทางค้ามนุษย์ได้
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QR Code

ที่

ชื่อเรื่อง

๕

ตะลึง เบญจมฯเมืองคอน
ขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้า
เรียน

ข่าว

-

กรณี ที่ โรงเรี ย นเบญจมราชู
ทิศ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น
ป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน
โดยมี ข้ อ ความเขี ย นระบุ ปี
การศึ ก ษา  ๒๕๕๙ ร่ ว มยก
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พั ฒ นาโรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ น
เลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

๖

เด็ ก โรงเรี ย นเบญจมราชู
ทิศนครศรีฯ คะแนนสอบ
สูงสุด ติดนิเทศฯจุฬา

ข่าว

-

เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด
ติ ด นิ เ ทศฯจุ ฬ า  เป็ น การ
ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

๗

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

เอกสาร

MOST –The Bridge

วีดีโอ ๖.๓๕ นาที เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พนั ก งานการ
(๔ แบบ) ๘.๔๕ นาที รถไฟ ผู้ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ล
๓๓ นาที สะพานรถไฟ วันหนึ่งเขาได้
พาลูกชายมาที่ทำ�งาน ขณะ
นั้ น มี ร ถไฟขบวนหนึ่ ง กำ � ลั ง
วิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชาย
เห็นรถไฟกำ�ลังมาแต่มองไม่
เห็ น พ่ อ จึ ง วิ่ ง ไปที่ ส ะพาน
เพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพาน
ลงเพื่ อ ให้ ร ถไฟวิ่ ง ผ่ า น แต่

๘

ประเภท ระยะเวลา

-

เนื้อเรื่อง

QR Code

ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
ข้ า ราชการพลเรื อ น โดย
เฉพาะข้ อ ๖ ข้ า ราชการ
ต้ อ งละเว้ น จากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ และไม่
กระทำ�การอันเป็นการขัดกัน
ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตน
และประโยชน์ส่วนรวม

ระดับอุดมศึกษา
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ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา

เนื้อเรื่อง
เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพาน
ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มอง
เห็นลูกชายของตนเองตกไป
ใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้
จะถึงสะพาน จึงเป็นวินาทีที่
ต้องตัดสินใจว่า  จะดึงคันโยก
ให้สะพานลง หรือจะไม่ดงึ คัน
โยกให้สะพานลง

๙

ผลประโยชน์ทับซ้อน

วิดีโอ

๕.๔๔ นาที การอธิ บ ายถึ ง การเกิ ด ผล
ประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบ
ของผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่
เกิดขึ้น

๑๐ เพิ่ ม พลั ง พลเมื อ งปฏิ รู ป
ประเทศป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

วิดีโอ

๔.๕๒ นาที ภาพรวมของการคอร์รัปชัน
ในประเทศไทย สาเหตุ และ
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
คอร์ รั ปชั น เช่ น การจั ด ซื้ อ
การจัดจ้าง และการป้องกัน
การคอร์รัปชัน

๑๑ คุ ย กั บ ป.ป.ช. ตอน ผล
ประโยชน์ทับซ้อน

วิดีโอ ๓๐.๔๕ นาที จุดเริ่มต้นของการทุจริต การ
ยกตัวอย่างกรณีผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น โ ด ย ผ อ . ส ป จ .
นครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้

๑๒ รู้ ทั น กั น โกง ตอน ผล
ประโยชน์ทับซ้อน

๕.๓๗ นาที อธิ บ ายถึ ง ผลประโยชน์ ทั บ
ซ้ อ น แนวคิ ด และรู ป แบบ
ตลอดจนตั ว อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยเพื่ อ นำ � มา
ประกอบการอธิ บ ายซึ่ ง ผล
ประโยชน์ทับซ้อน
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QR Code

ที่

ชื่อเรื่อง

๑๓ รู้ ทั น กั น โกง ตอน หยุ ด
ทุจริตหยุดทำ�ลายชาติ

ประเภท ระยะเวลา
วิดีโอ

เนื้อเรื่อง

QR Code

๓.๓๒ นาที ความหมายและผลของการ
ทุ จ ริ ต ที่ มี ผ ลต่ อ การทำ � ลาย
ตนเอง และส่วนรวม

ระดับอุดมศึกษา
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หน่วยที่ ๒
เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        เวลา ๑๒ ชั่วโมง/ ๔ สัปดาห์
		
เรื่อง ๒.๑ การขัดเกลาทางสังคม
๒.๒ ทักษะการปรับกระบวนการคิด
๒.๓ การมีส่วนร่วมของชุมชน
สาระสำ�คัญ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การขัดเกลาทางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูล
ในชุมชนหรือในสถานศึกษา  โดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากหน่วยที่ ๑ เป็นฐานการคิด ด้วยการทำ�ปฏิทิน
ชุมชน แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิธีการตั้งคำ�ถาม วิธีการสังเกต เพื่อให้ได้
ข้อมูลโดยอ้อม
วัตถุประสงค์
นักศึกษาสามารถ
๑. วิเคราะห์ปัญหาการทุจริตในชุมชนหรือในสถานศึกษา
๒. เตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำ�โครงงาน
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การขัดเกลาทางสังคม
๒. เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ เช่น การตั้งเป้าหมาย ตั้งคำ�ถาม วิธีการสังเกต สภาพ
แวดล้อม แนวปฏิบัติ
วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. บรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การขัดเกลาทางสังคม
๒. เตรียมความพร้อมก่อนลงพืน้ ที่ โดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เป็นฐานการคิด
เช่น การทำ�ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน การตั้งเป้าหมาย ตั้งคำ�ถาม วิธีการสังเกต
สภาพแวดล้อมแนวปฏิบัติ ในการลงพื้นที่
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๓. ลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลเพื่อนำ�มาทำ�โครงงานในหน่วยที่ ๔
๔. นำ�เสนอข้อมูลที่ได้ วิพากษ์ร่วมกันในชั้นเรียน
๕. ร่วมกันสรุป
สื่อการเรียนรู้
๑. ฟลิปชาร์ท
๒. พื้นที่ในมหาวิทยาลัย หรือชุมชน
๓. PowerPoint ใช้เวลาตามความเหมาะสม
การวัดและประเมินผล
๑. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)
๒. แบบประเมินการมีส่วนร่วม (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)

กิจกรรม

ใบกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมสำ�รวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย
๑. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
๒. ให้นักศึกษาระดมสมองเกี่ยวกับการสำ�รวจข้อมูลชุมชน
๓. นำ�เสนอผลการระดมสมอง
๔. ผู้สอนเพิ่มเติมส่วนที่ขาด

ตอบคำ�ถามต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงชุมชน
๑. ชื่อของชุมชน
๒. ข้อมูลทัว่ ไปของชุมชนจากการศึกษาเอกสาร (จำ�นวนประชากร อาณาเขตติดต่อ อาชีพของคนในชุมชน ฯลฯ)

ระดับอุดมศึกษา
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๓. นักศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไรในการลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลชุมชน
											
											
๔. นักศึกษาต้องการทราบข้อมูลใดจากชุมชนบ้าง

		
๕. ทดลองตั้งคำ�ถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในข้อ ๓

๖. ประเมินความเสี่ยงที่นักศึกษาจะพบในการลงพื้นที่
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ใบกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมสำ�รวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจข้อมูลชุมชน นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาอภิปรายเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้พบ เชือ่ มโยงกับการ
ทุจริตที่พบในชีวิตประจำ�วัน
แผนที่ชุมชน

ระดับอุดมศึกษา
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๑. นักศึกษาได้ข้อมูลตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด

		
๒. ข้อมูลที่ได้คือ

๓. นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

๔. นักศึกษามีแนวคิดอย่างไรในการจัดทำ�โครงการ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
สร้างสังคมที่ไม่ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างมาก ต่อการดำ�เนินงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริต ตามคำ�ปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “การทุจริตเป็นหนึง่ ในความท้าทายทีม่ คี วามสำ�คัญ
มากในศตวรรษที่ ๒๑ ผูน้ �ำ โลกควรจะเพิม่ ความพยายามขึน้ เป็นสองเท่าทีจ่ ะสร้างเครือ่ งมือทีม่ คี วามเข้มแข็ง
เพือ่ รือ้ ระบบการทุจริตทีซ่ อ่ นอยูอ่ อกให้หมดและนำ�ทรัพย์สนิ กลับคืนให้กบั ประเทศต้นทางทีถ่ กู ขโมยไป…”
ทัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่ผนู้ �ำ โลกเท่านัน้ ทีต่ อ้ งจริงจังมากขึน้ กับการต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลก
ก็มีความจำ�เป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่า
เป็นเรือ่ งไกลตัว แต่แท้ทจี่ ริงแล้วการทุจริตนัน้ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทุกคนในสังคมมาก การเปลีย่ นแปลงระบบ
วิธีการคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทำ�ใด
เป็นการล่วงลาํ้ สาธารณประโยชน์ การกระทำ�ใดเป็นการกระทำ�ทีอ่ าจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคล และประโยชน์สว่ นรวม ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนทีจ่ ะคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง
เยาวชนถือเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตจึงจำ�เป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางคือเด็กและเยาวชน โดยมุ่งสร้างให้เยาวชนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เช่น ความมีวินัยและความรับผิดชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ด้วยการสร้างจิตสำ�นึก “ความเป็นพลเมือง” ให้กับเยาวชน ด้วยการปลูกฝังแนวคิดแบบเลขฐานสิบและ
เลขฐานสอง แนวคิดคิดได้ คิดดี คิดเป็น เป็นต้น
๒.๑ ความหมายและที่มาของคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
คำ�ว่า  “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการนำ�ไปใช้เทียบกับคำ�อื่นๆ อาทิ
ประชากร ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ คำ�ว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่
ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๘๙ ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ ล้มล้างระบบชนชั้นต่างๆ ขณะนั้น ได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ สมณะ นักพรต
นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศสทุกคน ต่อมาคำ�ว่า  “Citoyen” จึงแปลเป็น
“Citizen” ในภาษาอังกฤษ
ประเทศไทย คำ�ว่า “พลเมือง” น่าจะถูกนำ�มาใช้สมัยหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
เนือ่ งจากผูน้ �ำ คณะราษฎรบางท่านเคยเรียนทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส จึงได้น�ำ เอาคำ�นีม้ าใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
ระดับอุดมศึกษา
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พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง
ชาวประเทศประชาชน
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วย
ตนเองมีความสำ�นึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า  ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง
การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสระเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่”
สรุปได้ว่า  ความเป็นพลเมือง คือ ประชาชน ที่มีอิสรภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ประเทศของตนเอง โดยจะต้องเคารพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย
จึงต้องเคารพสิทธิผอู้ นื่ และจะต้องไม่ใช้สทิ ธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือ
แย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการกระทำ�ของคนในสังคม
แนวคิดในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนเป็นเรือ่ งทีแ่ ทบทุกประเทศในโลก
พยายามผลักดันให้เกิดขึน้ และให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด เพราะความเป็นพลเมืองจะเป็นเครือ่ งมือนำ�พา
ประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อประชาชนมีคุณภาพจะนำ�ไปสู่การ
พัฒนาให้เกิดรากฐานสังคมที่เข้มแข็งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (เลิศพร อุดมพงษ์)
จากผลการสำ�รวจที่พบว่า  เยาวชนส่วนใหญ่มองเห็นการติดสินบนของข้าราชการเป็นเรื่อง
ปกติ ข้าราชการใช้ทรัพยากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่เป็นไร และการป้องกันหรือต่อต้าน
คอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเยาวชน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะส่งผลเสียต่อสังคมไทยต่อไป การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองจึงเป็น
สิ่งสำ�คัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนไทยโดยตรง
๒.๒ การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การสร้างความเป็นพลเมืองทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต จะต้องเริม่ ต้นจากการปรับกระบวนการคิด
ให้เยาวชน คิดได้ คิดดี และคิดเป็น เพื่อให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้
นำ�ไปสู่สังคมปลอดการทุจริตในที่สุด
ระบบการคิดที่ไม่ถูกต้อง คือ ไม่แยกแยะเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน
เอาประโยชน์ส่วนรวมไปตอบแทนบุญคุณส่วนตน เห็นประโยชน์ของเครือญาติพวกพ้องสำ�คัญกว่า
ประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งแนวคิดนี้อาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำ�วัน เช่น การลัดคิว
การทุจริตในห้องสอบ การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร เป็นต้น เมือ่ ปฏิบตั จิ นคุน้ ชิน
จะกลายเป็นนิสัยและนำ�พฤติกรรมไปใช้กับการทำ�งานและสังคมในที่สุด
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ภาพที่ ๒.๑ ระบบการคิดที่ก่อให้เกิดการทุจริต
๒.๑.๑ ระบบการคิดแบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital)
เมื่อนำ�ระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้วา 
่ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง
เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำ�มาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลพินิจเยอะ อาจจะนำ�ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ ระบบคิด
“ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทางเท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์)
กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ทำ�ได้
กับ ทำ�ไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนำ�มาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งสามารถแยกเรือ่ งตำ�แหน่งหน้าทีก่ บั เรือ่ งส่วนตัวออกจากกัน
ได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระทำ�การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
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Analog Thinking

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำ�วันกันมาตั้งแต่จำ�ความกัน
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจทีต่ รงกันในการสือ่ ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog”
ทีใ่ ช้คา่ ต่อเนือ่ งหรือสัญญาณซึง่ เป็นค่าต่อเนือ่ ง หรือแทนความหมาย
ของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลข
ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับ
การทำ�งานระบบ Digital ที่มีลักษณะการทำ�งานภายในเพียง ๒ จังหวะ
คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret

Digital Thinking

ภาพที่ ๒.๒ ระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง
ระบบคิด ฐานสิบ Analog
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”
คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตน
ออกจากกันไม่ได้ นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่า
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นำ�บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ระบบคิด ฐานสอง Digital
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”
คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตน
ออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิง่ ไหนถูกสิง่ ไหนผิด สิง่ ไหนทำ�ได้สงิ่ ไหนทำ�ไม่ได้ สิง่ ไหนคือประโยชน์
ส่วนตนสิง่ ไหนคือประโยชน์สว่ นรวมไม่น�ำ มาปะปนกัน ไม่น�ำ บุคลากรหรือทรัพย์สนิ ของราชการมาใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์
ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
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สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog

สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ไม่ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”
แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน
เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน
ระบบอุปถัมภ์
นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ภาพที่ ๒.๓ ตัวอย่างระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง
๒.๑.๒ คิดได้ คิดดี คิดเป็น คือ การคิดไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�สิ่งใด ได้แก่ คิดก่อนทำ�
คิดถึงผลเสียทีเ่ กิดกับประเทศชาติ บทลงโทษ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ตนเอง คิดแบบพอเพียง มีความรับผิดชอบ
มีคณ
ุ ธรรม แยกแยะประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมออกจากกันไม่น�ำ มาปะปนกัน ดังภาพที่ ๒.๕

ระดับอุดมศึกษา
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คิดได้

๑. คิดก่อนทำ� (ก่อนกระทำ�การทุจริต)
๒. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน)
๓. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทำ�การทุจริต
(เอามาเป็นบทเรียน)
๔. คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะต้องอยูก่ บั ความเสีย่ งทีจ่ ะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก และติดคุก)

คิดดี

๑. คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
๒. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
๓. คิดตามคุณธรรมว่า “ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

คิดเป็น

๑. คิดแยกเรือ่ งประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน
๒. คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
๓. คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
มาก้าวกายกัน
๔. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
๕. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง

ภาพที่ ๒.๔ แนวคิด คิดได้ คิดดี คิดเป็น
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ภาพที่ ๒.๕ แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
๒.๓ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
คำ�ว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำ�ว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะ
ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะทำ�ผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม เพราะ
เห็นถึงโทษหรือผลกระทบทีจ่ ะได้รบั จากการกระทำ�นัน้ จึงไม่กล้าทีจ่ ะกระทำ� ทำ�ให้ตนเองไม่หลงทำ�ในสิง่
ที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการทำ�ผิด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำ�ว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้
เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่
ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อ
การกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือคำ�พูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระดับอุดมศึกษา
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เกิดขึ้น เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก
ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ
ท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อ
แถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
จิตสำ�นึกของแต่ละบุคคลและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�นัน้ ๆ แล้วมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ซึง่
การแสดงกริยาหรือการกระทำ�จะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้
การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึง่ เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีการรวมตัวของคนจำ�นวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถ
พบเห็นได้งา่ ย ซึง่ ปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดแี ละส่งผลกระทบต่อตนเอง
แล้ว มักจะแสดงปฏิกริ ยิ าออกมา แต่การทีบ่ คุ คลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกริ ยิ าออกมานัน้ อาจ
เป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือ
ให้งานสามารถดำ�เนินต่อไปสู่ความสำ�เร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน
และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง ลักษณะของความละอาย
สามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ
๒.๓.๑ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย ไม่กล้าที่จะทำ�ในสิ่งที่ผิด เนื่องจาก
กลัวว่าเมือ่ ตนเองได้ท�ำ ลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รบั การลงโทษ หรือได้รบั ความเดือดร้อน
จากสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทำ�ผิด
๒.๓.๒ ความละอายระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป
ก็ไม่กล้าที่จะทำ�ผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ
น้อย ๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว
บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทำ�
สำ�หรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออก
อย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึน้ เพือ่ ให้รบั รูว้ า่ จะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระทำ�ใดๆ ทีท่ �ำ ให้เกิดการทุจริต ความ
ไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก
เช่น หากเพื่อนลอกข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้
มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็นคำ�ตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจาก
การแสดงออกด้วยวิธดี งั กล่าวทีถ่ อื เป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลทีท่ จุ ริต
การประนามการประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น
แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตืน่ ตัวของประชาชน และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริต
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ความจำ�เป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็ก
หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานคร ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถนำ�มา
ใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน
หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดบั เพลิงจะไม่มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะดับไฟได้ทนั เวลา 
เพียงแค่คดิ จากมูลค่าความเสียหายทีร่ ฐั สูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คดิ ถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากความ
เดือดร้อนหากเกิดเพลิงไหม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต
ยินยอมให้มกี ารทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรือ่ งของคนอืน่ เป็นเรือ่ งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่เกีย่ วข้องกับตนเองแล้ว
สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม
ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องสร้างให้เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ซึง่ หากสังคมเป็นสังคมทีม่ คี วามละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะทำ�ให้เกิดสังคมทีน่ า่ อยู่ และ
มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
๒.๔ การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
การลงโทษทางสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้
เพราะหากเกิดการทุจริตขึน้ แล้ว สังคมไม่ยอมรับในการทุจริตนัน้ ช่วยกันสอดส่องดูแล และมีการลงโทษ
ทางสังคมจะช่วยให้พฤติกรรมลดลงจนไม่เกิดขึ้นในที่สุด
คำ�ว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษ
คำ�ว่า “Social Sanction” พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๒ : ๓๖๑ - ๓๖๒)
ได้ให้ความหมายของ คำ�ว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง
การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มกำ�หนดไว้สำ�หรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิก
เพื่อชักนำ�ให้สมาชิกกระทำ�ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปการลงโทษโดยสังคมนั้นเป็นมาตรการ
ควบคุมทางสังคมทีต่ อ้ งการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทสี่ งั คมยอมรับ
ร่วมกัน
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลทีป่ ฏิบตั ติ นฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แบบแผนที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน
หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะนำ�ไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดัง
กล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่สำ�คัญไปกว่านั้น หากการกระทำ�ดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว
อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง
หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศ
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ุ ลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทงั้ ด้านบวกและด้านลบอยูภ่ ายใน
ความหมายของตัวเอง ดังนี้
สำ�หรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการ
ให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บคุ คลและสังคม เพือ่ ให้ประพฤติปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะ
มีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ ให้การสนับสนุน
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) คือการลงโทษเมื่อสมาชิก
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม อยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคม แสดงการ
ไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นตํ่าสุด
เรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง
(Protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ� การลงโทษ
ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ
ไม่กล้าที่จะทำ�ในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน
การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น
ได้กระทำ�ไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคล
รอบข้าง หรือสังคม จนนำ�ไปสู่การต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของบุคคลนั้นว่า
ร้ายแรงขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิด
ขึ้นประจำ� หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิด
ขึ้นก็อาจนำ�ไปเป็นประเด็นทางสังคมจนนำ�ไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่
ไม่ถกู ต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครัง้ ทีม่ กี ารทุจริตเกิดขึน้ จนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง
เพือ่ กดดัน ขับไล่ให้บคุ คลนัน้ หยุดการกระทำ�ดังกล่าว หรือการออกจากตำ�แหน่งนัน้ ๆ หรือการนำ�ไปสูก่ าร
ตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้นำ�เสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออก
ถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากตำ�แหน่ง
ซึ่งการลาออกจากตำ�แหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอาย
ในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�
๒.๕ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนในฐานะพลเมือง ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลอนาคตและความ
อยู่รอดของชาติไทยของเรา  ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ
ในฐานะ ป.ป.ช. ภาคประชาชนนั้นจึงต้องมีหลักการทำ�งาน ดังนี้
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๒.๕.๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำ�งานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง นั่นคือ
ต้องมีความเป็นผูม้ จี ติ อาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสไม่ใช้อ�ำ นาจหน้าที่
เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก นั่นหมายความว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกัน
ให้กบั ตัวเองโดยการดำ�เนินชีวติ แบบปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๙
๒.๕.๒ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง นั่นคือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจหน้าที่
ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง การทุจริตคอร์รัปชันด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการทำ�งานให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม
๒.๕.๓ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยกันเอง การติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนโดยการให้ความรู้หรือการ
เสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำ�งานของภาครัฐ การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
และการชี้ให้เห็นอันตรายของการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๕.๔ การเฝ้าระวังพืน้ ทีท่ เี่ ห็นว่าสุม่ เสีย่ งต่อการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ทันการ
๒.๕.๕ ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน
หมู่บ้านตำ�บล และในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เยาวชน
ได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๕.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ
ไม่ว่าในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามา
บริหารประเทศ ป้องกันคนไม่ดไี ม่ให้เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดังพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทีใ่ ห้สง่ เสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดไี ม่ให้มอี �ำ นาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
๒.๕.๗ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเป็นการปกครองที่ใกล้ตัวของ
ประชาชนมากที่สุดโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกำ�หนดนโยบายการบริการ
สาธารณะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนประเมินการทำ�งานขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตน เป็นต้น
๒.๕.๘ จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของ
สาธารณชนเพื่อนำ�มาแก้ไขปรับปรุงการทำ�งานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๕.๙ จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ยกย่องให้กำ�ลังใจและช่วยกันรณรงค์
ปกป้องคนที่ทำ�ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
๒.๕.๑๐ หามาตรการรองรับการทำ�งาน และคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ป.ป.ช.
ภาคประชาชน และเครือข่าย
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๒.๕.๑๑ มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชาชน
ได้ทราบและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกันป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชนกันอย่างกว้างขวางซึ่งจะยังประโยชน์ในการปลุกจิตสำ�นึกให้ประชาชน
ด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ
๒.๖ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะทำ�ให้เกิดกระแส
การต่อต้านต่อการกระทำ�ทุจริต และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทำ�ทุจริตต่อไป เช่น
หากพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึน้ อาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระทำ� แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านัน้
ไปยังหน่วยงานหรือสือ่ มวลชนเพือ่ ร่วมกันตรวจสอบการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ และยิง่ ในปัจจุบนั เป็นสังคมสมัย
ใหม่ และกำ�ลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แต่การจะเป็น ๔.๐ ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น
ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว
ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะนำ�มากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้
เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตทีป่ ระชาชนได้ลกุ ขึน้ มาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองทีท่ �ำ ทุจริต จนในทีส่ ดุ
นักการเมืองเหล่านั้นหมดอำ�นาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
๒.๖.๑ ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำ�เร็จในด้านของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แต่กย็ งั คงมีปญ
ั หาการทุจริตเกิดขึน้ อยูบ่ า้ ง เช่น เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีขา่ วกรณี
ของประธานาธิบดีถกู ปลดออกจากตำ�แหน่งเพราะเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องในการเอือ้ ประโยชน์ให้พวกพ้อง
โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศรวมถึงใช้
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและ
ตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อำ�นาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคน
ดังกล่าวลาออกจากตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง

ภาพที่ ๒.๖ การประท้วงในประเทศเกาหลีใต้
ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-๓๙๒๒๗๔๔๑
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อีกกรณีทจี่ ะกล่าวถึงเพือ่ เป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง คือ การทีน่ กั ศึกษา
คนหนึง่ ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทัง้ ทีผ่ ลคะแนนทีเ่ รียนมานัน้ ไม่ได้สงู และการทีค่ ณ
ุ สมบัตขิ องนักศึกษา
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้านักกีฬาที่กำ�หนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภท
เดีย่ ว แต่นกั ศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัตไิ ม่ถกู ต้องแต่ได้รบั เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำ�ไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก
นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้คำ�ตอบที่ชัดเจนแก่
กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุดประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากตำ�แหน่ง

ภาพที่ ๒.๘ การประท้วงของนักศึกษาในประเทศเกาหลีใต้
ที่มา : https://teen.mthai.com/education
๒.๖.๒ ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุม
ประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมการโกงของระบบราชการ
ของประเทศ โดยมีประชาชนจำ�นวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนู
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประนามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่า
ครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลด
จากตำ�แหน่ง เนื่องจากการกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ
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ภาพที่ ๒.๙ การประท้วงต่อต้านการทุจริตในประเทศบราซิล
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/๕๔๐๗๓๔
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตืน่ ตัวของประชาชนทีอ่ อกมาต่อต้านต่อการทุจริต
ไม่วา่ จะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึง่ การไม่ทนต่อการทุจริต
การไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึก
ไม่พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้นำ�มาแสดง
ให้เห็นข้างต้น ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง
แต่หากจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะทำ�ทุจริต โดยนำ�
เอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
กระบวนการในการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึน้ และมีการเปิดเผยชือ่ บุคคลทีท่ จุ ริต
ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปราม
การทุจริตทีด่ ี รวมถึงการสร้างให้สงั คมเป็นสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการทำ�ทุจริตแล้ว
ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
สำ�หรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนำ�ไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้
การมีวัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงิน
อุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่า
เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้นำ�เงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การกระทำ�ดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี
56

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”

ให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระทำ�เช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำ�กัน ไม่มีความ
ผิดแต่อย่างใด จนทำ�ให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมทีด่ ถี กู กลืนหายไปกับการกระทำ�ทีไ่ ม่เหมาะสม
เหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึน้ ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ในสถานศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียงซึง่ หลายคนอยากให้บตุ รของตนเข้าศึกษาในสถานทีแ่ ห่งนัน้ แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดที่
ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา  เพื่อให้
บุตรของตนเองได้เข้าเรียน

สรุป

การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต คือการทีป่ ระชาชนเรียนรูก้ ารเป็นพลเมือง ปรับเปลีย่ น
ฐานความคิดทีท่ �ำ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้ โดยใช้ระบบ
การคิดแบบเลขฐานสิบและเลขฐานสอง การสร้างเสริมให้เยาวชน คิดได้ คิดดี คิดเป็น รวมถึงการสร้าง
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบโดยบทบาทของภาคประชาชน ซึง่ จะช่วยให้ประเทศปลอดจากการทุจริตต่อไป
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สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด

ความเป็นพลเมืองกับการต้านทุจริต

ประชากร ประชาชน และราษฎร์

พลเมือง

เคารพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศ
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การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต

ระบบการคิด
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ระบบการคิดแบบฐานสิบ (ANALOG)
และระบบเลขฐานสอง (DIGITAL)

Analog Thinking

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลข
ที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำ�วันกันมาตั้งแต่จำ�ความกันได้ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรง
กันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่อง
หรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการ
ใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ Continuous

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มี
สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับการทำ�งาน
ระบบ Digital ที่มีลักษณะการทำ�งานภายในเพียง ๒ จังหวะ
คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discret

Digital Thinking

ลองยกตัวอย่าง
ระบบการคิด ฐานสิบและฐานสอง
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สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog

สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”
ไม่ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน
เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน
ระบบอุปถัมภ์
นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

คิดได้ คิดดี คิดเป็น
คิดได้

๑. คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
๒. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
๓. คิดตามคุณธรรมว่า “ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

คิดดี

คิดเป็น
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๑. คิดก่อนทำ� (ก่อนกระทำ�การทุจริต)
๒. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ
(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน)
๓. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทำ�การทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
๔. คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก และติดคุก)

๑. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน
๒. คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
๓. คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันมาก้าวกายกัน
๔. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
๕. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติและพวกพ้อง
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ความระอายที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑. ความละอายระดับต้น
๒. ความละอายระบบสูง
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คิดได้ คิดดี คิดเป็น

การลงโทษ
ทางบวก

• สนับสนุน
• สร้างแรงจูงใจ
• ให้รางวัล

การลงโทษ
ทางลบ

• ว่ากล่าวตักเตือน
• กดดันและบีบบังคับ
• ต่อต้าน ประท้วง

คิดได้ คิดดี คิดเป็น
อาสาทำ�งาน
เพื่อประโยชน์
ของบ้านเมือง
ดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อรณรงค์ต่อ
ต้านการทุจริต

เฝ้าระวัง
พื้นที่สุ่มเสี่ยง
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ติดอาวุธ
ทางปัญญา

สร้างการ
มีส่วนร่วม
ของประชาชน

จากกรณีศึกษา
การทุจริตของประเทศต่างๆ
นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต)
ที่

66

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา

เนื้อเรื่อง

๑

รับสินบน

วีดีโอ

๓๒ วินาที มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่
ยอมรั บ หั ว หน้ า ที่ โ กง และ
ออกมาต่อต้าน

๒

Barza

วีดีโอ

๓๓ วินาที แม่ค้าและคนในตลาดรวมตัว
กันต่อต้านผู้ที่มาซื้อของ ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ทุจริตการเลือก
ตั้ง

๓

การเข้าแถวรับบริการ

วีดีโอ

๑.๕๕ นาที การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดย
การแซงคนอื่ น ถื อ เป็ น การ
กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง และคน
อื่นๆ ได้แสดงอาการไม่พอใจ
ต่อการกระทำ�นั้น

๔

โตไปไม่โกง ตอน โดนัท

วีดีโอ ๑๐.๕๔ นาที การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดย
การคนอื่นที่เข้าแถวแล้วซื้อ
ของให้ ต นเอง ถื อ เป็ น การ
กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง และคน
อื่นๆ ได้แสดงอาการไม่พอใจ
ต่อการกระทำ�นั้น

๕

โตไปไม่โกง ตอน สาวนักช้อป

วีดีโอ

๙.๔๗ นาที แก้ ไ ขเวลาจอดรถเพื่ อ ให้
ตนเองได้จอดรถฟรี
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QR Code

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา

เนื้อเรื่อง

QR Code

๖

ความซื่อสัตย์

วีดีโอ

๑.๕๕ นาที นำ � เงิ น ที่ ต กไว้ ไ ปคื น ให้ กั บ
เจ้าของ

๗

แก้ทุจริตที่ต้นเหตุ

วิดีโอ

๑.๐๓ นาที การ์ตูนสะท้อนผลร้ายที่เกิด
ขึ้นและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต

๘

ภาพวาดคอร์รัปชัน

วิดีโอ

๒.๑๘ นาที เป็นการนำ�เสนอการวาดภาพ
ในลักษณะของการคอร์รปั ชัน
แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ช มได้
เกิดแนวคิดและรับรู้ถึงรู้แบบ
การคอร์ รั ป ชั น ผ่ า นสื่ อ การ
วาดภาพ

๙

โฉด เลว ดี

วิดีโอ ๒๓.๕๙ นาที ละครเกี่ยวกับการติดสินบน
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ก ารทำ � เป็ น
ทอดๆ ซึ่งนับว่าเป็นบ่อเกิด
ของการทุจริตและได้บอกถึง
ผลของการทำ�ทุจริตนั้น

๑๐ พับเล็กๆ นะพี่

ข่าว ๑.๑๘ นาที คลิปข่าวการเรียกเก็บค่าปรับ

ของตำ�รวจจราจรที่เป็นการ
กระทำ�ไม่ถกู ต้องเพือ่ เป็นการ
แสดงว่าเราจะไม่ทนต่อการ
เกิดทุจริต
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หน่วยที่ ๓
เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
		
เรื่องที่ ๓.๑ จริยธรรมนำ�พลเมืองในสังคม

ระดับอุดมศึกษา
เวลา ๖ ชัว่ โมง/ ๒ สัปดาห์

สาระสำ�คัญ

ความหมายของจริยธรรม คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวัง ภายใต้ขอบเขตของ
มโนธรรม อันเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อตนเองและสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นในสังคม อันมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย อาทิเช่น ค่านิยม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษา
๑. มีความรู้ความเข้าใจในการนำ�จริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน
๒. ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมนำ�ชีวิต
๓. มีความรู้ความเข้าใจถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของจริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๒. โครงสร้างแนวคิดทางจริยธรรมนำ�ชีวิต
วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. บรรยายประกอบ PowerPoint
๒. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำ�ที่มีความหมายใกล้เคียงกับจริยธรรม ได้แก่
ค่านิยม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๓. นำ�เสนอผลการค้นคว้าและวิพากษ์ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น โต้วาที บทบาทสมมุติ
สาธิต สื่อส่งเสริมค่านิยม ฯลฯ
๔. อาจารย์สรุปแนวคิดจริยธรรมนำ�ชีวิต
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สื่อการเรียนรู้
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแบบ Active Learning
การวัดและประเมินผล
๑. แบบทดสอบ (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)
๒. แบบประเมินการมีส่วนร่วม (ใช้แบบประเมินตามหน่วยที่ ๑)
๓. แบบประเมินโครงงาน
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หน่วยที่ ๓
เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
		
เรื่องที่

ระดับอุดมศึกษา
เวลา ๖ ชัว่ โมง/ ๒ สัปดาห์

๓.๒ การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

สาระสำ�คัญ

แนวทางการยับยั้งและป้องกันการทุจริต ด้วยการแจ้งข่าวสาร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษา
๑. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวกับการทุจริต
๒. สามารถบอกแหล่งแจ้งเบาะแสการทุจริตได้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. มาตรการทางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย และการลงโทษ
๒. ข่าวใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. กรณีศึกษาผลของการทุจริต ผลของมาตรการทางสังคม กฎหมาย ฯลฯ เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. แบ่งกลุ่มอภิปราย วิเคราะห์เกี่ยวกับผลทางกฎหมาย ผลกระทบทางสังคม
๓. หาข้อสรุปร่วมกัน
สื่อการเรียนรู้
๑. กรณีศึกษา
๒. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. ฟลิปชาร์ต
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การวัดและประเมินผล
๑. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน
๒. แบบประเมินการมีส่วนร่วม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
การทุจริตเป็นหนึง่ ในประเด็นทีท่ วั่ โลกแสดงความกังวล อันเนือ่ งมาจากเป็นปัญหาทีม่ คี วาม
ซับซ้อน ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล
ั นาแล้วหรือประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนา การทุจริต
เพราะมีการทุจริตเกิดขึน้ ในทุกประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศทีพ่ ฒ
เกิดขึน้ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทัง่ ในองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกำ�ไรหรือองค์กรเพือ่ การกุศล ในปัจจุบนั
การกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทสำ�คัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่โปร่งใสเท่าทีค่ วร องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้นำ�เสนอข่าวอื้อฉาว
และการประพฤติผิดจริยธรรมด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่า
จะถูกสอบสวนเมือ่ ใด อาจกล่าวได้วา่ การทุจริตเป็นหนึง่ ในปัญหาใหญ่ทจี่ ะขัดขวางการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ ที่ควรให้ความสำ�คัญ
ในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ
การสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นสิง่ สำ�คัญเพือ่ ให้
เด็กและเยาวชนมีจิตสำ�นึกในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำ�นึก ปรับเปลี่ยนฐานการคิดให้แก่เยาวชน
ให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน พัฒนางานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
สร้างความแข็งแกร่งให้ตนเอง องค์กร และส่งผลต่อประเทศชาติในที่สุด
๓.๑ จริยธรรมป้องกันการทุจริต
คำ�ว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคำ�ทีค่ นส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กนั เสมอจนทำ�ให้เข้าใจผิด
ได้ว่า ทั้งสองคำ�มีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคำ�ว่า “คุณธรรม”
กับคำ�ว่า”จริยธรรม” เป็นคำ�แยกออกได้ ๒ คำ� และมีความหมายแตกต่างกันคำ�ว่า “คุณ” แปลว่า ความดี
เป็นคำ�ที่มีความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนคำ�ว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติ
เป็นคำ�ที่มีความหมายทางรูปธรรม
ดังนั้น จริยธรรมจึงมี ๒ ความหมาย คือ ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของตนและ
สังคม ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยา
บรรณวิชาชีพและอีกความหมายหนึ่ง คือ การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำ� ไม่ควรทำ�
องค์ประกอบของจริยธรรม จริยธรรมจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการใช้มโนธรรมภายในจิตใจของบุคคล
ประเมินคุณค่าของสิ่งใดๆ เพื่อหาเหตุผลแยกแยะสิ่งถูกผิด ความควร ไม่ควร แล้วตัดสินใจเลือกแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมาภายนอก เพื่อบ่งบอกว่าเป็นคนดีของหมู่คณะนั้น ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งภายในและ
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ภายนอกเป็นส่วนเกือ้ หนุนให้เกิดจริยธรรมขึน้ ในบุคคล ได้แก่ ความรูเ้ หตุผล คือ ความเข้าใจในความถูกต้อง
สามารถแยกแยะและตัดสินใจได้วา่ อะไรถูกต้องไม่ถกู ต้องด้วยความคิด อารมณ์ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี คือ
ความพึงพอใจ ศรัทธา ความเลื่อมใสยอมรับที่จะนำ�มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ พฤติกรรมการแสดงออก
คือการแสดงออกที่บุคคลได้ตัดสินใจแล้วว่าเป็นการกระทำ�ถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
๓.๑.๑ คุณธรรม ๘ ประการ ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต มีดังนี้
๓.๑.๑.๑ ขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามทำ�หน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิด
ผลงานสำ�เร็จตามความมุ่งหมาย
๓.๑.๑.๒ ประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของตน แต่พอ
ประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ
๓.๑.๑.๓ ความซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ
๓.๑.๑.๔ มีวินัย หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ
ซึ่งต้องมีวินัยในตนเองและมีวินัยต่อสังคม
๓.๑.๑.๕ สุภาพ หมายถึง เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม
มีสัมมาคารวะ
๓.๑.๑.๖ สะอาด หมายถึง ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อม
ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทำ�ให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
๓.๑.๑.๗ สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน
ความปรองดองกัน ความร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์
ปราศจากการทะเลาะวิวาท
๓.๑.๑.๘ มีนํ้าใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแต่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง
แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพือ่ นมนุษย์ มีความเอือ้ อาทรเอาใจใส่ในความสนใจ ในความต้องการ ความ
จำ�เป็น ความทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
๓.๑.๒ คุณธรรมแห่งความพอเพียง การฝึกตนให้มีความพอเพียง เป็นวิธีการพัฒนาตน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองชั้นสูง เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการควบคุม
ความประพฤติการปฏิบตั ขิ องตนให้อยูใ่ นกรอบพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม ทัง้ ในสภาพการณ์ปกติ
และเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง การฝึกตนเป็นวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะ
เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดังนี้
๓.๑.๒.๑ การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความตรง
ต่อเวลา ความรับผิดชอบ การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ ความรักชาติ
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๓.๑.๒.๒ การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวกำ�หนดที่จะทำ�ให้
งดเว้นในการที่จะทำ�ชั่วร้ายใดๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิด สามารถ
ควบคุมตนได้
๓.๑.๒.๓ การทำ�สมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดความตั้งมั่นของจิตใจทำ�ให้เกิดภาวะ
มีอารมณ์หนึง่ เดียวของกุศลจิตเป็นจิตใจทีส่ งบผ่องใสบริสทุ ธิเ์ ป็นจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง มัน่ คง แน่วแน่ ทำ�ให้เกิด
ปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง
			๓.๑.๒.๔ ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
๓.๑.๓ ความซื่อสัตย์: คุณธรรมพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต คือ ประพฤติตรง
ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ
ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา  ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง คดโกง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง คนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ยึดมั่นใน
หลักความจริงและความถูกต้องในการดำ�เนินชีวติ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ้ นื่ ทัง้
ทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำ�ผิด คนมีศีลธรรมหรือมนุษยธรรมที่สามารถ
เรียกได้ว่าเป็นอารยะชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ๓ ประการ ดังนี้
๓.๑.๓.๑ กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ทำ�สิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบ
ด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย
หรือเอารัดเอาเปรียบแต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ
หวงของผู้อื่น ไม่ห่มเหงจิตใจ หรือทำ�ลายหลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลผู้อื่น
๓.๑.๓.๒ วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ทำ�สิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ประพฤติชอบ
ด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่คำ�สัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่
ประโยชน์ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่คำ�ที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคำ�หยาบคาย
สกปรกเสียหาย พูดแต่ค�ำ สุภาพ นุม่ นวลควรฟัง รวมถึงการละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค�ำ จริง
มีเหตุผล มีสาระประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
๓.๑.๓.๓ มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ทำ�สิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ
ไม่ละโมบไม่เพ็งเล็งคิดหาทางเอาแต่ได้ ให้คดิ เสียสละ ทำ�ใจให้กว้างขวาง ไม่คดิ ร้ายมุง่ เบียดเบียนหรือเพ่ง
มองในแง่ที่จะทำ�ลาย ตั้งบนความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้องเป็น
สัมมาทิฐเิ ข้าใจในหลักกรรมว่า ทำ�ดีมผี ลดี ทำ�ชัว่ มีผลชัว่ รูเ้ ท่าทันความจริงทีเ่ ป็นธรรมดาของโลกและชีวติ
มองเห็นความเป็นไปตามเหตุแห่งปัจจัย มนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อม
ของผูอ้ นื่ เราจึงควรมีจติ ใจเกือ้ กูลต่อกันมีเมตตาไมตรีในฐานะทีเ่ ราเป็นสิง่ แวดล้อมของเพือ่ นมนุษย์ เราจึง
มีความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางสังคม นับตัง้ แต่การอยูร่ ว่ มกันในครอบครัวเราทุกคนควรเป็นผูท้ มี่ วี นิ ยั
ในการดำ�รงชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้
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๓.๑.๔ ฆราวาสธรรม ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นไทยด้วยธรรมะ
ด้วยการแสดงพระองค์เป็นตัวอย่างโดยตลอด มีพระบรมราโชวาทอันเป็นไปด้วยพระธรรมมาโดยตลอด
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอด้วย “ฆราวาสธรรม ๔” ที่จำ�เป็นต้องน้อมนำ� ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดังกล่าว
มาประดับแก่ตน ประพฤติปฏิบัติให้ตนเองก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลในภายหน้า ประกอบด้วย
๓.๑.๔.๑ สัจจะ ความจริง คือ ดำ�รงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำ�จริง
จะทำ�อะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้
๓.๑.๔.๒ ทมะ การข่มใจ คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตน
ให้ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
๓.๑.๔.๓ ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าทำ�หน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
อดทน ไม่หวั่นไหว มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย
๓.๑.๔.๔ จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บำ�เพ็ญประโยชน์
สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาใจตน
สรุปได้ว่า  การพัฒนาจริยธรรมด้วยการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนดังที่กล่าว เป็นธรรม
ภาระที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน แต่มิใช่เป็นการกระทำ�ในลักษณะ
เสร็จสิ้นต้องกระทำ�อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉกเช่น
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีข่ าดจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเข้าไปกระทำ�การใดๆ
ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผูน้ นั้ ขาดความชอบธรรมในการปฏิบตั หื น้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัตกิ ฎหมยออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน
ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญัญติเป็นความผิดทาง
กฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้าม
ไว้ในกฎหมาย

“จริยธรรม” เป็นหลักสำ�คัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

ภาพที่ ๓.๑ จริยธรรมนำ�ไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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๓.๒ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทำ�การใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล
และองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำ�ที่เป็นผล
จากการตัดสินใจของผู้บริหาร “ความโปรงใสในองคกร” (Corporate Transparency) เนนการขจัดอุปสรรค
และ/หรือการอํานวยความสะดวกใหประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร กฎ ระเบียบ และ
กระบวนการทํางานโดยสะดวก แสดงความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบ รวมทัง้ มีกระบวนการ
ในการติดตามและประเมินผลทีช่ ดั เจนตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ หลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลนีเ้ อง
จะช่วยให้องค์กรปลอดการทุจริตได้
ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชน เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจิตสำ�นึกในการทำ�งาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ� พร้อมตอบคำ�ถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศลี ธรรม จริยธรรมในการทำ�งาน การคำ�นึงถึงการมีสว่ นร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ
ดำ�เนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนัน้ มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย
และการให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ คนด้อยโอกาส ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม
ในการรับโอกาสต่างๆ ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการ
และเป็นเป้าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนำ�มาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและ
การมีประชาธิปไตยก็นำ�มาสู่การมีผลทางสังคม คือ มีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุข
อย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจนนำ�มาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี
หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพือ่ ให้สงั คม
ของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และ
ตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้
๓.๒.๑ หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำ�เภอใจ หรืออำ�นาจของตัวบุคคล
จะต้องคำ�นึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย หลักนิติธรรม
ประกอบด้วย ๗ หลักการ คือ หลักการแบ่งแยกอำ�นาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความ
ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา  หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๓.๒.๑.๑ หลักการแบ่งแยกอำ�นาจ เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของหลักนิติธรรม เพราะ
หลักการแบ่งแยกอำ�นาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอำ�นาจการตรวจสอบ
อำ�นาจ และการถ่วงดุลอำ�นาจ
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๓.๒.๑.๒ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับ
สิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็น
พื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการสำ�คัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๓.๒.๑.๓ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้
กฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมาย
ที่ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง
๓.๒.๑.๔ หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา  เป็นหลักที่เรียกร้องให้
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายปกครองทีอ่ อกกฎหมายลำ�ดับรอง กำ�หนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตาม
หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ
๓.๒.๑.๕ หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทำ�ภาระหน้าที่ในทาง
ตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและทำ�การ
พิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก ๓ ประการ
กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
๓.๒.๑.๖ หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติ
ทางกฎหมายให้เป็นความผิดแล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆ มิได้
๓.๒.๑.๗ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญ
ได้รบั การยอมรับให้เป็นกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นลำ�ดับทีส่ งู สุดในระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และหากกฎหมายทีอ่ ยู่
ในลำ�ดับที่ตํ่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ
๓.๒.๒ หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจำ�ชาติ หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักการสำ�คัญ ๓ หลักการ
คือ หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการทำ�ผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทำ�ผิด
มาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอด
จากคอร์รัปชัน หรือมีคอร์รัปชันน้อยลง คอร์รัปชัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวม
หมายถึง การทำ�ให้เสียหาย การทำ�ลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สำ�หรับ
พิษภัยของคอร์รัปชันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อ
คุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง
๓.๒.๓ หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่า 
มีความหมายตรงข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยทีเ่ รือ่ งทุจริตคอร์รปั ชัน ให้มคี วามหมาย
ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำ�ศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจ
ในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ระดับอุดมศึกษา
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ความถูกต้องอย่างชัดเจน หลักความโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักการย่อย ๔ หลักการ คือ หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการ
ให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
๓.๒.๓.๑ ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
๑) มี ก ารตรวจสอบภายในที่ เข้ ม แข็ ง เช่ น มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น
๒) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
๓) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทำ�งาน
๔) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
๕) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
๖) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
๓.๒.๓.๒ ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
๑) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสำ�เร็จ
๒) มีค่าตอบแทนเพิ่มสำ�หรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๓) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
๔) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
๓.๒.๓.๓ ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
๑) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
๒) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ทำ�ผิดอย่างยุติธรรม
๓) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทำ�ผิด
๔) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดที่มีประสิทธิภาพ
๕) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
๖) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
๗) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
๓.๒.๓.๔ ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
๑) ประชาชนได้เข้ามารับรู้การทำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
๒) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา  การให้สัมปทาน
การออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
๓) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย
บริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น
๔) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ
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๓.๒.๔ หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) การให้โอกาสให้บคุ ลากรหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำ�งานโดยให้ขอ้ มูลความคิดเห็น แนะนำ�ปรึกษา ร่วมวางแผนและ
ร่วมปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึง่ ประชาชน หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มโี อกาส
แสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการ
นำ�ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำ�หนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการสือ่ สารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสือ่ สารสองทาง ทัง้ อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึง่ ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตํ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หลักการ
มีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสำ�คัญ ๔ หลักการ คือ
๓.๒.๔.๑ ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตํ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผูว้ างแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกีย่ วข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
๓.๒.๔.๒ ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่า
ระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น
และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริม่ โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกีย่ วกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจาก
ผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น
๓.๒.๔.๓ ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการ
ปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการ ระดับนี้
มักใช้ในกรณีทเี่ ป็นเรือ่ งซับซ้อนและมีขอ้ โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุม่ ทีป่ รึกษาซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพือ่ แก้ปญั หาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพือ่ หาทางประนีประนอมกัน
เป็นต้น
๓.๒.๔.๔ ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับ
สาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่าง
เต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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๓.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) การตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ความสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ กระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หา 
และเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง รวมทัง้ ความกล้าทีจ่ ะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำ�ของตนเอง
รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ การตอบ
สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรือ่ งของความพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบ ความพร้อมทีจ่ ะถูกตรวจสอบได้
โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สำ�นึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออก
เพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและนำ�ไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบ
ด้วยหลักการย่อยดังนี้
๓.๒.๕.๑ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกของระบบสำ�นึกรับผิดชอบ
กล่าวคือ องค์การจะต้องทำ�การกำ�หนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่
ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
๓.๒.๕.๒ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายที่ได้กำ�หนดเอาไว้ ต้องประกาศ
ให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกำ�ลังคน
ร่วมใจกันทำ�งาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
๓.๒.๕.๓ การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำ�เร็จของการสร้างวัฒนธรรม
สำ�นึกรับผิดชอบอยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ
ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะนำ� ทำ�การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือ
กันทำ�งานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
๓.๒.๕.๔ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทำ�งานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการ
เปลีย่ นแปลงนับว่าเป็นเรือ่ งปกติ และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมักจะมีการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเสมอ
หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ทุกคน
เกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ
๓.๒.๕.๕ การมีแผนการสำ�รอง ส่วนประกอบสำ�คัญขององค์การที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมสำ�นึกรับผิดชอบต้องมีการวางแผนฟื้นฟูที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและ
เข้าใจถึงแผนและนโยบายขององค์การ และทีส่ �ำ คัญ คือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์
อย่างเปิดเผย
๓.๒.๕.๖ การติดตามและประเมินผลการทำ�งาน องค์การจำ�เป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการทำ�งานเป็นระยะๆ อย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ ตรวจสอบดูวา่ ผลงานนัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานที่กำ�หนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดต้องมีการดำ�เนินการ
แก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
๓.๒.๖ หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
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ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน หลักการนี้คำ�นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
ผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
๓.๒.๖.๑ การประหยัด หมายถึง
๑) การทำ�งานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
๒) การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
๓) การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน
๔) การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทำ�รายงานการเงิน
๕) การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๖.๒ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง
๑) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓) มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน
๓.๒.๖.๓ ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง
๑) การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
๒) การมีการเน้นผลงานด้านบริการ
๓) การมีการประเมินผลการทำ�งาน
๔) ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้นำ�
๓.๓ มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาทีส่ งั่ สมติดต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
สายตาของประชาคมโลก โดยหนึ่งในเหตุผลสำ�คัญในการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มาจากประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนับวันรูปแบบการทุจริตจะมีความ
หลากหลายและทวีความรุนแรงมากขึ้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป
จึ ง ต้ อ งสร้ า งระบบการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
โดยมาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีดังนี้
๓.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ กำ�หนดในหมวด ที่ ๔
หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า  “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่
ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
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ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำ�คัญ
คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ด
ใช้อ�ำ นาจหรือกระทำ�การโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตัง้ หรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ใช้เป็นหลักในการกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว
การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหาร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมนัน้ สืบเนือ่ งมาจากช่วงระยเวลาทีผ่ า่ นมาได้เกิดปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารบุคคล
มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดย
ไม่ยดึ มัน่ ในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุง่ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองรวมถึงพวกพ้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มคี วามพยายามทีจ่ ะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำ�หนดเอาไว้
๓.๓.๒ วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิรูป
กลไก และปฏิบตั งิ านด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มขี อ้ เสนอเพือ่ ปฏิรปู ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรม
ปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มยี ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำ�นึก
สร้างจิตสำ�นึกทีต่ วั บุคคลรับผิดชอบชัว่ ดี อะไรควรทำ� อะไรไม่ควรทำ� มองว่าการทุจริตเป็นเรือ่ งน่ารังเกียจ
เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ
๓.๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
ระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม
๓.๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อ
กรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความ
เกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำ�การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้ก�ำ หนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมผี ลบังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภายในรัฐบาลนี้
และกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำ�ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนา
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ด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำ�หนดแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดงั กล่าว
เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะถูกกำ�หนดจากยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะ ๒๐ ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจำ�ชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ได้กำ�หนดกรอบแนวทางที่สำ�คัญ ๗ แนวทาง ประกอบด้วย
๓.๓.๓.๑ การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๓.๓.๓.๒ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
๓.๓.๓.๓ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มขี นาด
ที่เหมาะสม
๓.๓.๓.๔ การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
๓.๓.๓.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำ�ลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
๓.๓.๓.๖ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๓.๓.๗ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วย
งานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
๓.๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
กำ�หนดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ได้กำ�หนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์
ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน
ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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๓.๓.๕ โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดล
ที่น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมา
เป็น ๒ ยุทธศาสตร์สำ�คัญ คือ (๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ
(๒) การเชือ่ มโยงกับประชาคมโลก ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐
เน้นการปรับเปลีย่ น ๔ ทิศทางและเน้นการพัฒนาทีส่ มดุลใน ๔ มิติ มิตทิ หี่ ยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพ
และคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ทสี่ มบูรณ์” ผ่านการปรับ
เปลีย่ นระบบนิเวศน์ การเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness)
และ สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
๓.๓.๖ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ”
(Zero Tolerance & Clean Thailand) กำ�หนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้าง
สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต มุง่ เน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง
มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจติ สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพือ่ ส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจทิ ลั
(Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์สว่ นตัวและประโยชน์สว่ นรวม และประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๓.๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการ
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มคี า่ นิยมร่วมต้านทุจริต มีจติ สำ�นึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๓.๓.๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำ�นงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจำ�นงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจำ�นงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
๓.๓.๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม
และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ
๓.๓.๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต พัฒนากระบวนการทำ�งานด้าน
การป้องกันการทุจริตให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการ
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บูรณาการการทำ�งานระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มกี าร
ทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๓.๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต การตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ บูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเพื่อให้ผู้กระทำ�ความผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทัน
ต่อสถานการณ์
๓.๓.๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทยให้มรี ะดับร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไปเป็นเป้าหมายที่
ต้องการยกระดับคะแนนให้มคี า่ สูงขึน้ หากได้รบั คะแนนมากจะหมายถึงการทีป่ ระเทศนัน้ มีการทุจริตน้อย
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายสำ�คัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการดำ�เนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สาระสำ�คัญทัง้ ๖ ด้านดังกล่าวจะเป็นเครือ่ งมือชีน้ �ำ ทิศทางการปฏิบตั งิ านและการบูรณาการ
ด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศ โดยมีสำ�นักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของ
ภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และเพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ เป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน
๕๐ คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงาน
อิสระภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีกำ�หนดให้มีคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และมี สำ � นั ก งาน ป.ป.ช.
ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของสำ � นั ก งาน ป.ป.ช.เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คื อ ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ
และหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประสานงานและ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการทุจริต จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการป้องกันการปราบปราม และการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ
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๓.๔.๑ การร้องเรียนผ่าน ป.ป.ช. สำ�หรับการร้องเรียนเรื่องราวการทุจริตปัจจุบัน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำ�นักงาน ป.ป.ช. เปิดช่องทางการร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ www.nacc.go.th หรือส่งเรื่องร้องเรียนมาโดยตรงที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. การร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตนับเป็นวิธกี ารทีภ่ าคประชาชนจะเข้ามามีสว่ นร่วมช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ โดยเฉพาะหากถูก
เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน ต้องจ่ายส่วย หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประมูลแข่งขันการเสนอราคาใน
โครงการรัฐ โดยหลักการของการร้องเรียน สำ�นักงาน ป.ป.ช.
๓.๔.๑.๑ แนวทางการร้องเรียน กำ�หนดให้ผรู้ อ้ งเรียนควรร้องเรียนโดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนกำ�หนดไว้โดย
๑) มีชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา (ผู้ร้องเรียน)
๒) มีชื่อหรือตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
๓) มีข้อกล่าวหาการกระทำ�ความผิด
๔) บรรยายพฤติการณ์การกระทำ�ผิดตามข้อกล่าวหาโดยละเอียด พร้อมระบุ
พยานหลักฐานที่ยืนยันสนับสนุนการกล่าวหาเรื่องร้องเรียน และ
๕) ผู้ร้องเรียนควรป้อนชื่อข้อมูลตนเอง หมายเลขประชาชน และที่อยู่ติดต่อ
ให้ชดั เจน เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ติดต่อกลับ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกเก็บเป็น
ความลับอย่างที่สุด
๓.๔.๑.๒ การจัดการกับเรื่องร้องเรียน แบ่งออกเป็น ๓ กรณี กล่าวคือ
๑) กรณีบัตรสนเท่ห์ ถ้า ป.ป.ช. ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน เรื่องดังกล่าวจะถูก
ตีตกไป แต่หากรับเป็นเรื่องร้องเรียนจะออกเลขเรื่องร้องเรียนเป็น
     “เลขดำ�”
๒) กรณีผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องชัดเจน ป.ป.ช. จะรับและออกเลขดำ�ให้
และส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานภายในที่ทำ�หน้าที่รับดำ�เนินการต่อไป
๓) กรณีมีคำ�ร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ
ป.ป.ช. จะออกเลขที่เรื่องร้องเรียนเป็นเลขดำ� และส่งให้หน่วยงานภายใน
ที่ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบ
๓.๔.๑.๓ กระบวนการดำ�เนินงาน หลังผ่านกระบวนการคัดกรองเรือ่ งร้องเรียนแล้ว
ขั้นตอนต่อมามีขั้นตอนการดำ�เนินงาน คือ
๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
๒) การเสนอเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กรณีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองพบว่าเรื่องนั้นมีมูล ก็จะนำ�เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หากไม่มีมูลก็ตีตกไป
๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิ จ ารณาสำ � นวน หากเห็ น ว่ า มี มู ล จะตั้ ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นพิจารณา แต่หากไม่มีก็ไม่รับ และให้ตกไป
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โดยแจ้งผูก้ ล่าวหาร้องเรียนให้รบั ทราบด้วย หากคณะอนุกรรมการเห็นว่า
เรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหา
๔) หลังจากไต่สวนเสร็จแล้ว ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลก็จะตกไป กรณีมีมูลหรือ
มีพฤติการณ์ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำ�เนินการโดย หากมีความผิด
ทางวินัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลและส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดดำ�เนินการ
หากมีความผิดทางอาญา  คณะกรรรมการฯ จะส่งอัยการสูงสุดฟ้องต่อ
ศาลยุติธรรม
๓.๔.๒ การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานจะมีีหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของตนเอง
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ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดี
ในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด

จริยธรรม
• ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของตนและสังคม
• การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำ� ไม่ควรทำ�
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“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีข่ าดจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเข้าไปกระทำ�การใดๆ
ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผูน้ นั้ ขาดความชอบธรรมในการปฏิบตั หื น้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัตกิ ฎหมยออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน
ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญัญติเป็นความผิดทาง
กฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้าม
ไว้ในกฎหมาย

“จริยธรรม” เป็นหลักสำ�คัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ
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มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
• วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
• โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)
• ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ระดับอุดมศึกษา
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา
ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา

เนื้อเรื่อง

๑

รู้จักหน้าที่

วีดีโอ

๑.๕๕ นาที การไม่ตั้งใจทำ�งาน โดยเล่น
อิ น เตอร์ เ นต/โทรศั พ ท์ ใน
เวลาทำ�งาน

๒

อดทน อดกลั้น

วีดีโอ

๑.๕๕ นาที การขับรถแซงผูอ้ นื่ ไปมา และ
ไม่เคารพกฎจราจร

๓

ข้าราชการคอร์รัปชัน

วิดีโอ

๑.๐๓ นาที อธิบายถึงการคอร์รัปชันของ
ข้าราชการ

๔

หักเหลี่ยมคอร์รัปชัน

วิดีโอ

๖.๐๐ นาที เป็นการ์ตนู การนำ�เสนอข้อมูล
การคอร์รปั ชันในรูปแบบของ
การก่ อ สร้ า งที่ ล ดมาตรฐาน
จนทำ�ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น โดยขาดซึ่ ง
ความละอายที่ มี ต่ อ การทำ �
ทุจริต

๕

กลโกงหน่วยเลือกตั้ง

ข่าว

๒.๒๘ นาที เป็นการนำ�เสนอข่าวเกี่ยวกับ
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การติดตามและการสอดส่อง
ดูแลการเลือกตั้งโดยให้เป็น
ไปตามกฎระเบียบและให้มี
การทุจริตเลือกตั้งน้อยที่สุด
หรือไม่มี
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QR Code

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท ระยะเวลา
๕ นาที

เนื้อเรื่อง

QR Code

๖

ภาพยนตร์สั้น สำ�นักงาน วีดิทัศน์
ป.ป.ช. เรื่อง GOT STAR

พ่ อ กั บ ลู ก คู่ ห นึ่ ง ลู ก อ่ า น
หนังสือการ์ตนู ซึง่ มีเนือ้ หา ว่า 
ทุ จ ริ ต จะครองโลกโดยจอม
มาร GOT STAR พ่อขับรถ
อยู่บนถนนและมีพฤติกรรม
คล้ายจอมมารฯ

๗

ภาพยนตร์สั้น สำ�นักงาน วีดิทัศน์ ๕.๐๔ นาที การลอกข้อสอบแล้วอาจารย์
ป.ป.ช. เรื่อง ผลลับ
จั บ ได้ แ ล้ ว ขอให้ ผู้ ป กครอง
เด็กจ่ายเงินเพื่อแลกกับการ
ให้เด็กสอบผ่านแต่ผู้ปกครอง
ไม่ยอมจ่าย

๘

Innocense (หนังสั้นต้าน วีดิทัศน์ ๔.๕๔ นาที เป็นหนังสั้นที่นำ�เสนอเกี่ยว
กับการไม่สนับสนุนให้เข้าไป
คอร์รัปชัน)
มี ส่ ว นร่ ว มในการก่ อ ให้ เ กิ ด
การทุจริต

ระดับอุดมศึกษา
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หน่วยที่ ๔
เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
เวลา ๑๘ ชัว่ โมง/ ๖ สัปดาห์
		
เรื่องที่ ๑ การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
ทรงชี้แนะแนวทางในการดำ�รงอยู่และปรับตนโดยให้ประชาชนในทุกระดับได้อยู่อย่างมีความสุข
และสร้างสมดุลได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือต้าน
การทุจริต
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�รงชีวิต
๓. ความสำ�คัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
วิธีการจัดการเรียนรู้
๑. นำ�ข้อมูลที่ได้จากหน่วยที่ ๒ มาใช้ในการทำ�โครงงานโดย
๒. แบ่งกลุม่ ให้นกั ศึกษาคิดโครงงานเกีย่ วกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต
๓. นำ�เสนอเค้าโครงโครงงาน วิพากษ์ร่วมกัน
๔. ลงพื้นที่ดำ�เนินการตามโครงงาน
๕. นำ�เสนอผลการจัดทำ�โครงงาน
๖. นำ�เสนอผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชา  ด้วยสื่อต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เช่น
ละครสั้น วิดีโอ บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำ�ลอง ฯลฯ
๗. สรุปผลการเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้
๑. โครงงาน
๒. วีดิทัศน์
๓. PowerPoint
การวัดและประเมินผล
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมินการมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)
คิดค้นโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ

ระดับอุดมศึกษา
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แบบประเมินโครงงาน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง”
วิชา.............................................................กลุ่มที่.......................เรื่อง......................................................
วันที่นำ�เสนอ...............................................ผู้สอน.....................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
เนื้อหาของโครงงาน
- อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
- ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
- แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/อ้างอิงถูกต้อง
รวม
ประโยชน์ของโครงงาน
- แก้ปัญหาให้ตนเองหรือชุมชนได้
- นำ�ไปใช้ได้จริง
รวม
การใช้เทคโนโลบี
- ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
- ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล
- ใช้เทคโนโลยีในการเสนอข้อมูล
- ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล
รวม
การเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
คุณลักษณะของผู้ทำ�โครงงาน
- ความร่วมมือในกลุ่ม
- ความตรงต่อเวลา
รวม
รวมทั้งหมด
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คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน
๑๐
๑๕
๑๐
๕

๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๕
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐๐
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หมายเหตุ

แนวทางการประเมินโครงงาน
เกณฑ์
๑. เนื้อหาของโครงงาน (๔๐)

คุณภาพ
ยอดเยี่ยม (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ควรปรับปรุง (๑)

ช่วงคะแนนที่ ๑

ช่วงคะแนนที่ ๒

ช่วงคะแนนที่ ๓

ช่วงคะแนนที่ ๔

เนื้อหาผิดพลาด ๑ จุด (๘)

เนื้อหาผิดพลาด ๒ จุด (๖)

เนื้อหาผิดตั้งแต่ ๓ จุดขั้นไป (๔)

เนื้อหาไม่สมบูรณ์
ขาดหายไป ๑ ด้าน (๑๓)

เนื้อหาไม่สมบูรณ์
ขาดหายไป ๒ ด้าน (๑๐)

เนื้อหาไม่สมบูรณ์ขาดหาย
ตั้งแต่ ๓ ด้านขึ้นไป (๘)

๑.๑ อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง (๑๐) เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ (๑๐)

๑.๒ ความสมบูรณ์ของเนือ้ หา (๑๕)

เนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน
ในทุกด้าน (๑๕)

๑.๓ ใช้กระบวนการการวิเคราะห์
แก้ปัญหาที่เหมาะสม (๑๐)

ใช้กระบวนการวิเคราะห์
ใช้กระบวนการวิเคราะห์
ใช้กระบวนการวิเคราะห์
แก้ปัญหาที่เหมาะสมในทุก แก้ปัญหาที่เหมาะสมเกือบทุก แก้ปัญหาที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการการทำ�งาน (๑๐) กระบวนการการทำ�งาน (๘) ของกระบวนการการทำ�งาน (๖)

ใช้กระบวนการวิเคราะห์
แก้ปัญหาที่เหมาะสมใบบาง
กระบวนการการทำ�งาน (๔)

๑.๔ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และน่าเชื่อถือ (๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ
มากกว่า ๕ แหล่ง (๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ
จำ�นวน ๕-๔ แหล่ง (๔)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ
จำ�นวน ๓-๒ แหล่ง (๓)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ
เพียงแหล่งเดียว (๒)

๒. ประโยชน์ของโครงงาน (๑๐)

ช่วงคะแนนที่ ๑

ช่วงคะแนนที่ ๒

ช่วงคะแนนที่ ๓

ช่วงคะแนนที่ ๔

๒.๑ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาให้ แ ก่ ต นเอง
หรือชุมชน

ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเอง
หรือชุมชนมากที่สุด (๕)

ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเอง
หรือชุมชนมาก (๔)

ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเอง
หรือชุมชนปานกลาง (๓)

ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเอง
หรือชุมชนน้อย (๒)

๒.๒ นำ�ไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน

นำ�ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำ�วันมากที่สุด (๕)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำ�วันมาก (๔)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำ�วันปานกลาง (๓)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำ�วันน้อย (๒)

ช่วงคะแนนที่ ๑

ช่วงคะแนนที่ ๒

ช่วงคะแนนที่ ๓

ช่วงคะแนนที่ ๔

๓.๑ ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลมากที่สุด (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลมาก (๔)

ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลปานกลาง (๓)

ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลน้อย (๒)

๓.๒ ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูล (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูล
มากที่สุด (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูล
มาก (๔)

ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูล
ปานกลาง (๓)

ใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูล
น้อย (๒)

๓.๓ ใช้เทคโนโลยีในการ
เสนอข้อมูล (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
เสนอข้อมุลมากที่สุด (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
เสนอข้อมุลมาก (๔)

ใช้เทคโนโลยีในการ
เสนอข้อมุลปานกลาง (๓)

ใช้เทคโนโลยีในการ
เสนอข้อมุลน้อย (๒)

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูล (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูลมากที่สุด (๕)

ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูลมาก (๔)

ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูลปานกลาง (๓)

ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูลน้อย (๒)

ช่วงคะแนนที่ ๑

ช่วงคะแนนที่ ๒

ช่วงคะแนนที่ ๓

ช่วงคะแนนที่ ๔

๔.๑ ขอคำ�แนะนำ�จาก
ที่ปรึกษาโครงงาน

เข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
เพื่อขอคำ�แนะนำ�
มากกว่า ๓ ครั้ง (๑๐)

เข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
เพื่อขอคำ�แนะนำ�
๓ ครั้ง (๘)

เข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
เพื่อขอคำ�แนะนำ�
๒ ครั้ง (๖)

เข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
เพื่อขอคำ�แนะนำ�
๑ ครั้ง (๔)

๕. คุณลักษณะของ
ผู้ทำ�โครงงาน (๒๐)

ช่วงคะแนนที่ ๑

ช่วงคะแนนที่ ๒

ช่วงคะแนนที่ ๓

ช่วงคะแนนที่ ๔

แสดงออกถึงความสามัคคีกัน
ในกลุ่มเป็นอย่างมาก (๑๐)

แสดงออกถึงความสามัคคีกัน
ในกลุ่ม (๘)

แสดงออกถึงความสามัคคีกัน
ในกลุ่มในบางครั้ง (๖)

แสดงออกถึงความสามัคคีกัน
ในกลุ่มน้อย (๔)

ตรงต่อเวลาในการทำ�กิจ
กรรมทุกกิจกรรม (๑๐)

ตรงต่อเวลาในการทำ�กิจกร
รมส่วนใหญ่ (๘)

ตรงต่อเวลาในการทำ�
กิจกรรมร้อยละ ๕๐
ของกิจกรรมทั้งหมด (๖)

ตรงต่อเวลาในการทำ�
กิจกรรมน้อย (๔)

๓. การใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ (๒๐)

๔. การเข้าพบที่ปรึกษาโครง
งาน (๑๐)

๕.๑ ความร่วมมือในกลุ่ม (๑๐)
๕.๒ ความตรงต่อเวลา
ในการส่งงาน (๑๐)

ระดับอุดมศึกษา
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แบบประเมินอื่นๆ ที่ผู้สอนสามารถประยุกต์ตามความเหมาะสม
แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
แบบประเมินในห้องเรียน
กระประเมินการทำ�งาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน
ชื่อ - นามสกุล......................................................................กิจกรรม/ชิ้นงาน...........................................
คำ�ชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียน แล้วขีด
ลงในช่องทีต่ รงกับระดับ
คะแนน
ลำ�ดับที่

รายการประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของผู้อื่น
สามารถเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอย่างเท่าเทียม
ยอมรับการให้ข้อมูลป้อนกลับของสมาชิกในกลุ่ม
เคารพกติกาหรือข้อตกลง ในการทำ�งานร่วมกัน
มีนํ้าใจ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้อื่น
อดทน กับสภาพที่ตนเองไม่ชอบ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ให้ความร่วมมือในการทำ�งานอย่างเต็มความสามาถ
มุ่งมั่นและตั้งใจทำ�งานร่วมกันให้ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำ�งานร่วมกัน
คะแนนรวม

เกณฑ์การตัดสินผลประเมิน การให้คะแนน
ได้คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ขึ้นไป แปลว่า ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ๒๖-๓๓ ระดับคุณภาพ ดี
ช่วงคะแนน ๑๘-๒๕ ระดับคุณภาพ พอใช้
ช่วงคะแนน ๑๑-๑๗ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ได้ระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไปถือว่าผ่าน
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๓

ระดับคะแนน
๒

๑

แบบประเมินพฤติกรรมนอกชั้นเรียน
แบบประเมินนอกห้องเรียน
การประเมินการทำ�งาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน

ชื่อ - นามสกุล...........................................................................กิจกรรม/ชิ้นงาน......................................
คำ�ชีแ้ จง ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษานอกห้องเรียน โดยขีด ü ลงในช่องทีต่ รงกับระดับปฏิบตั ิ

ลำ�ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการประเมิน

ระดับปฏิบัติ
ทำ�

ไม่ทำ�

กระบวนการทำ�งาน
มีการวางแผนการทำ�งานอย่างชัดเจน
แผนการทำ�งานเป็นขั้นตอน
เตรียมอุปกรณ์การทำ�งานครบถ้วน
ทำ�งานตามขั้นตอน
มีการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเป็นช่วงๆ
มีการประเมินผลการทำ�งาน
ผลงาน (ความรู้/ทักษะ)
ผลงานสอดคล้องกับประเด็นที่กำ�หนด
ผลงานมีความถูกต้อง
ผลงานมีความสมบูรณ์
ผลงานมีความสมดุล
ผลงานสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การนำ�เสนอมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
คุณลักษณะที่ดีในการทำ�งาน
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างยุติธรรม
ร่วมมือกันทำ�งานอย่างเต็มที่
มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำ�งาน
ทำ�งานเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาในการทำ�งาน

ระดับอุดมศึกษา
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
แบบประเมินนักศึกษาในกิจกรรมในห้องเรียน
หัวข้อเรื่อง....................................กิจกรรมที่นำ�มาใช้ประเมิน..............................................
ชื่อ-สกุลนักศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาทำ�ได้/ข้อดี

ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำ�ได้ (ระบุ ๕ ข้อ)
๑.....................................................
๒.....................................................
๓.....................................................
๔.....................................................
๕.....................................................
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำ�ไม่ได้ (ระบุ ๕ ข้อ)
๑.....................................................
๒.....................................................
๓.....................................................
๔.....................................................
๕.....................................................
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สิ่งที่นักศึกษา
ทำ�ไม่ได้/ข้อด้อย

หมายเหตุ

แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในชั้นเรียน

หัวข้อเรื่อง...............................................กิจกรรมที่ใช้ประเมิน.........................................
ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ทักษะ
ความรู้ที่นักศึกษาได้
คุณค่า ค่านิยม
พฤติกรรมที่ได้
เรียนรู้
ที่ได้เรียนรู้
เรียนรู้

อื่นๆ

ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้องค์ความรู้ (ระบุ ๕ ข้อ)
๑........................................................
๒........................................................
๓........................................................
๔........................................................
๕........................................................
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะ/พฤติกรรม (ระบุ ๕ ข้อ)
๑.......................................................
๒.......................................................
๓.......................................................
๔.......................................................
๕.......................................................
ข้อสรุป สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้คุณค่า/ค่านิยม (ระบุ ๕ ข้อ)
๑......................................................
๒......................................................
๓......................................................
๔......................................................
๕......................................................
ผู้สอนมอบหมายใบงาน หรือทำ�กิจกรรมกับนักศึกษาในห้องเรียน ทั้งในระดับบุคคล และ
ระดับกลุ่ม และทำ�การวัดผลจากกระบวนการทำ�งานในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ระดับอุดมศึกษา
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แบบประเมินผลการเรียนรู้

ลำ�ดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

ความรับผิด การเข้าชั้น การมีส่วน
ความรู้ รวมคะแนน
ชอบในการ
เรียน
ร่วมในการ
ความ
ส่งงาน
แสดงความ เข้าใจและ
คิดเห็นและ การนำ�ไปใช้
ทำ�กิจกรรม (ทดสอบ)
กลุ่ม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
๕
๕
๕
๑๕
๓๐

๑
๒
๓
เกณฑ์การประเมิน
(๑) ความรับผิดชอบในการส่งงาน
๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๒ คะแนน
ระดับคุณภาพ พอใช้
๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
(๒) การเข้าชั้นเรียน
๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๒ คะแนน
ระดับคุณภาพ พอใช้
๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
(๓) การมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมกลุ่ม
(๔) คะแนนรวม (เต็ม ๓๐ คะแนน)
>๒๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒๐-๒๔ คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
๑๕-๑๙ คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑๐-๑๔ คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้
<๙ คะแนน
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
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(เข้าเรียนตรงเวลา)
(เข้าเรียนช้าไม่เกิน ๕ นาที)
(เข้าเรียนช้าไม่เกิน ๑๐ นาที)
(เข้าเรียนช้าไม่เกิน ๑๕ นาที)
(เข้าเรียนช้าเกิน ๒๐ ชม.)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดำ�ริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “...การ
พัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ งต่าง ๆ ขึน้
ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำ�ลัง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยูใ่ นเวลานี.้ ..” แนวพระราชดำ�รินพี้ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า ๔๐ ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถดำ�รงชีวิตด้วยการ
พึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถดำ�รงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
โดยนายโคฟีอันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำ�เร็จ
สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Human Development
Lifetime Achievement Award) เพือ่ เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพเิ ศษ ในวโรกาสทีท่ รงครองสิรริ าชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี โดยได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักการทีม่ งุ่ เน้นการกลัน่ กรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ “ทางสายกลาง” จึงเป็นการตอกยํ้า
แนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย (United Nations
Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงาน
ประจำ�ปี ๒๐๐๗ เพือ่ เผยแพร่ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสมาชิกกว่า ๑๕๐ ประเทศทัว่ โลก
๔.๑ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้มกี ารวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีขา้ งหน้าไว้วา 
่ หากยุทธศาสตร์ชาติ
ได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำ�ไปปฏิบตั จิ ริง ประชาชนไทยจะมีความตืน่ ตัว
ต่อการทุจริตมากขึน้ ให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตทีม่ ตี อ่ ประเทศมากขึน้
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า การทุจริต
ถือเป็นพฤติกรรมทีน่ อกจากจะผิดกฎหมายและทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรม
ทีผ่ ดิ จริยธรรม ไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริม่ เรียนรูก้ ารปรับเปลีย่ นฐานความคิดทีท่ �ำ ให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐาน
ระดับอุดมศึกษา
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อยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทำ�การทุจริตเนื่องจาก
มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�การทุจริต
อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพือ่ ให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสำ�คัญ
อย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการ
ทุจริตอืน่ ๆ เพือ่ สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ เป็นพืน้ ฐานความคิดของปัจเจกบุคคล
โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, ๒๕๖๐) เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย
๑) S (Sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้
เป็นหลักในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนำ�ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
๒) T (Transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบตั งิ านบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง
๓) R (Realise) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรูถ้ งึ รากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต
เข้าใจถ่องแท้เกีย่ วกับการแยกแยะผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม พร้อมแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้
๔) O (Onward) บุคคลและหน่วยงานมีแนวคิดมุง่ พัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้สำ�เร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดร่วมกัน
๕) N (Knowledge) บุคคลและหน่วยงานมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ
๖) G (Generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพัฒนาหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทรบน
พื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง
๔.๒ ความพอเพียง
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลัน่ กรอง
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำ�ไปเผยแพร่ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ตามที่ขอพระมหากรุณา โดยมีใจความว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนิน
การทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี �ำ นึกในคุณธรรมความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม
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ดำ�เนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
๔.๒.๑ คุณลักษณะทีส่ �ำ คัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไข
คือ แนวทางการดำ�เนินชีวติ ให้อยูบ่ นทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พ้นจากภัยและ
วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๔.๒.๑.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำ�เป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๔.๒.๑.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำ�เนินการเรือ่ งต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถี่ถ้วน โดยคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้นๆ อย่างรอบคอบ
๔.๒.๑.๓ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒.๑.๔ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ ะนำ�ความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชือ่ มโยงกัน เพือ่ ประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
		
๔.๒.๑.๕ เงือ่ นไขคุณธรรมทีจ่ ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชนชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
นำ�สู่

สายกลาง

พอประมาณ
มีเหตุผล

ความรอบรู้
ความรอบครอบ
ความระมัดระวัง

ความพอเพียง
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

บนพื้นฐาน

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา

ภาพที่ ๔.๑ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำ�เนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จัก
ประมาณตนอย่างมีเหตุผล อยู่บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดำ�เนินการไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรือ่ งของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยงั ครอบคลุมไปถึงการดำ�เนินชีวติ
ด้านอื่นๆ ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต
คดโกง ไม่ลักขโมยของ เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข
๔.๒.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความ
พอเพียง มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์ดังต่อไปนี้
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน
“ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องว่า  “นายตำ�รวจนำ�มาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอก
สำ�หรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายตำ�รวจท่านนัน้ บอกว่าไม่มรี า้ นไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้
ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็น
เจ้าหน้าทีใ่ นพระราชสำ�นักตอนนัน้ ผมบอกไม่คดิ ค่าตัดบอกเขาว่าไม่รบั เงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีนาํ้ ใจ ผมเปิดร้านเสือ้
เพราะต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า  แก้ไขนิดเดียวก็อยากทำ�ให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสีย
เงินตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ทำ�อีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุด
ให้ให้นายตำ�รวจท่านนี้เรื่อยๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ ๕ นี่สิ ท่านเอาผ้ามา  ๔-๕ ผืน จะให้ตัด
ถามผมว่าเท่าไหร่ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตำ�แหน่งเขียนว่าเป็น
นายตำ�รวจประจำ�ราชสำ�นัก ท่านบอกว่า “สิง่ ทีเ่ ถ้าแก่ท�ำ ให้เป็นของพระเจ้าอยูห่ วั นะ” ผมอึง้ มากรีบยกมือท่วมหัวดีใจ
ทีไ่ ด้รบั ใช้เบือ้ งพระยุคลบาทแล้ว” นายสุนทรเล่าด้วยนาํ้ เสียงตืน้ ตันใจแต่ละฉลองพระองค์ทไี่ ด้รบั มาให้ซอ่ มแซม
ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอื่นๆ ได้แล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิน้ ทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่า
ท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อมพรุ่งนี้เย็นๆ
ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า  ทำ�ไมทำ�ให้ผมตอบเลยว่า  เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยูผ่ นื แผ่นดินไทย ใต้รม่ พระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รบั ใช้เบือ้ งพระยุคลบาทสักเรือ่ ง
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมา
วันแรกทำ�ให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และ
เมือ่ ได้ถวายงานบ่อยครัง้ ทำ�ให้ผมตระหนักว่า คนเราวันหนึง่ ต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิง่ ไหนบกพร่องก็ตอ้ งแก้ไข
สิง่ นัน้ ทุกคนต้องแก้ไขสิง่ ทีบ่ กพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมือ่ ประสบความสำ�เร็จแล้วอย่าลืมตัง้ ใจ
ทำ�สิ่งดีๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป”
ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
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พอเพียง

ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความ

นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชสำ�นักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ มานานกว่า  ๑๐ ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า  ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ประมาณปี ๒๕๔๖ มีลูกค้าสวมชุดพระราชสำ�นักมา ๒ คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต
ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า
ฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ยนิ เท่านัน้ ทำ�ตัวไม่ถกู ขนลุก พูดอะไรไม่ถกู ในใจคิดแต่เพียงว่า
โชคดีแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง
ร. ๙ ทรงนำ�มาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีดำ� ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์
เบอร์ ๔๓ เท่าทีส่ งั เกตสภาพชำ�รุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอก
หลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำ�ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้น
อยู่ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม ๑ เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ ๒ และ
คู่ที่ ๓ เป็นรองเท้าหนังสีดำ� ทรงคัทชู คู่ที่ ๔ ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้
มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ทรี่ า้ นเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ส่วนฉลองพระบาท
คู่ที่ ๕ ทรงนำ�มาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ ๖ เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้ว
ทั้งหมด ๖ คู่
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะนำ�ไปวางปนกับ  
ของลูกค้าคนอืน่ ไม่ได้ เลยซือ้ พานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วนำ�ไปวางไว้ทสี่ ูงที่สุดในร้าน เพราะท่าน
คงทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าชำ�รุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทวั่ ไปคงจะไม่น�ำ มาใช้แล้ว
แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
ประการสำ�คัญที่ทำ�ให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ดังนี้
“...พระองค์ทา่ น ทรงเป็นผูน้ �ำ อย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ ทัง้ หลาย
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละ
ร้อยกว่าบาทสีดำ�เหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อทำ�” และงานสัมมนา  “ถอดรหัส” ธรรมดีที่พ่อทำ�
พอเริ่มบรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า  พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่
หลายคนแย่งกันตอบ และพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่าน
ใส่นาฬิกายีห่ อ้ อะไร จนพระองค์ทา่ นรูส้ กึ ได้วา่ ผมพยายามอยากจะดูยหี่ อ้ ท่านจึงยืน่ ข้อพระหัตถ์มาให้ดตู รงหน้า 
ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขนั ว่า “ยีห่ อ้ ใส่แล้วโก้” ผมจำ�แบบไว้ เพราะอยากรูว้ า่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...” ซึ่งก็เดินตรง
เหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า 
การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะทำ�อุตส่าหากรรม
(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง) สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน”

ระดับอุดมศึกษา

107

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถามอีกว่า  คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่าร้อยกว่าคู่ ดร.สุเมธ
จึงถามต่อว่าวันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ทำ�ไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ทำ�เอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัดเพราะ
โดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า  พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ ๓๐๐-๔๐๐ บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร ใส่รองเท้าคู่ละ
๓-๔ พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี
เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
ดินสอทรงงาน
ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏ
อยู่บนพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดาๆ โดยมีบันทึกว่า
ในปีหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง ๑๒ แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ ๑ แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้
กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้ว เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดำ�ริที่เป็นเหตุเป็นผลดินสอ ๑ แท่ง
ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ ๑ แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่
ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม้ แร่ธาตุที่ทำ�ไส้ดินสอ การนำ�เข้าวัตถุดิบที่นำ�เข้าต่างประเทศ พลังงาน
ในกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าสินค้านำ�เข้าด้านวัตถุดบิ และเป็นการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ จี �ำ กัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ความ
ประหยัด ไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นเหตุผลสำ�คัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง
“ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่าง
มีค่าสำ�หรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบ
เรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเศษ
ทันตแพทย์หญิง ท่านผูห้ ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า “ครัง้ หนึง่ ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรือ่ งศิษย์
ทันตแพทย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีคา่ นิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายทีไ่ ม่มที รัพย์
พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมามีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม
แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ทา่ น ก็ทรงใช้ดา้ มแปรงพระทนต์รดี หลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มยี าสีพระทนต์
หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ”
“เมือ่ กราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสัง่ ว่า ของพระองค์ทา่ นก็เหมือนกัน
และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้
หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำ�ยาสีพระทนต์หลอด
เก่ามาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น
ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎร ผู้ยากไร้อยู่
เป็นนิจ”
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“พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิรยิ ะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใช้
ของอย่างคุม้ ค่า หลังจากนัน้ ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนั้น เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป”
“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสี
พระทนต์เปล่าหลอดนัน้ มาให้ถงึ บ้าน ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รสู้ กึ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นเกล้ายิง่
เมือ่ ได้พจิ ารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนัน้ แล้วทำ�ให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋ม
ลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมือ่ ได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครัง้ ในเวลาต่อมา จึงได้รบั คำ�อธิบายจากพระองค์วา 
่
หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม
ที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอนำ�ไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์จึงได้ขอพระราชานุญาต
ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย”

รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีใจความว่า  “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรด
ของท่านด้วย ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีนํ้าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว
วันหนึง่ ท่านก็รบั สัง่ กับสารถีวา 
่ วันนีร้ ถดูแปลกไป นํา้ ไม่หยด อย่างนีก้ ไ็ ม่เย็นน่ะสิ แต่กด็ เี หมือนกันไม่ตอ้ ง
เอากระป๋องมารอง” นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมาก
ไม่มอี ะไรเลยทีเ่ ป็นสิง่ อำ�นวยความสะดวก มีแต่ถงั ขยะเล็กๆ กับทีท่ รงงานเท่านัน้ ส่วนการได้มโี อกาสดูแล
รถยนต์พระทีน่ งั่ ทำ�ให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้วยนัน้ นายอนันต์
กล่าวว่า ครัง้ หนึง่ มีรถยนต์พระทีน่ งั่ ทีเ่ พิง่ ทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาทำ� เห็นว่าพรมใต้รถมีนาํ้ แฉะขังอยู่
และมีกลิน่ เหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ทา่ นทรงนำ�รถไปทรงพระราชกรณียกิจในทีท่ นี่ าํ้ ท่วม แถมนาํ้ ยังซึม
เข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่านํ้าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า  ทำ�ไมไม่รีบเอา
รถมาซ่อม ก็ได้คำ�ตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาส
รับใช้เบือ้ งพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า “ปกติถา้ ทรงงาน
ส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพือ่ ประหยัดนาํ้ มัน และเมือ่ เราสังเกตสีรถพระทีน่ งั่ จะเห็นว่ามีรอยสีถลอก
รอบคันรถ กว่าทีท่ า่ นจะนำ�มาทำ�สีใหม่กร็ อบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รบี เอามาทำ�สีแล้ว
และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมกำ�ลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุ
ของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว”

ระดับอุดมศึกษา
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ห้องทรงงานพระตำ�หนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด
เวลาทรงงานจะประทับบนพื้นพระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะ
ทรงวางสิ่งของต่างๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องทรงงาน
จะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์อากาศ
เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศ
แสดงถึงพื้นที่ประเทศ
ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงาน
หรือเก้าอี้โยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชดำ�รัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “...สำ�นักงานของท่าน คือ ห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็
ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ x ๑๐ เมตร โปร่งๆ โล่งๆ
พื้นที่เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายตำ�รา  จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของตำ�รา
พร้อมทั้งเรื่องราวความคืบหน้างานอื่นที่กำ�ลังดำ�เนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง

พระตำ�หนักจิตรลดา
พระตำ�หนักจิตรลดา “...ไม่มพี ระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำ�หนักจิตรลดา และบริเวณ
สวนจิตรลดาทีเ่ ต็มไปด้วยบ่อเลีย้ งปลา และไร่นาทดลอง อีกทัง้ ผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย
จึงพูดได้เต็มปากว่า  ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงทำ�งานอย่าง
“หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” ด้วยพระองค์เอง”
“โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ด้วยทรงปรารถนา
จะได้เห็นประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพ
หลักของประเทศ จึงทำ�ให้เกิดโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา  ภายในบริเวณ
พระตำ�หนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเป็นพระราชฐานที่ประทับในปี พ.ศ.๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นจาก
“นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ต่อมากิจกรรมการเกษตรอื่นๆ จึงค่อยๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึก
ภายใต้ร่มเงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต่างๆ เริ่มประสบความสำ�เร็จ จึงจัดทำ�โครงการตัวอย่าง
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และนำ�กลับไปดำ�เนินการเองได้ โดยโครงการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นภายในสวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ทำ�ให้วันนี้ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อมสำ�หรับประชาชนที่
สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชดำ�ริ
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ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่หากเป็นเรือ่ ง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์วา 
่ “เอกสารต่างๆ ทีจ่ ะส่งขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็น
ซองแล้วก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากจำ�เป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่
ปิดทั้งหมด เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการ
ประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารสำ�คัญ
ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็นจดหมายลับหรือสำ�คัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”

๔.๒.๓ ธรรมะพื้นฐานแห่งความพอเพียง การดำ�เนินชีวิตแห่งความพอเพียงที่ปรากฏ
ในพระราชดำ�รัสต้องธรรมะพื้นฐาน กล่าวคือ (ใต้ร่มพระบารมี พระบรมธรรมิกมหาราชา, ๒๕๕๐:
๑๐๘-๑๐๙) ต้องมีปญ
ั หา ในกฎความสัมพันธ์และคุณธรรมตามกฎแห่งกรรม จึงมีความสันโดษ ความพอ
และจิตสาธารณะ คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นที่อยู่สัมพันธ์ร่วมกันเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
วิถแี ห่งความพอเพียง ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสันโดษ เป็นคุณธรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความพอใจ
ในผลที่ทำ�ดีแล้ว ทำ�เต็มที่แล้ว (สันโดษไม่ได้แปลว่า  ไม่ทำ�อะไร หรือ พอใจอยู่คนเดียว) เป็นคุณธรรม
ที่ก่อให้เกิดความยินดีตามที่มี ตามที่ได้ ตามที่ควร ควรแก่ฐานะ ควรแก่ความสามารถ ควรแก่ศีลธรรม
กฎเกณฑ์ทางสังคม กฎหมาย ความรูจ้ กั พอ พอประมาณ เป็นเหตุให้ไม่เกิดความอยากได้ในสิง่ ทีต่ นควรมี
ไม่ควรได้ ซึง่ เป็นเหตุให้เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ความสันโดษจึงเป็นธรรมะทีส่ นับสนุนการไม่เบียดเบียน
อันเป็นหัวใจของศีลในทางพุทธศาสนา  สังคมใดไม่มีความเบียดเบียน สังคมนั้นอยู่ได้ด้วยความสงบ
ความสำ�เร็จในการนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีแห่งความพอเพียงมาปฏิบัติ จึงเนื่องด้วยปัญญา
ที่รู้จักพอประมาณในสังคมทุกระดับ นับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
คุณธรรมพื้นฐานที่ป้องกันมิให้กระทำ�การเบียดเบียนที่สำ�คัญในทางพุทธศาสนา  คือ
หิริโอตตัปปะ “หิริ” มีความหมายว่า  ความละอายต่อบาปทุกชนิด ส่วน “โอตัปปะ” มีความหมายว่า 
ความเกรงกลัวต่อผลของบาป หิริโอตัปปะจะเกิดได้เมื่อมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไรเป็นบาป
อะไรคือผลของบาป อะไรเป็นบุญ อะไรคือผลของบุญ รูจ้ กั เหตุและผลของกฎแห่งกรรมนัน่ เอง การสร้างสังคม
ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลีย่ นสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ทีไ่ ม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริม่ ตัง้ แต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
ความพอเพี ย ง มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความเป็ น พลเมื อ งดี มี จิ ต สาธารณะ ผ่ า นทางสถาบั น หรื อ
กลุม่ ตัวแทนทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการกล่อมเกลาทางสังคม เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่ เกิดพฤติกรรมทีล่ ะอายต่อการ
กระทำ�ความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๔.๒.๔ มิติ ๔ ด้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริ
อยูเ่ หนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งวัตถุทเี่ ป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สนิ กำ�ไร  
ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างกว่าเศรษฐกิจนายทุน
หรือเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะครอบคลุมถึง ๔ ด้าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม
มิติด้านวัฒนธรรม (สมพร เทพสิทธา, ๒๕๔๙: ๒๑-๒๕) สรุปได้ ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
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๑) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน
ให้มคี วามขยันหมัน่ เพียรประกอบสัมมาชีพ เพือ่ ให้พงึ่ ตนเองได้ให้พน้ จาก
ความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำ�ริ เป็นการ
ปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรจำ�นวนมากมีรายได้
เพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่สุขสบายสมควรแก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นหนี้และ
ความยากจน สามารถพึ่งตนเองได้  มีครอบครัวที่เป็นสุขและอบอุ่น
๒) มิตดิ า้ นจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นทีจ่ ติ ใจทีร่ จู้ กั พอ คือ พอดี พอประมาณ
และยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้าง
รากฐานทางจิตใจทีม่ นั่ คง โดยเริม่ จากใจทีร่ จู้ กั พอเป็นการปฏิบตั ติ ามทาง
สายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
๓) มิตดิ า้ นสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุง่ ให้เกิดสังคมทีม่ คี วามสงบสุข ประชาชน
มีความเมตตา  เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่ง
ให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้โดยปราศจาก
การเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งทำ�ร้ายกัน
๔) มิติด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต (Way of Life) ของประชาชน เศรษฐกิจ
พอเพียงมุง่ ให้เกิดวัฒนธรรม หรือวิถชี วี ติ ทีป่ ระหยัดอดออม มีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นธาตุของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทำ�ให้
เกิดการเป็นหนี้สิน เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง
ที่สุดปัญหาหนึ่งที่บ่อนทำ�ลายความมั่นคงของชาติ ดังเช่นกลางปี พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะทางเศรษฐกิจ
และการเงินอย่างรุนแรง (สำ�นักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ,
๒๕๕๘: ๕๐-๕๒)
สรุปได้วา 
่ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้มคี ณ
ุ ธรรมกำ�กับความรู้
ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ต้ อ งมี ส ติ ยั้ ง คิ ด ละอายและเกรงกลั ว ต่ อ การกระทำ � ที่ เ ป็ น การเบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น
การมีจิตที่เป็นกุศลจะสามารถทำ�ให้เกิดวิถีการพัฒนาที่สมดุลนำ�พาสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๔.๓ การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง
ทุกคนสามารถนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินชีวิตได้
ไม่ใช่เฉพาะในหมูค่ นจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือ การเกิดจิตสำ�นึก มีความศรัทธาเชือ่ มัน่
เห็นคุณค่า และนำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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๔.๓.๑ ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำ�อะไรเกินตัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว
ไม่ลงทุนเกินขนาด ดำ�เนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น วางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน
รวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคตและเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด
เช่น หาปัจจัยสีม่ าเลีย้ งตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รูข้ อ้ มูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด
แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิกอบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า  รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและและสิ่งของ
เครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และการอยูร่ ว่ มกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีจติ ใจเข้มแข็ง
มีจิตสำ�นึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว สำ�หรับประชาชนทั่วไป
มีหลักในการพึ่งตนเอง ๕ ประการ คือ
๔.๓.๑.๑ ด้านจิตใจ ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำ�นึกที่ดี
สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจติ ใจเอือ้ อาทร ประนีประนอม ซือ่ สัตย์สจุ ริต เห็นประโยชน์สว่ นรวม
เป็นที่ตั้ง ดังกระแสพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาคน ความว่า
“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแน่นมั่นคงในทางสุจริตธรรมและ
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำ�เร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน
ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
๔.๓.๑.๒ ด้านสังคม แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ ดังกระแสพระราชดำ�รัส ความว่า
		
“...เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำ�งานใน
หน้าที่อย่างเต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”
๔.๓.๑.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้ใช้และจัดอย่างฉลาดพร้อมทัง้ การ
เพิ่มมูลค่าโดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชดำ�รัส ความว่า
“...ถ้ารักษาสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยูไ่ ด้อกี หลายร้อยปี ถึงเวลานัน้ ลูกหลานของ
เราก็อาจจะหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ทำ�ได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้
พอสมควร...”
๔.๓.๑.๔ ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
ที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยี
จากภูมิปัญญาของเราเอง ดังกระแสพระราชดำ�รัส ความว่า
“...การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือ ความรู้ในด้าน
เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม...”
“...การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โต เต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ
ย่อมมีปัญหา”
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๔.๓.๑.๕ ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุง่ ทีก่ ารเพิม่ รายได้และไม่มกี ารมุง่ ทีล่ ดรายจ่าย
ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำ�คัญ และยึดหลักพออยู่พอกิน
และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับเบื้องต้น ดังกระแสรับสั่ง ความว่า
“...การทีต่ อ้ งการให้ทกุ คนพยายามทีจ่ ะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มนั่ คงนีเ้ พือ่ ตนเอง
เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือ
ให้มีเกียรติว่ายืนด้วยตนเอง...”
		
“...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำ�เศษหนึง่ ส่วนสี่ ประเทศของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้...”
๔.๓.๒ ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุม่ กันทำ�ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน บนหลักของความรู้รักสามัคคี รักษาเอกลักษณ์ ภาษา สร้างเทคโนโลยี
จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพองค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน
การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ เพือ่ สร้างเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
๔.๓.๓ ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจที่
หวังผลประโยชน์หรือกำ�ไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน
มุง่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ ลูกค้า คูค่ า 
้ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน
ด้านการขยายธุรกิจต้องทำ�อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า 
ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำ�ตามกำ�ลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความสื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำ�คัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
๔.๓.๔ ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศโดยเริ่มจากการ
วางรากฐาน ให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการ
ดำ�เนินชีวติ มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกัน
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน
ให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
๔.๓.๕ หลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของความพอเพียงของสำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ประมวลหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้ประชาชนได้เห็น
มาโดยตลอดได้ ๑๐ ข้อ “หลัก ๑๐ ประการ ตามรอยพระยุคลบาท” มีดังนี้
๔.๓.๑.๑ ทำ�งานอย่างผู้รู้จริง และมีผลเป็นที่ประจักษ์
๔.๓.๑.๒ มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง
๔.๓.๑.๓ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด
114

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”

๔.๓.๑.๔   มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
๔.๓.๑.๕   รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง
๔.๓.๑.๖   มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
๔.๓.๑.๗   มีความสุจริตและความกตัญญู
๔.๓.๑.๘   พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง
๔.๓.๑.๙  รักประชาชน
๔.๓.๑.๑๐การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
สรุปได้ว่า  การน้อมนำ�หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัตน์ ต้องยึดถือวิถีชีวิตความเป็นไทย คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน โอบอ้อมอารี เคารพให้เกียรติ
ตนเองและผู้อื่น พออยู่พอกินเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย ดำ�เนินชีวิตอย่างฉลาดไม่ประมาท
ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา  และที่สำ�คัญ คือ ต้องลงมือปฏิบัติจริงหนักแน่นมั่นคงในทางสุจริตธรรมและ
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำ�เร็จ
๔.๔ ภูมิคุ้มกันสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง
การสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามการทุจริตต้องมีการกำ�หนด
เป็นนโยบาย มาตรการระดับประเทศ และกำ�หนดแนวปฏิบัติหรือตัดสินใจเพื่อให้การดำ�เนินการต่างๆ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วนโยบายจะถูกประกาศ
ใช้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นทางการ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
มีหลายรูปแบบ ดังนี้
๔.๔.๑ ภูมิคุ้มกันทางสังคม ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายคำ�ว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในคอลัมน์คุยกับผู้อ่านในนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ ๒๔๖ ปี ๒๕๔๒ ว่า  ภูมิคุ้มกันทางสังคม คือ
ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง ถ้าครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะทำ�ให้โรคต่างๆ ทางสังคม
ทำ�อันตรายไม่ได้ ควรหันมาใช้วัคซีนทางสังคม คือ ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง
ขอให้เพื่อนคนไทยสนใจเรื่องนี้ และช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทั้งที่ทำ�ได้ด้วยตนเอง และทั้งโดย
การผลักดันให้เป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกันเราก็ไม่ต้องเป็นโรคติดเชื้อ
หรือโรคมะเร็งทางสังคมทำ�ชีวิตให้ยืนยาวและมีคุณภาพแข็งแรง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กล่าวถึง
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
โดยสรุปสาระสำ�คัญได้วา 
่ การสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมทีจ่ �ำ เป็น คือ ทุกคนในสังคมไทยได้รบั การคุม้ ครอง
ทางสังคมอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส
และการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลังร่วม
ของสั ง คมไทย และทุ ก คนสามารถอยู่ ใ นชุ ม ชนและสั ง คมที่ ยึ ด โยงเป็ น นํ้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
(คู่มือการขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม, ๒๕๕๗: ๓-๔)
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๔.๔.๒ ภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ การสร้างภูมิคุ้มกันในระบบธุรกิจต้องมีการดำ�เนินการอย่าง
บูรณาการ สามารถป้องกันบริษัทจากผลกระทบภายนอกทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม จัดระบบมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
๔.๔.๒.๑ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ เพื่อสามารถตรวจสอบ
ภายในในองค์กรได้ และป้องกันการรั่วไหลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
๔.๔.๒.๒ ระบบมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและองค์กร
ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล เช่น HACCP, GMP, HALAL
๔.๔.๒.๓ การกระจายความเสีย่ งทางธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย และขยายตลาด
ขายส่งในตลาดใหม่ที่เป็นที่นิยมและการส่งออกไปขายต่างประเทศ เพื่อป้องกันและกระจายความเสี่ยง
จากวิกฤตการณ์ต่างๆ
๔.๔.๒.๔ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าประจำ� และการสร้างลูกค้าใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการที่ประทับใจ
๔.๔.๒.๕ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างสร้างชื่อสินค้า  โดยส่งผลิตภัณฑ์รวมถึงผลงาน
บริหารองค์กรเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าและความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์
ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักพร้อมๆ ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า
๔.๔.๒.๖ สร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน ด้วยการเปิดศูนย์ดูงานให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๔.๔.๓ ภูมคิ มุ้ กันผูป้ ฏิบตั งิ านภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐทีย่ ดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
กับงานราชการ เช่น กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีเรือนจำ�นำ�ร่องตามหลักเกณฑ์กลุ่มแรก คือ เรือนจำ�สีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา  กรมราชทัณฑ์มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเปลี่ยนจากการเริ่มต้นจัดอบรมให้ความ
รู้ความเข้าใจมาเป็นการลงมือปฏิบัติจริงๆ โดยนำ�มาประยุกต์ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งแต่ละกลุ่มบุคคล
มีวิธีการปรับใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตโดยรอบ
สำ�หรับกรมราชทัณฑ์แบ่งกลุม่ ข้าราชการออกเป็น ๓ กลุม่ คือ ๑) กลุม่ ข้าราชการทีท่ �ำ งานเรือนจำ�จังหวัด
มีบา้ นพักเป็นหลังเดีย่ ว ๒) กลุม่ ข้าราชการทีอ่ ยูอ่ าศัยแฟลต ๓) กลุม่ ข้าราชการทีท่ �ำ งานอยูใ่ นกรมราชทัณฑ์
จากนั้นกำ�หนดยุทธศาสตร์ ๘ อย่าง และยกตัวอย่างโครงการให้เข้าใจ นำ�ไปปฏิบัติได้ ดังนี้
๔.๔.๓.๑ การใช้ชีวิตพอประมาณและพึ่งตนเอง เช่น โครงการแก้มลิง โครงการเกษตร
ชีวิตวิถี และการประกวดชีวิตผู้คุมแบบพอเพียง
๔.๔.๓.๒ การมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
โครงการเรือนจำ�ใสสะอาด มาตรฐานเรือนจำ�โปร่งใส ๕ ด้าน โครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
ความประพฤติและระเบียบวินัย
๔.๔.๓.๓ การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว และการพัฒนาทางจริยธรรม เช่น โครงการ
รักเดียวใจเดียว โครงการลูกหลานราชทัณฑ์อบอุ่น และโครงการครอบครัวสัมพันธ์
๔.๔.๓.๔ การปลอดอบายมุข เช่น โครงการงดเหล้าเข้าเวร
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๔.๔.๓.๕ ความสามัคคีและการรวมพลัง เช่น โครงการชุมชนพิทกั ษ์ความสะอาด โครงการ
หนึ่งราชทัณฑ์ และโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
		
๔.๔.๓.๖ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น โครงการคลินิกคลายทุกข์ และโครงการวิ่งรอบคุก
๔.๔.๓.๗ การพัฒนาตนเองสร้างเครือข่ายความรู้ เช่น โครงการความรูค้ กู่ ารทำ�งาน และ
		
โครงการห้องสมุดกำ�แพง
๔.๔.๓.๘ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น โครงการกระดาษรีไซเคิล โครงการ
ปั่นจักรยาน และโครงการประหยัดไฟ
วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้
ประชาชนไม่กระทำ�การทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
และไม่ยอมให้ผอู้ นื่ กระทำ�การทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง การปรับประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยใช้หลักธรรมะพื้นฐาน
แห่งความพอเพียง คุณธรรมพื้นฐานที่ป้องกันมิให้กระทำ�การเบียดเบียน คือ “หิริ” มีความหมายว่า 
ความละอายต่อบาปทุกชนิด และ “โอตัปปะ” มีความหมายว่า ความเกรงกลัวต่อผลของบาป หิริโอตัปปะ
จะเกิดได้เมื่อมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไรเป็นบาป อะไรคือผลของบาป อะไรเป็นบุญ อะไรคือ
ผลของบุญ รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมนั่นเอง ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสม
ติดต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่ คงของประเทศ
รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป จึงต้องสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้พฤติกรรมการทุจริตหมดสิ้นไปจากสังคมไทย
ดังนั้น จึงต้องมีการประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง ไม่ละโมบโลภมาก ควรมีวินัย
ในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และต้องมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย เป็นการปลูกฝังให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพือ่ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์สจุ ริต
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง
กล่าวโดยสรุป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ถือเป็นทางสายกลาง เป็นแนวทางการดำ�เนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับสภาพสังคมไทย
และสังคมโลก หากประชาชนมีความรู้จักพอเพียง พอประมาณ ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ
หรือระดับประเทศแล้ว จะทำ�ให้การทุจริตลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด
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ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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S : (SUFFICIENT ความพอเพียง)
โดยการนำ�หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในหลักการทำ�งาน และการดำ�รงชีวิต
เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T : (TRANSPARENT ความโปร่งใส)
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส
สามาถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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R : (REALISE ความตื่นรู้)
มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาของการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

O : (ONWARD มุ่งไปข้างหน้า)
มีแนวคิดมุ่งพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาการทุจริต
เพื่อให้ลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
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N : (KNOWLEDGE ความรู้)
มีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

G (GENEROSITY ความเอื้ออาทร)
มีการพัฒนาคนให้มีความเอื้ออาทร
บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
จิตพอเพียงมีจิตสาธารณะ
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง (STRONG/จิตพอเพียงต้านทุจริต)
ที่

ชื่อเรื่อง

๑-๑๗ รวมพระราชดำ � รั ส รั ช กาล
ที่ ๙

ประเภท
วิดีโอ

เนื้อเรื่อง
เป็นการนำ�เสนอแนวพระราชดำ�รัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงและประยุกต์ใช้
แนวคิด STRONG มาเป็นส่วนในการต้านทุจริต

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

ระยะเวลา

๑

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน แนวพระ
ราชดำ�ริ “ทฤษฎีใหม่”

วีดิทัศน์

๑.๐๑ นาที

๒

สารคดี ต ามรอยพ่ อ ขอทำ � ดี ตอน ทาน
หรือการให้

วีดิทัศน์

๑.๐๑ นาที

๓

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน แนวพระ
ราชดำ�ริ “การพึ่งตนเอง”

วีดิทัศน์

๑ นาที

๔

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
เสียสละ

วีดิทัศน์

๑ นาที

๕

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
เมตตา

วีดิทัศน์

๑.๐๑ นาที

๖

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
อดทนนำ�พาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

วีดิทัศน์

๑ นาที

QR Code
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ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

ระยะเวลา

๗

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
เพียร

วีดิทัศน์

๑.๐๑ นาที

๘

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
อ่อนโยน

วีดิทัศน์

๑ นาที

๙

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน การแก้
ปัญหาด้วยปัญญา

วีดิทัศน์

๕๘ วินาที

๑๐

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน เศรษฐกิจ
พอเพียง

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๑

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๒

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ขันติหรือ
ความอดทน

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๓

สารคดี ต ามรอยพ่ อ ขอทำ � ดี ตอน การ
ทำ�งานด้วยความรอบคอบ

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๔

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน ความไม่
เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๕

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน การยึด
มั่นความเที่ยงธรรม

วีดิทัศน์

๑ นาที
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QR Code

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

ระยะเวลา

๑๖

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน การช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

วีดิทัศน์

๑ นาที

๑๗

สารคดีตามรอยพ่อขอทำ�ดี ตอน การตัง้ มัน่
ในศีล มีคุณธรรม

วีดิทัศน์

๑ นาที

QR Code
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คำ�สั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต
--------------------------------

ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต สำ�หรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สำ � นึ ก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม จิ ต พอเพี ย ง
และสร้างพฤติกรรมทีไ่ ม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนัน้ อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๙ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายประหยัด พวงจำ�ปา)		
๓. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายกิตติ ลิ้มพงษ์)
๔. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายอุทิศ บัวศรี)
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๕. ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
๖. ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชน
๗. ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
และการพัฒนาเครือข่าย
๘. ผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๙. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๐. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๑. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๒. ผู้แทนสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๓. ผู้แทนสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๔. ผู้แทนสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๕. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๖. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๗. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๘. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๙. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๒๐. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๑. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๒. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๓. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
อนุกรรมการ
๒๔. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
อนุกรรมการ
๒๕. นายสุเทพ พรหมวาศ
อนุกรรมการ
๒๖. ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๗. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายธนวัฒน์ มะแม้น
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
๑. ศึกษา  วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
๒. กำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
๓. พิจารณายกร่างและจัดทำ�เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกำ�หนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของ
รายวิชา  เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลำ�ดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำ�เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕. กำ�หนดแผนหรือแนวทางการนำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตำ�รวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรอุดมศึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. ดร.สุภารัตน์ คำ�เพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๖. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๘. นายธนวัฒน์ มะแม้น
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๙. นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๐. นายไกรสร พรหมทัตโต
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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